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A EXPO SEVILLANA PODERIA VERSE MAIS AFECTADA QUE AS OLl.MPIADAS 
. . 

O FOGO DA GUERRA ENFRIA 
A ECONOMIA 

·A guerra comeza xa a facerse séntir na economia, ainda sen coñecerse o resulta~o do conflito. As Olimpiadas teñen 
máis asegurada a sua rentabilidade que outros eventos como a Expo de Sevilla ou os actos do Ano Xacobeo. O 

conflito non parecé ser a causa dos males da economia, pero si un agravante. 

O PSOE 
· celebrou 
un ·congreso 
á medida 
de Sánchez 
Presedov 

·, 

O VI Congreso do PSOE na Ga
liza foi planificado para lanzar a 
imaxe de Antolin Sánchez Pre
sedo cara o exterior. Este aprio
rismo marcou tanto o seu desen-

-volvimento, sen apenas discu
sión política, como oresultado fi
nal, con ·listas consensuadas pa
ra os organismos. Papeis e 
guión xa viñan repartidos do re
cente Congreso Federal: Antolin 

. S.Presedo apareceria como o· lí
der indiscutíbel do partido. 5-6 

As asociacións 
culturais 
funcionan 

-apenas sen 
.cartas · 
nen estrutura 
O Consello da Cultura Galega 
quer facer durante este ano un 
censo de entidades culturais, 
que se ~umaria así ao xa: realiza
do pola Conselleria de Cultura e 
ás bases de dados que diferen
tes organizacións, como· a Fede
ración de Asoc1acións Culturais, 
tañen realizado. Ao tempo que 
se anúncia a publicación imedia
ta do primeiro .tomo do "Mapa 
Cultural de Galicia" 

. 17 

Xesuitas 
galegas 
tentaron 
encausar 
ao Padre 
Arrupe 
O documento IV da 32 Congre
gación xeral dos xesuítas provo- . 
cou na Compañia de Xesus unha 
treboada semellante á que esta
mos a ver nas carmelitas: unha 
corrente intrasixente coa mutu
ción conciliar e outra renovadora. 
Era o ano 197 4. P. Arrupe levaba 
xa nove de Prepósito xeral e ia 
intentar un cámbio de timón defi
nitivo na orde . 

11 

A sociedade 
civil 
mobilízase 
pola paz 
e contra 
o militarismo 
O conflito armado do Golfo ser
viu, entre outras causas, para 
que aflorase e tomase dimensión 
pública o sentimento contrário· ao 
armamentismo e ao mmtarismo, 
situando aos movimentos pola 
paz na avanzadilla da concien
ciación social. Forzas políticas e 
sindicais galegas únense para 
celebrar u:iha grande 11'.lObiliza
ción ·º próximo. 21 de Febreiro. 
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. · Os efectos dá guerra serán contraditórios, con tendénqia negativa 

O financiamento autonóm.ico pódese resentir 
polo agravarriento da recesión ! · , 

M. VEIGA·A. EIRE-G. -LUCA-F. SOTO 

Se as prioridades inversoras estaban cen~ralizadas polo ~ixo mediterráne~, a guerra pode dar l~gar a un recort~ económico do 
que se resisfan os grilóns mái~ feble~, caso das postergadas mfraest~uturas -autov1as, etc.- de Gahza. 

AS PARADOXAS 
DE GONZALEZ 

Graves paradoxas atravesan os actos do' presidente do governo 
español. Dunha parte pvisa sobre a moderación salarial, 
reclamando un- "pacto de competitividade". A guerra trae 
dificultadés. Xa o seu anúncio servira para dar golpes sobre o 
précio da gasolina. Pero, en contr?posición a iso, Felipe González 
móstrase firme defensor da guerra. Xustifica unha operación 
helica que, segundo el próprio; perxudica á nasa economia.. · 

O sector automovilístico, por exemplo descendeu as suas ventas 
nun 20%. Sen embargo, nova paradoxa, o précio do petróleo non 
subiu e mesmo descendeu. A razón, como sabe calquer cidadán, · 
non está na guerra, senón na elil)iinaGión dos créditos p~ra 
compra de veículos decretada, entre outras medidas, en Setembro· 
de 1989, cara conseguir o enfriarnento dunha ec<;>nomia que 

. oferecia os primeiros síntomas de recesión. 

Seria difícil crer que u-riha economia · como. a española, cuxo · 
crecemento nos últimos anos ninguén dubida: (outra cousa seria 
dicer que tipo de crecemej1to) poidera ser posta en cuestión por un 
dictador de Oriente. 

O crecemento, que tan bos réditos eleitorais proporcionou ao 
PSOE, non se aser:itaba sobre bases robustas e moito menos ben 
distribuidas social e xeograficamente. Foi un medre artificial, onde 
os créditos,serviron para mercar bens suntuosos, qUtomóveis ou 
videos de importación, máis que bens de equipo que afortalasen a 
estrutura produtiva das empresas. . - . 

Nen a guerra poñerá en séri~ dúbida os Xogos Olímpicos e outros 
eventos programados. As cidades respeitivas berieficiaranse de 
infraestrüturas xa criadas. Pero o recorte económico, o previsíbel 
desvío de fondos a Defensa, acentuará os desequilíbrios e poñerá 
de manifesto o ermo económico das demais áreas e unha política 
·de prioridades vixente notabelmente desequilibradora. 

Os Estados Unidos enviarán a Europa, e por suposto ao Estado ~ 
español, factura. da guerra. E frearán o reequilíbrio que se estaba 
a producir entre os tres grandes polos capitalistas: eles mesmos, 
Europa Ocidental e o Xapón. A última paradoxa é que, mália esta 

. evidéncia, González se humille, sen apenas matices, á estratéxia 
ianquí. 

A NOSA 'l'EBIA 

Parte da flota pes
queira que faena no 
Sahara ten acordes 
con Marrocos. Tres 
pesqueiros galegos 
do langostino encón
transe actualmente 
no Pérsico. Os víncu
los económicos cos 
paises árabes están a 
verse afectados .coa 
guerra e poden, des
de lo.ijo, empiorar. 
Hermasa, el'Jlpresa 
radicada en Vigo, en-
có ntr ase ~estes dias 
en paro técnico, e non é a única. 
Vários paises-do Magreb, Alxéria 
e Marrocos eri concreto, parali
zaron momentaneamente a sua 
importación de maquinária para 
fábricas de conservas que Her
masa prpducia. 

Noutro sentido, .,os pedidos .da 
Armada a Bazán estarán condi
cionado~ polo tipo de participa
ción española na guerra e polas 
consecuéncias, no tocante a 11Ja
ter-ial militar, que tiren os altos 
mandos. Santa Bárbara ou mes
mo Forxas de Galicia, factoría 
privada que ten cuberto tamén 
pedidos para o exército, poderian 
verse incluidas. Pero isto, de to-:. 
dos modos, non é, polo momen
to, probabel. Na guerra estanse a 
utilizar armas de elevado nível 
tecnolóxico, facturadas na sua 
meirande parte polo~ próprios 
Estados Unidos, asi como por 
británicos, franceses ou alemáns, 
pero poucas ve.ces españois. 

As corisecuéncias económicas 
da guerra poden ser tamén dou-' 
tro tipo. Se o conflito. continua, 
alén da implicación directa, a 
factura que os norteamericanos 
pasen a cada pais europeo dos 
gastos da guerra verase incre
mentada. Actualmente un só dia 
de conflita cústalle ·aos aliados 
60 mil millóns de pesetas . 

i).e o Es
tado espa
ñol se incli 
prioridades 

bélicas ve
rase abriga
do a elevar 
os impostes 
ou ben a re
ducir os 
gastos so
ciais e infra
est rut u rai s. 
Este ano 
discútese 
ademais o 

marco de financiación autonómi
co. "A· posición do Estado pode 
ser máis dura", afirma Xan L 6-
pez Facal, economista e diputa
do do PSG-EG. "Hai que ver, 
pergúntase, que cantidade pon o 
·governo central sobre a. mesa e 
como se vai repartir, condiciona
do como está polo deficit público 
e polo enrarecimento económi
co". 

O recorte pode comezar polo 
grilón máis feble. "Se o exército 
se implica máis na guerra, sinala 
López Faca.1, temas como o das 
autovías ou o do financiamento 

ALXÉRIA E 
MAÁROCOS 
PARALISARON 
.A IMPORTACIÓN 
DE MAQUINARIA 
PARA FABRICAS 
DE CONS.ERVAS 
QUE HERMASA 
PRODUCIA 

autonómico vanse ver posterga
dos". 

Efectos 
. variados da guerra 

Os sectores que até agora se te
ñen resentido en meirande medi
da pola guerra, a nível estatal, 
son os de transporte aéreo e tu
rismo. O tránsito en Barajas, por 
exemplo, caeu nun 20% os dez 
primeiros días de guerra, a res
peito do {Tlesmo periodo no ano 
anterior. Pero existe tamén a 
contrapartida de que o conflito 
pode traguer ao Estado español 
turistas que tiñan previsto dirixir~ 
se a paises árabes. Mesmo a 
guerra poderia servir de revulsi
vo para un sector que ensinara a 
crise nos dous últimos anos. 

Tamén é de ter en conta o ac
tual précio, bastante estabilizado, 

_ do petróleo. O feíto de que algun
has compañias aéreas transoce
ánicas esteñan a anunciar tarifas 
cunha redución do 50% pode 

·servir de evidéncia da· crise, pero 
tamén de indício de que os estra
tegas cantan con qµe os précios 
do petróleo se manteñan baixos. 
En calquer caso todo está hipote
cado, loxicamente, ao próprio de
senvolvimento do conflito e á s'Úa 
duración. 

Crise económica 
indiscutibel 

Que os efectos da guerra sexan 
. variados e que mesmo poida.n 

ser contraditórios, segundo sec
tores, non impide afirmar que a 
economía española encóntrase 
en situación de recesión. En 
1988 o Estado español púxose 
ao cimo da CEE en' crecemento, 
cun 5%. En 1989 mantívose nun 
elevado 4,9%, pero en Setembro 
dese ano as autoridades econó-



CoA ENTRADA EN 
VIGOR DA ACTA 
UNICA, A CEE ESIXE 
A SUPRESIÓN1DE 

. SUBVENCIONS, 
PIDE QUE 
ENTREMOS TODOS 
EN PONTO MORTO 

micas anunciaron o "requenta
mento da economia" e a necesi
dade de tomar medidas restricti
vas que trouxeran un "enfria
mento". Ainda asi o PIB medrou 
en 1990 un respe1abel 3,5%. Pa
ra ~ 991, o minis1ro, Carlos Sol
chaga, sinalou como crecemento 
probabel o dun 2,9%,pero o 
Consello de Ministros europeo 
rebaixou esta previsión ao 2% 
raspado. A mesma fonte consi
dera que a situación das empre
sas española, ante o mercado 
único de 1993, é "globalmente 
preocupante". En só tres anos 
pasouse dunha economia re
quentada a outra quizá demasia
do fria. 

Crise antes da crise 

A recesión, como se ve, ven al
biscándose desde antes da crise 
do Golfo , ainda que algunhas 
fontes estañan interesadas en 
botar sobre a guerra a culpa de 
todos os males que se aveciñan. 

O último informe da CEE so
bre as rexións, publicado o pasa
do 9 de Xaneiro, confirma a per
sisténcia de disparidades na ren
ta que son "polo menos duas ve
ces maiores que nos Estados 
Unidos". Todo o mundo recoñece 
que, mália os fondos de com
pensación, desde 1986 os dese
quilíbrios rexionais non se teñen 
correxido. Das 171 rexións da 
CEE, a metade das españolas 

Fabrica de Cltroén. O descenso da venda de automóveis non se debe á guerra senón á reéesión e á retirada de créditos, ante-
rior ao confllto. . -\ ANXO IGLESIAS 

están no último tramo de renta servir de agravante", sinala Fran- que entremos todos en ponto 
per capita, Galiza concretamente cisco Trigo Durán, diputado do morto"·. 
ocupa o pesto 152. BNG. Un dos exemplos desta nova 

"Hai un problema de Estado "Agora, engade, toca pagar os etapa poaeria ser a recente peti-
que non ven causado pola gue- prestamos solicitados estes anos ción do Comisário de Pesca da 
rra, senón porque, xa con ante- para renovar empresas e infra- _ CEE de reducir nun 40 por cento 
rioridade, tiñamos pasado dunha estruturas. Coa entrada en vigor a flota, incluida a· artesanal. "A 
fase de crecemento a outra de da Acta Unica, a CEE esixe a contradición, sinala Trigo, é .qu_e 
recesión, á que a guerra pode supresión de subvencións, pide moitos destes barcos construl

ronse con créditos do FEOGA". 
O próprio Regúlamento de Artes 
de Pesca,_ presentado polo Con
selleiro, López Veiga, "deixa sen
tada esta reduCión". 

Outro tanto estaria a suceder 
no sector leiteiro. "A moderniza
ción de moitas explotacións le
vouse a cabo con créditos que 
agora os produtores non poden 
pagar", afirma o deputado do 
BNG. 

Outras medidas poderian ser a 
política de xubilacións anticipa
das no agro, anunciada polo Mi
nistro de Agricultura, Carlos Ro
mero, sempre e cando as terras 
deixen de ser de labor, agás a 
parte dedicada a consumo pró-

os acordos pesqueiros con Marrocos poderian verse afectados se a situación se prio. Do mesmo modo o sector 
agrava. ANXO IGLESIAS marisqueiro comunal poderia ver 

A guerra ten sido causa 

reducido o número de licéncias 
de 25a10 mil. · 

Esta "éntrada en ponto morto", 
esixida para que todos os paises 
esteñan en igoaldade de ·condi
cións, a partir da posta en vigor . 
da Acta Unica, pode ser a sen, 
téncia en firme da desigualdade, 
dado que ·os· pontos de partic;ta 
son diferentes· e non foron corre
xidos, mesmo nalguns casos co-· 
mo o galego resultaron agrava
dos, durante o periodo de "adap
taci6n". 
A factura do Golfo -os Estados 
Unidos poñen o dedo na gorxa a 
unha Europa que se lle estaba a 
subir ás barbas- acrecenta o 
descontento e as divisións den
tro da Comunidade: reticéncias 
británicas renovadas, freo ao im~ 
pacto da unificación alemana, 
escasez de diñeiro para investir 
e gañar o mercado do Leste ... 
Non é casualidadé que un alto 
directivo alemán, encarregado 
da política monetária, se referi
se literalmente á criación dunha 
Europa de "duas velocidades", 
dado que non todos os paises 
estaban en igoais condicións e 
non resulta · conveniente agardar 
polos demais. + 

'SE O EXÉRCITO 
SE IMPLICA MAIS NA 
GUERRRA, SINALA 
LÓPEZ FACAL, 
TEMAS COMO 
O DAS AUTOVIAS 
OUODO 
FINANCIAMENTO 
AUTONOMICO 
VANSE VER 
POSTERGADOS' 

das maiores inflacións qlie se lembran na história 
O descenso dos précios ven 
senda a cada menor nas sucesi
vas posguerras , até o ponto que 
despois da última guerra non se 
ten producido descenso aprecia
bel. Para Paul Samuelson, profe
sor de economia do Instituto de 
Massachussets, tanto na segun
da Guerra Mundial como na do 
Vietnam a crise da area capitalis
ta agravouse como consecuén
cia dunha demanda monetária 
elevada. Todas as guerras distín
guense dentro do cadro histórico 
xeral pola alza brusca e elevada 
de précios, xunto coa inflación e 
algúns negócios de fábula. 

Unha das razóns que se dan 
para explicar o défice internacio
nal crónico dos Estados Unidos 
desde 1965 foi a escalada do 
Vietnam. Samuelson propuña re
ducir o burato negro de 1.000 
millóns de dólares que arrastra
ba o seu país despois da guerra 
á forza de diminuir os gastos mi
litares que aumentaran paralela
mente aos compromisos crecen
tes de manter a orde económica 
da guerra fria. 

Entre a primeira Guerra Mun-
. dial e a do Vietnam dase unha 
coincidéncia no senso de que 
tanto Alemaña no 14 como Esta
dos Unidos no 63 crero_n _que a 

guerra seria curta. O custe final 
aumentou enormemente as dé
bedas de Gran Bretaña, Fráncia, 
Alemaña e ltália. Xa a comezos 
. da guerra, os alemáns conside-

raron que esta débeda se debe
ria compensar coa anexión de 
territórios e a esixéncia de in
demnizacións ao inimigo que es
peraban vencer. 

UNHA DAS RAZÓNS QUE SE DAN PARA 
EXPLICAR O DEFICE INTERNACIONAL 
CRONICODOS ESTADOS UNIDOS DESDE 
1985 FOI A ESCALADA DO VIETNAM 

A tensión interna que produce 
a guerra leva á discusión da for
ma de organización do Estado. 
Dentro do sistema hai voces co
ma a do ultra-conservador 
Dwigth Eisenhower que ño seu 
discurso de despedida, despois 
dunha presidéncia sen oposi- . 
ción, pronunciou un vaticinio fa
talista no que advertia contra o 
crecemento dos intereses finan
ceiros relacionados coa fabrica
ción de armas e a sua . constitu
ción como grupo de presión. Nas 
palabras do presidente resúmen
se as consecuéncias económi
cas da guerra. Dunna parte, o 
Estado obrígase a producir pa
gos dos que non pode responder 
o que provoca inflación e perxuí
cios para o pais. Ao mesmo tem
po, nos comezos da guerra víve
se un momento de eufória pola 
reactivación que causa o aumen
to do gasto interno. Os únicos 
beneficiários reais desa reactiva
ción (o que na guerra do Viet
nam chamaron os 200 dias de 
prosperidade) son as grandes 
corporacións relacionadas coa 
fabricación de armas que no 
meio das vítimas producidas po
la econom~a de guerra érguense 
comó grupo de presión sen rival. 

As contradicións xeradas des
de Vietnam alteran as relacións 

de equilíbrio do capitalismo, tal 
como ten sinalado Paul 
Kennedy. O seitor do gran capital 
norteamericano relacionado cos 
gastos da guerra experimenta un 
crecemen1o excepcional. Parale
lamente, a sua capacidade de in
fluir sobre as decisións do exe
cutivo é maior, o que se traduce 
nos xiros a dereita ·denunciados 
en todas as pbsguerras do capi
talismo. Pero a situación de cri
se, primeiro con inflación e des
pois con estancamento que vive 
o pais, provoca en boa parte a 
fuga destes capitais. O plan de 
Nixon para combater a inflación 
de Vietnam, inclue a desacele
ración da economía. Paradóxica
mente, o país quemáis se esfor
za por manter a orde internacio
nal que lle interesa ao sistema, 
favorece como consecuéncia da 
guerra aos paises do capitalismo 
avanzado que menos se com
prometen nela. O pais que faf a 
guerra fica cunha inflación per
manente. Samuelson laiase de 
non poder amañala se non é 
criando desemprego e desacele
rando a economia o que perxudi
ca a posición do país que adopte 
esta solucións en relación cos 
seus competidores. A reación 

- proteccionista agrava en todo ca
so as disfuncións do conxunto. + 



$ó cinco pais~s árabes_apresentaron ~ seu proxecto para acudir a Sevilla 

A Expo poderia verse máis afectada .que ~s Olimpiada$ 
O presidente do Comité 
Ollmpico USA chegou a 
insinuar hai escasas 
semanás que as 
Olimpiadas de· Barcelona 
poderian ser suspendidas. 
·Foi a nota máis alarmista 
sobre os eventos do 92 
que todo o mundo se 
apresurou a desmentir ou 
mesmo a pasar por alto 
para non causar maiores 
preocupaciór:is. O próprio 
responsabel dos Xogos de 
Barcelona, Josep Miguel 
Abad, está a apostar polo 
siléncio ou a discreción. 
Con todo, os maiores . 
efectos poden recair sobre 
a Exposición de Sevilla. En 
calquer caso, ninguén 
disumula que o cámbio 
súbito do clirna 
internacional afectará a 
estas conmemoracións e 
mesmo ás do Ano 
Xacobeo que terá o seu 
centro en ~aliza en 1993. 

Só Túnez, Arábia Saudi, Omán e 
Marrocos apresentaron os seus 
proxectos dentro do prazo mar
cado pala Expo sevillana, que 
expiraba' o 31 de Xaneiro. Pou
cos dubidan de que as tradicio
nais relacións de hirmandade 
entre España e os paises ára
bes, que desde Sevilla se trata
ban de potenciar, vanse ver min
guadas. 

Os paises que decidan acudir 
presentarán uns pavillóns moito 
máis modestos do prevísto, men
tres que o comisário xeral de 
Tunícia criticou xa a taita "dun 
senso cultural" do evento, afir-

. mando que a Expo só v~i servir 
"para ensinar que hai países po
bres e países ricos". 

Outros países reducirán tamén 
as suas embaixadas culturais 
por efeito da crise: os orzamen
tos non son elásticos e os gastos 
armamentistas haberá que sisa
los dalgunha partida. 

A isto ~ai que engadir o carác-
ter da propria ·Exposición Inter
nacional. Unha Exposición non 
ten o mesmo gancho que un, es-

pectáculo puntual. A cidade nor
teamericana de Chicago desbo
tou xa a posibilidade de constJ
tuirse en subsede de Sevilla polo 
medo a unha "ruina" económica. 
E os própr.ios Estados Unidos 
optaron por · recortar a sua parti-
cipación. _ 

A Expo-92, moi dependente 
dos investimentos estatais e dos 
pavillóns que coloque cada pais, 
pode verse ·afectada poi a rebai
xa. A Xunta de Galiza mesmo 
ten previsto, até agora, participar 
con 500 millóns. 

Outro tanto pode dicerse. do 
Ano Xacobeo . . Os seus efectos, 
ainda que positivos, como os da 
Expo, son dunha rendabilidade 
moito máis dúbidosa: 

OsXogos 
Olímpicos afectados 

Os grandes espectáculos depor
tivos de carácter mundial estan
se a ver xa influidos de maneira 
directa pala guerra. Diversos te
nistas americanos negáronse a 
xogar en Europa aducindo medo 
a desprazarse. O mesmo fixeron 

outros xogadores euro_peus que 
non participaron nos partidos do 
grand slam americano. A organi
zación de tenistas profisionais, 
ATP, que expulsa a calquer dos 
seus integrantes por negarse a 
xogar un torneo, xustificou o ra
zoamento dos seus afiliados. 

Outras competicións tamén so
freron variacións e xa hai quen 

ÁNALISTAS 
CATALANS 
RECOÑECEN QUE 
'PODE HABER UNHA 
REDUCION NA 
VENDA DE. 
ENTRADAS, PERO 
HAI UN FEITO: AS 
INFRAESTRUTURAS 
CRIADAS ENTÁN AÍ' 

·A EXP0-92, MOi 
DEPENDENTE DOS 
INVESTIMENTOS 
ESTATAIS E DOS 
PAVILLONS QUE 
COLOQUE CADA 
PAIS, PODE VERSE 
AFECTADA 
.POLA REBAIXA 

opina que, de continuar o conflito 
armado, haberá que prescindir 
da preséncia dos países is di
rectamente afectados pola gre
sión norteamericana e británica. 
Mesmo nos próprios Estados 
Unidos estivo a piques de produ
cirse a suspensión da gran final 
de football e béisbol en virtude 
é:to "clima bélico". Hai que t~r en 
canta que máis de médio millón 
de mozos estadounidenses es-
tán na frente. Por outra parte, 
nos campionatos mundiais de 
atletismo en pista, a celebrar es
te ano en Sevilla, non están ins
critos sequer a terceira parte dos 
países previstos. 

Maior perxuício 
político que económico 

Barcelona pretendia ser a sé 
dunhas Olimpiadas nas que, por 
primeira vez após de várias edi
cións sucesivas enrarecidas pola 
tensión· internacional, poideran 
estar representados todos os Es
tados. A apertura política de Su-

- dáfrica permitirá a participación 
deste pai?, excluído desde hai 
30 anos, e que canta ademais 
con individualidades notábeis co
mo Myrtle Bothama, Evelyn de 
Klerk, David Tsebe ou Fran<;ois 
Fouche. 

En Catalunya ninguén quer 
pensar nun posíbel fracaso dos 
Xogos e, moito menos, na sus
pensión. No COB afirman que, 
de momento, "nen sequer houbo 
quen especulase con esta reali
dade", pero o medo existe, sen 
dúbida. 

Sexa cal sexa a resolución fi
nal da guerra e o tempo de dura
ción, alguns paises non podarán 
participar e outros farano de xei
to testemuñal vítimas da crise. A 
isto hai que unir os problemas 
nos países bálticos e balcánicos. 
O dano político e o prestíxio sub
seguinte, á marxe do económico, 
é o máis insalvabel. 

De momento as distintas axén
cias de viaxes, facultadas polos 

. , Comités Olímpicos para vender 
as entradas nos respeitivos paí
ses, móstranse remisas a facer 
'as su as reservas, sobre todo 
porque deberán pagalas no acto 
e teñen medo a non poder ven
delas posteriormente. 

Tamén no Estado español as 
vendas, outorgadas en exclusiva 
a Banasto, con polémica e de
núncia dos consumidores, levan 
un ritmo moi lento. Aqui é igoal
mente preciso adiantar o dirieiro 
antes de que en Setembro se fa
ga o sorteo pertinente das locali
dades cuxa petición exceda o 
número de prazas disponfbeis. 

In vestimentos 
rendábeis xa realizados 

O caso das Olimpiadas resulta 
de todos modos diferente ao da 
Expo sevillana ou ao do Ano Xa
cobeo previsto para o ano se
guinte. A participación de gran
des figuras nun acto pohtoal e 
irrepetibel atrae, sen dúbida, a 
un gran número de afeizoados e 
público, moito máis que unha ex
posición que se prolonga ao lon
go de vários meses. 

Analistas cataláns recoñecen 
que "pode haber unha redución 
na venda de entradas, pero ain
da así non se perderán as trans
misións televisivas e, sobre todo, 
hai un feíto: as infraestruturas 
criadas están aí". Neste sentido 
sinálase que, independentemen
te da participación nos Xogos, os 
investimentos foron feítos xa e 
van ser rentabilizados para ou
tros uso~. con posterioridade á 
celebración das Olimpiadas. Asi , 
ademais das infraestruturas de 
comunicación, están, por exem
plo, os pisos construidos na Vila 
Olímpica e sobre os que existe 
xa unha importante demanda. • 

Fortes críticas polo control policial sobre os compradores de entradas 

Medo· a .atentados 
·A presentación ·obrigatória 
do Documento de 
ldentidade (os estranxeiros, 
o pasaporte, e as 
empresas, o Número de 
Identificación Fiscal) . para 
os compradores de 
entradas dos Xogos 
Olímpicos de 1992 está a 
pravo.car fortes reacións· 
críticas. Desde xuristas 
progresistas a sindicatos 
policiais, pasando por 
partidos á esquerda do 
PSC-PSOE, escoitáronse 
voces que condean a 
medida. Con todo, alguns 
enténdena e mesmo 
xustifícana. 

Jordi Oliveras, presidente da Co- . 
misión de Defensa do Colé-xio. de 

Abogados de Barcelona, coida 
·que a medida pon trabas ·impor
tantes ao direito de intimidada e á 
libre circulación de persoas. O fis
cal da Audiéncia Prpvincial, 

Control ineficaz, 
segundo 
os .sindicatos policiais 

. Joaquin Pérez de Gregório, non Os sindicatos policiais maioritá-
dubida en calificala de "ilegal" polo .. rios en Catalünya califican deº 
que "ten de indício de que irnos ineficaz o control que se exerce 
cara un Estado policial" e Montse- sobre as persoas que adequiren 
rrat Virulés, da Asociación de Xu- localidades. A xuíclo do repre-
ristas Demócratas, propón que "o sentante do Sindicato Profisional 
Parlamento controle o uso que a ' _ da Policía (SPP), Josep ·Manuel 
policía fai desa información"! Méndez, as precaucións para ve-

Entre os dirixentes políticos, · 1ar pola boa marcha dos Xogos 
destacan as declaracións efec- son necesárias, ainda que a 

· tuadas polos responsábeis da fe- efectividade de tal medida será 
deración Iniciativa_ per Catalunya nula. Méndez estima que "desde 
(IC), que consideran "e.xcesivo" o momento en que esa ·notícia 
que os compradores de entradas trascendeu, o sistema' carece por 
teñan que apresentar obrigato- completo de eficácia, dado- que 
riamente o DNI, e as do secretá- . as persoas que eren que pode-
rio xeral de Esquerra Republica- rian ser obxeto de control non 
na (ERC), Angel Colom, para irán mercar os boletos". Para o 
quen "o governo do PSOE enea- dirixente ·do Sindicato Unificado 
míñase cara o Estado policial!•. da Policia (SUP), António Barre-

ra, "quen pretenda organizar al
gun altercado daralle os cartas a 
un amigo e ponto". Portavoces 
do Sindicato Profisional da Poli
cía Uniformada (SPPU) tamén se 
mostran crític:os con esta medida. 

. 'Garantir a se.guridade' 

Desde outros ámbitos sociais e 
políticos escoitanse voces que 
consideran necesária e mesmo 

· xustificada esta medida. Asi o 
. maqifesta a avogada da Organi
z ac i q n - de Consumidores e 
Us'bários (OCU), Susana Torres, 
firme- parti9ária de controis ex
cepcionais, "nomeadamente. pa
ra evitar a reventa de entradas". 

· Políticos como o secretário xeral 
de Deportes da Generalitat, Jo
sep Lluis Vilaseca, e -o concellei
ro do Partido Popular no consitó- ~ 
rio barcelonés, Enrique Lacalle, 
ven con bos ollas unha. disposi-

ción -que "garante a seguridade". 
Outros, como o portavos dos so
cialistas cataláns, Jaume Sobre
qués, admiten que este sistema 
de control pode resultar "moles
to" pero consideran que é unha 
medida eficaz para evitar que "os 
Xogos señan esceário de actos 
violentos o.u de atentados terro
ristas". 

O Comité Organizador Olímpi
co garantiu á Unión de Consumi
dores de Catalunya (UCC) que q 
ficheiro informático cos datos 
dos compradores será destruido 
ao rematar .os tXX.00., segundo 
declaracións do próprio presi
dente da UCC, Jordi Pedret. Moi
tos, con todo, comezando polo 
sector máis progresista da xudi
catu ra, eren que esta medida 
quedará en mera promesa e que 
se terá dado un paso máis no 
control e na vixiáncia policial dos 
cidadáns. • 



GALlZA E ·M NDO 
• O polémico claustro uni\(ersitário, compostelano (Páx. 7). • O plano urbanístico no Caramiñal (Páx. 8) • TeJefónica 

marxina ao rural (Páx. 8) • Euskadko Eskerra dividida (Páx. 1 O) • Ninguén 
contou a marte de Hussein (Páx. 14) 
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·pROCESOS CONGRESUAIS 

Papeis e, .guión xa viñan repartidos do Congreso Federal 

Pactos internos nun 
congreso_ do PSOE para ·o esc8parate 
•A. EIRÉ 

o·v1 Congreso do PSOE 
na Galiza foi planificado 
para lanzar a imaxe de 
Antolin Sánchez Presedo 
cara o exterior. Este 
apriorismo marcou tanto o 
seu desenvolvimento, sen 
apenas discusión pq1ítica, 
como o resultado final, con 
listas consensuadas para 
os organismos. Papeis e 
guión xa viñan repartidos 
do recente Congreso 
Federal: Antolin S.Presedo 
apareceria como o líder 
indiscutíbel do partido na 
Galiza; os baróns 
conferíanlle plenos 
poderes, sempre que non 
tocase ao seu território · 
municipal, refuxiándose no 
Comité Federal e o libreto 
reP.artido por Abel 
Caballero traía unha 
instrución clara no sentido 
de que "deben de e·star 
todos e haber 
unanimidade", como único 
xeito críbel de vender· a 
casa comun. 

"Se non podemos votar, podé
mos, polo menos, aplaudir". Asi 
explicaba un dirixente socialista 
a discordáncia entre os aplausos 
e logo os votos no VI Congreso, 
celebrado do 8 ao 1 o de Febrei
ro en Compostela. 

Asi , seguindo a tónica do ante
rior congreso, celebrado en A 
Toxa, as preferéncias mostradas 
cos aplausós, non se correspon
deron coas votacións. González 
Laxe foi, sen dúbida, o máis ce
lefüado dos congresistas, pero 
desaparecia a un segundo plano 
da cena política. Para el foi o 
gran aplaus9 cando subiu ao es
frad0 e se dirixiu como presiden
te aos asistentes. Os 2 minutos 
15 segundos furon a máis longa 
ovación rexistada no congreso, 
contrastando con só os 20 se
gundos que· ne tributaron a Anto" 
lin Sánchez Presedo, cando ocu
pou tamén o seu posta na mesa 
presidencial. • 

A outra grande ovación tamén 
a recebeu G: Laxe, ainda que in
directamente, .foi cando Antolin 
S. Presedo fixo un recoñecimén
to expreso ao seu . labor. Os 45 
segundos que os congresistas 
lle tributaron ao recoñecimento, 
contratan cos só 25 con que pe
charon a intervención do Secre
tário Xeral, que só nolitra oca
sión se vira interrompido por tí
midos aplausos ao referirse a . 
Fraga. 

Maior apoio popular tivo a in
tervención de Ceferino Díaz, cri
tic~~do a exposición de Sánchez 

1 . 

O Congreso foi utilizado polo secretário xeral de plataforma de lanzamento 
ANTONlO FERNÁNDEZNOZ NOTICIAS 

Presedo. As duras palabras que 
lle dedicou á xestión do Secretá-. 
ria Xeral foron inlerrompidas en
cinco ocasións por ·case unáni
mes aplausos m_áis alá de corte
sias. Semellaba unha repetición 
do acorrido na Toxa en 1988, on
de tamén o· apoio en forma de 
palmas fora unánime, pero só , 
acadara o 30 por cento dos vo
tos. ·Nesta ocasión nen sequer 
houbo necesidade de confrontar 
as forzas. 

Forzada unanimldade 

Abel Caballero, que repetía unha 

e outra vez que "el só viña xogar que consideraba a intervención 
o papel asignado por Madrid", do político de Escairón como 
poñéndose xa por encima das "feita para a galeria". 
trifulcas partidárias galegas, tora Ainda que fose doutra forma, 
claro nos dias anteriores: "o sec- pouco poderia facer Ceferino Df-
tor galeguista ten un sítio no par- az pois nos congresos do PSOE 
tido e debe de ter os seus postes os votos son delegadqs e cada 
nos órgaos de ~irección". agrupación xa trai as suas posi- . 

Con esta adverténcia de Ma- cións prefixadas segundo os 
drid, o consenso entre as distin- pactos realizados polo barón de 
tas correntes e baronias era algo turno, os delegados aceitan a 
feito, máis cando Ceferino Díaz posi9Jón do xefe de filas pero os 
sempre se distinguiu por ser un - aplausos serian, segundo o diri
disciplinado militante "que o úni- · xente socialista, "o xeito de posi-
co que gosta é facer discursos cionarse en liberdade". Asi, o 
críticos-eleitorais", en palabras discurso crítico de Ceferino tiña 
dun dosseus apoios anteriores, máis apluso.s que a intervención · 

do Secretário Xeral, pero o seu 
informe seria aprobado por máis 
do 90 por cento dos votos. 

Un consenso 
i~prescindíbel 

pero o consenso acadado ao fi
nal para os órgaos de dirección, 
o único que praticamente ia deci
dir o congreso, era algo impres
cind íbel para .. a política que o 
PSOE deseñara no seu Congre
so Federal e que , agora, o 
PSOE só ia facer os arranxos 
para que a melodía tivese un 
certo ar galega. . 

O deseño para construir "un 
proxecto maioritário", tamén cha
mado da "casa comun" (calificati
vo non usado na Galiza) necesi
ta, primeiramente, que dentro do ., 

· Pa~ido Socialista Obreiro Espa
ñol ,' non só caben diversas ten
déncias, senón que todas terán 
un_ mínimo papel de xogo. 

Doutro xeito, como ian crer os 
ex comunistas Rafael Pillado ou 
Xúlio Calviño que eles se podian 
encontrar a gasto mentres os 
críticos que levan anos no parti
do eran guindados ás tebras ex
ternas dos órgaos de dirección? 

As directrices de Madrid foron 
claras para todos os congresos 
celebrados nas distintas autono
mias, Jncluída a madrileña onde 
acostistas ~ leguinistas tiveron 
que pacter ~amén unha lista inte
grador~. 

Pero na unanimidade á hora 
de designar a Antolin S. Presedo 

· como único responsábel partidá
rio, non só foron decisivas as di
rectrices de Madrid e o consenso 
imposto, senón que a actúal si
tuación opositora na que se en- . · 
contra o PSOE galega, frente a 
un M. Fraga con maioria no Go- · 
verno, condicionou decisivamen
te a postura dos distintos líderes 
locais. 

Antolin S. Presedo, ambicioso 
e teimudo, quer apresentarse á 
presidéncia da Xunta. Todas as 
suas actividades e as múltiJ;?les 
xogadas suxas, mesmo aos pró
prios compañeiros, desde que 
en .Ourense sai elexido como-· 
mal menor e-única forma de irse 
a durmir despois de duas noites 
de discusións alporizadas, leva
ban esta dirección. 

De momento, n~ngun dos ho
mes fortes do PSOE galaico, da
queles capaces de manobrar pa-
ra sacarlle a primacia, está dis
posto a desgastarse ante un M. 
Fraga ao que dan, ainda, como 
seguro vencedor e, menos, ten- · ' 
do que gardarse as costas dun 
Antolin manexar.do o aparato 
partidário contra del, como lle 
ocorreu a G. Laxe. 

Asi as causas, todos decidlron, 
tacitamente, investir ao novo Se
.cretário Xeral con todos os pode- . 
res. Non s6 ocupará o cargo por 
unanimidade senón que desapa· 
·recerá a presidéncia do partido e · 

(segue na páxlna segulnte) 
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Ceferino Diaz finalmente, pactou con 
Sánchez Presedo 

ven lis páxiila anterior · · 

a vi_cesecretaria. Ninguén lle fará 
sombra. Ademais, pudo rodear
se na Executiva dos seus homes 
máis fieis e sen que nengun pe
so pesado teña capacidade de 
decisión nesta equipa. 

Est'e foi, sen dúbida, o gran 
triunfo de Antolin S. Presedo, pe
ro tamén pode ser o seu gran 
fracaso. El, e unicamente el, se
rá o responsábel do que lle 
aconteza eleitoralmente ao 
PSOE. Non poderá xa botarlle 
as culpas a Laxe porque Fraga 
conseguise a maioria absoluta, 
nen a Carlos Príncipe polo fraca
so do Programa 2000 na Galiza, 

---o_nde o único que recolleu como 
apoios foi a funcionários e. carri-
1/istas, nen á bicefáLia (acéfália, 
afirmaría Ceferino Díaz na sua 
intervención) que impedía unh.a 
política dinámica. 

Antolin queda.sé ante o µeri
ge. Queda coa executiva amplia
da, co seu gabinete na sombra, 
formado por tecnócratas da ad- -

· ministración central e cos seus 
aduladores "incapaces de rechis

# tarlle calquer das suas ideas na
poleónicas'~,, en palabras dun de-

legado ourensán. 
Os distintos bar.óns tratarán, 

agora, de asentarse nos seus 
feudos, cara as próximas elei
cións municipais. O seu poder 

- reside, precisamente, nestes co
m ícios e non podian ~traerse. 
Manobraron máis ou menos cer
teiramente pa~a que na Executi
va estivesen de vixiantes alguns 
homes da sua confianza sobre
todo para taponar calquer asalto 
á sua fortaleza consistorial. Asi o . _ 
fixo Paco Vázquez (deixou fara a 
M. Losada ·que xa n9n lle é fiel 
coma antes), M. Soto (vetou a . 
Carme Avendaño), António .Ro
dríguez e Abel .Caballero, xogan-
do desde Madrid. 

Todos agardan desde o Comí-
. té Feder.al (menos M. Soto, cuxa 
praza ocupa Carlos Príncipe) a 
que Antolin' faga e desfaga, in
cluídos Ceferino Díaz e Gonzá
lez Laxe. · 

A maioria dos cadros está con
vencida de que Antolin S. Prese
do vai fracasar no seu intento de 
aceder á presidéncia da Xunta: ·é. 
incapaz de derrotar a M. Fraga e 
non hai partidos "bisagra". 

De cons.eguir menos votos que 
nas últimas a~tonómicas, corne
zará o calvário para o brigantino. 
Seria a oportunidade que agarda 
Laxe (surprendentemente louva
do neste congreso por M. Soto) 
se consegue dar maior imaxe de 
firmeza, ou un Francisco Váz
quez que poderia apresentarse 
como o único salvador do parti
do. 

De momento, ainda que Anta- · 
lin S. Presedo deseñou o con-· 
greso·como se fose a sua nomi
nación para candidato á Xunta, 
con discurso de investidura in
cluído, a maioria afirma que ain
da hai que agardar e a decisión 
debe tomarse ao seu debido 
tempo. De momento terán que 
pasar as . municipais. Pero o que 
estivo claro foi que este congre
so fíxose desde a oposición, 
mentres que o anterLor, o da To
xa, facíase desde o poder. Da
quela íase ao rebusco, agora te
rán que sachar a sua leira e po
bre de Antolin se perde terreo.• 

GALIZA E ·MUNDO 

XESÚS CAMPOS 

Europa e mode;nidade 
desaparecen· do. vocabu lário oficial 
No VI congreso do PSOE na . 
Galiza hai duas palabras perde
doras con relación ao celebrado 
en 1988 na Toxa: Europa e 
modernidade que desaparecen 
do vocabuládo-alternativa ofi-
cial. · 

Hai outras que se manteñen 
con inusitada forza como pro-

. greso, adubiada con variados 
substantivos: tren do progreso, 
proxecto de progreso, reformas 
progresistas.... Outras irrompen 
asoballadoras como é socialis
mo democrático ou -a nova so
ciedade e rexurden tamén as 
novas tecnoloxias da man, so
bretodo, do alcalde santiagué$, 
Xerardo Estévez. 

Un distendido e brillante G. 
Laxe na sua apresentación-des
pedida (un discurso que, signifi
cativamente , non pasaron os 
servícios de prensa, pero si in- · 
cluiron .a sa1utación do elexido 
Fernández Moreda, para presi-

dir o. mesa do congreso), aban
donou os· seus vellos tópicos e, . 
reencontrándose consigo mes-

. mo, ceibado de ataduras, falou 
da loita pala liberdade e dunha 
nova substáncia e un novo es
pírito. Palabras que parecían 
d~finir a sua situación persoal. 

Poñéndose a citar haberia 
que facer. referéncia tamén a 
outras tres palabras, unha ex
plícita ~ duas presentes só nos , 
elementos a definir. 
- A primeira é mullel Antolin 

Sánchez Presedo referiuse "ao 
papel da inuller no partido", ao 
medre da "afiliación entre as 
mulleres", pero_, cando nós pu
xemos a contar desde o noso 
palco, entre os case cincocen
tos congre_sistas só pudemos 
divisar a 31 mulleres. lso si , la
go nos órgaos de dirección con
seguir conseguiron o 25 por 
cento estipulado. 

Había outra palabra que esta-

ba máis que presente no con
greso, era consubstancial ao 
mesmo. Trátase de funcionário, 
xa que, nada máis nen nada 
menos, 7 de cada .dez compro
misários asistentes ao congréso 
eran funcionários e, segundo 
unha fonte partidária, máis do 
50 por cento dos 5.000 novos 
afiliados "ou son funcionários 
ou familiares". 

Ali tamén estaba presente 
Madrid: Alfonso Guerra e as 
suas directrices en forma de 
Abel Caballero; '1ários membros 
destacados da nova Executiva; 
o alemán xete de seguridade en 
todos os congresos do PSOE; o 
índio de axudante ; o camión de 
espectáculos, segundo rezaba 
na sua lona, e o diñeiro proce
dente da Rua Ferraz para pagar 
o evento. Os policías municipais 
e armados que gardaban co
ches e recintos eran. galegas. • 

un. partido. grande . e libre 
Algu~n deu a consigna de que 
había que vernizar, outra vez, ao 
PSOE de galeguistá, e resaltou
se a frase do discurso de Antolin 
S. Presedo no que afirmaba que 
"quero un partido galeguista". 
Pero non se molestaron en es
pallar .a sua conceición de gale
guísmo: "unha recriación das re
lacións .dos galegas coa nosa te
rra e unha proposta de universa
lidade. Unha nova relación coa 
terra, un compromiso novo de 

. amor que eu chamo ecoloxia,· 
pero existe tamén un home que 
se sinta perta do home, integran
te dunha mesma comunidade 
fraternal: este é o proxecto do 
socialismo democrático". Este é 
o proxecto galeguista do PSOE, 
que G. Laxe formulara bastante 
máis acaidamente na Toxa sen 
que ninguén ·o considerase un xi
ro partidário. 

Estas meras afirmacións non 
eran banais no Secretário Xeral. 
Chegaba a onde podía chegar o 
seu galeguismo. Por máis ·que 
na ponéncia marco se retira a un 
nacionalismo que baixou en 
apoios, esta vez analisaron moi
to máis polo miúdo o sE;w papel, 
facendo referéncia mesmo ao 

· BNG, .cando na Toxa só eran 
contemplados os seus sócio's 
CGe PNG. 

González L~xe recibiu os maiores aplausos 

·As suas ideas 

Son outras as ideas dó PSOE na 
Galiza. A idea central deste con-

. greso é o que denominan Pro
xecto de Progreso que ten os se-

·guintes eixos centrais: "un pro
xecto grande necesita un partido 
gran.de; é preferíbel un gran.de 
proxecto plural que situe aos 
conservadores na oposición, que 
unha pluralidade de proxectos 
que m~nteñan á direita no poder; 

é ·preciso comezar a prescindir 
das diferéncias e dos matices do 
pasado; os socialistas galegas · 
ternos as portas abertas; somos 
unha organización con afán de 
defender un proxecto no que te
ña cabida un ha nova maioria". 
Na Toxa facian unha translación 
dos conceitos españois, ambos 
estaban no governo, pero, esta 
vez, en Madrid seguen na Mon-· 
cloa pero aqui tiveron que aoan
donar Raxoi . 
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cursos do estado, senón en tra
ballar inténsamente para ser ca
paces un dia de aportar ao Esta
do máis do que nos dá". A soli
dariedade entre as rexións ricas 
e as po9res non existe para Sán-
chez Presedo. . 

Para conseguir ainda unha 
maior aportación a España, o 
PSOE na Galiza propón a mes
ma. fórmula que M. Fraga: traba
llar, esforzarse e traballar, como 
se os galegas fosemos uns va- · 
gos. 

E non hai por nengun lado un
ha referéncia á situación do agro · 
galega, nen da pesca, nen dos 
parados: "non había xustificación 
para o catastrofismo nen para o 
alarmismo debido á integración 
na CEE, pois Galiza pudo res
ponder satisfatoriamente criando 
riqueza e medrando máis ca a 
média dos países europeus". 

Para o PSOE.os nasos proble- Pero a sua coincidéncia coa 
mas son froito da nasa peculfar direita, con Fraga, cos alcaldes 
idiosincrásia pois, como afirma tránsfugas, aparece tamén á ho-
Antolin, "só o 40 por cento dos ra de definir o que é .a política 

~ nasos depósitos de aforras son para o PSOE: "son os empregos 
utilizados dentro no naso país criados-, as vivendas construí-
porque non existe a suficiente das, os noves pastos escolares, 
iniciativa privada". · · os centros de saúde, os quilóme-

E que ninguén lle bote a culpa tres de estradas acondicionados 
ao Estado, agora -que o PSOE e tamén os alcantarillas e J>S sa-
está no poder; faltaria máis: "o. neamentos ... " 
noso obxectivo como pavo non Proxecto de Progreso ou vello 
pode consistir só en receber re- caciquismo? • 
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Profesores galegas· piden un cámbio das directrices universitá.rias 

Espada conipetirá cunha candidatura nacionalista 
. nas eleicións ªº claustro vigués - . 

•M.V. 

A Univers.idade de Vigo 
é a primeira, das duas 
de recente criación, que 
prepara xa a eleición do 
seu claustro constituinte, 
o cal terá como primeira 
misión a aprobación dos 
Estatutos. A candidatura 
presentada polo actual 
rector, Espada Recarei, 
e a nacionalista de 
Xerfas competirán no 
proceso eleitoral que 
transcurrirá durante a 
segunda quincena deste 
mes. 

tros e son os únicos que teñen 
un perfecto paralelo nas restan
tes universidades galegas, atra
vés dos CAF. 

Manifesto crítico 
sobre a universidade 

Vários profesores galegas, entre 
qs que se encentran Pedro 
Arias, Ramón L. Suevos, Miguel 
Cáncio ou Marcial Gondar son 
asinantes dun manifesto crítico 
sobre a universidade rubricado 
por máis dun cento de profeso
res de todo o Estado. 

A·educación· británica, 
Alumnos , profesores e persoal 
non docente elexiran unha equi
pa rectoral que terá c::omo prnci
pal función poñer fin á etapa de 
provisionalidade na que se en
centra a universidade viguesa. 

O grupo que suscribe a Plata
forma para o cámbio na univer
sidade propón mobilización e 
medidas que "fagan efectivo un 
cámbio real", denunciándose a 
"via privatizadora da universida
d e pública" realizada ultima
mente através da pr9liferación 
de masters e todo xénero de di
plomas. 

un~a das máis degradadas do mundo 
A educación bás.ica e média, 
segundo é reco.ñecido polós 
próprios británicos, e~tá orien., 
tada a expulsar do sistemá ao 
máximo número de estudantes 
e disuadilos de que acedan á 
universidade, de tal xeito que 
apenas o 14%· dos xóvenes 
chegan a cursar estudos supe

Outros dados sinalan, por 
exemplo, que semente un de 
cada catro nenas de 11 anos é 

ba de meteórico o ascenso 
dunha família polo simples feíto 
de que un dos netos dun obrei
ro cualificado chegara á ur.liver
s.idade. Espada Recarei contará co 

apoio de Leiceaga, profesor de 
Enxeñeiria codiciado pala candi-
datura nacionalista. . 

Segundo este sector de profe
sores "o universitário español é o 
quemáis paga en tasas de Euro
pa e o que menos recebe en in
fraestrutu ras". 

riores. 

· capaz de ler con soltura, dous 
tércios das escalas necesitan 
reparacións· e .o 40% dos estu
dantes deixa o coléxio aos 16 
anos sen cualificacións educati
vas básicas. Xerfas nutrirase de nacionalis

tas e independentes e, frente ás 
habituais inércias inmovilistas , 
conta no actual pro~eso co pre
cedente do trunfo de Villares no 
rectorado compostelán. 

No. manifesto esíxese que a 
universidade "ademais de 'ter en 
canta a rentabilidade económi
ca, se preocupe por riba -de todo 
da rentabilidade social". O ensi
n9 superior deberia asi ser un 
médio de "formación técnica, 
científica e profisional", pero ta
mén "integral, cultural e crítica, 
estreitamente vinculadas ás an- · 

Segundo un estudo realizado Clasismo imóvil 
en 1987, o 80°/o dos británicos· .. ; 

Un desp.restíxio crecente 
afeeta ao ensino público' o que · 
dá lugar: a que algúns país pro-. 
curen alternativa no privado. 
Con todo, até agora só un 7% 
dos estudantes acode a colé
xios de pago, o cal non é de ex
tranar dado que a cuota trimes-entre 25 e 29 anos carecia de 

calquer título educativo. Outros 
inquéritos sinalaron que un· de 
cada seis cidadáns das lllas se
ria incapaz de encontrar o seu 
país-no mapa. 

Un dos causantes do problema 
parece ser a extrema división 
clasista, tradicional da socieda
de británica e, nomeadamente, 
a sua inmovilidadé. Un recente 
programa de televisión califica-

. tral destes coléxios vai das 300 
libras (64.900 pta.), nos máis 
asequíbeis., ás e-ase 3000 
(649.000) dos coléxios máis 
apetecidos. · + 

Entre o estudantado, son os 
nacionalistas os mellar organi
zados . Os Comités · Abertos de 
Escala e Faculdade cantan con 
implantación en todos os _ cen- teriores". + 

Algunhas semanas despois da celebra
ción da sesión do Claustro universitário na 
que Ramón Villares foi eleito, por ma9oria 
absoluta, reitor da Universidade compos
telá, contábase unhCi anédota significati
va: polo visto, os membros da equipa pre
sidida por Xosé Sordo -a candidatura au
todenominada Plataforma Universitária 
Progresista (PUP) - tiñan repartidos os 
despachos correspondentes a cada vice
reitoria antes do momento previsto para a 
elei9ión do Reitor. A surpresa ante os re
sultados rexistados debeu ser proporcio
nal á prepoténcia que exibiron antes dos 
comícios. 

Desposuídos dun poder que usufrutua
ron durante seis anos, abriase unha inte
rrogante moi i·mportante a respeito do seu 
comportamento no imediato futuro. lan 
buscar unha fórmula de entendimento coa ; 
Plataforma nacionalista que posibilitara a · 
sua participación en certas áreas do po
der universitário ou ían pratiéar, máis ben, 
unha política de confrontación permane·n-

. te coa equipa de Villares? 
Non fixo falta agardar moito tempo para 

ter a resposta a semelhante incógnita. 
Aproveitando o episódio da constitución 
do Consello do campus de Lugo e apesar 
de que ainda non transcorreran os proto
colários 100 di as de "marxe de confianza", 
os membros da PUP apresentaron unha 
moción de censura encoberta na primeira 
xunta do Claustro do curso 90-91. 

A derrota sofrida nesta primeira ocasión 
·non provocou nengunha variación na con
tu ndéncia da sua estratéxia opositora. · 
Buscaron un novo ev~nto que resultase 
propício e atoparon algo, certamente, 
máis consistente: as previsión finaoceiras 

POLÉMICA NO CLAUSTRO COMPOSTELÁN 

ETIQUETAS INSERVÍBEIS 
XESUS VEGA 

relativas ao sistema universitário, galega 
previstas nos orzamentos da Xunta. To
mando pé no recorte praticado polo go
verno do PP, a PUP colleu a bandeira da 
autonomia universitária como parte dunh~ 
táctica destinada a evidenciar a suposta 
convivéncia da equipa de Villares cos sec
tores da direita universitária encadrados . 
no campo de influéncia do PP. A pesar. de 
que unhas desafortundas declaracións de. 
Ramón Villares favoreceron a imaxe de 
complicidade difundida pala PUP, a ·credi
bilidade de semellante táctica deixaba 
moito que desexar. Abondaba con lembrar 
a própria traxectória dos membros da 
PUP: os mesmos que aceitaron o escán
dalo do traslado a Madrid do concurso á 
catedra de Economia Aplicada e que sem
pre dixeron amén · aos desígnios de 
Maraval e Solana carecían da "estatura 
moral" necesária para encabezar un movi
mento de defens9 da autonoma universi- · 
tária frente ao poder político. Pero é que, 
ademais, a aceitación unánime da emen
da de Coalición Galega -incrementando 
en 600 millóns as dotacións ao sistema 
universitário galega- neutraiizaba o intento 
de apresentar á platafoma nacionalista 
como corresponsábel da insuficiéncia fi
nanceira promovida polo PP. 

Resulta imposíbel a intransixencia opo
sitora da PUP a partir da análise do com
portamento da nova equipa reitoral nos 
seis meses transcorridos desde o seu no
. meamento. Dificilmente pode ser ~alificda 
de "radical" ou "sectária" unha actuación 
que, mesmo no plano simbólico, rexista 
circunstáncias tan chamativas com a pre
senza de·Villares na conferéncia de Mario 
Conde e na comemoración do 10º anive~-

sário do referendo do Estatuto ou a refe
rendo do Estatuto ou a recente entrega 
dunha medalla universitária a Cacharro 
Pardo. Tampouco se pode acudir aos có
digos explicativos manexados no ámbito 
da vida política. Porque se ternos presen
te que no seo da PUP habitan persoas 
vinculadas -através de diferentes meca
nismos- ao PSOE, UXT, CCOO, EU e 
mesmo ao PSG-EG, como entender esta 
unanimidade opositora ante u.nha equipa 
que ten realizado repetidas ofertas de 
consenso e colaboráción con sectores 
presentes na PUP? 

'Hai tempo que tepo a cnnvicción de 
que .na Universidade -e fara dela- certas 
categorias utilizadas .tradicionalmente 
para definir as atitudes de cada quen te-

- RESULTA IMPOSÍBEL A 
INTRANSIXENCIA 

· OPOSITORA DA PUPA 
PARTIR DA ANALISE DO 
COMPORTAMENTO DA 

NOVA EQlJIPA REITORAL 
NOS SEIS -MESES 

TRANSCOR.RIDOS DESDE 
O SEU NOMEAMENTO 

ñen moi pouca virtualidade . .Conceitos 
como "esquerda", "cüreita", "nacionalismo", 
"progresismos" din algo, sen dúbida, pero 
necesitan ser acompañados de pontuali
zación tiradas da análise c~mcreta dos fei
tos relatados. Cando un compraba, por 
exemplo, que Ramon Maíz -adscrito, no 
esquema convencional antes referido, á 
esquerda nacionalista- ten defendido -na 
última sesión do Claustro- unha emenda a 
favor da supresión dun apartado relativo á 
normalización lingüísica na docéncia uni
versitária, un está abrigado a constatar a " 
evidente febleza de certas ideoloxias 
proclamadas cando est.as se revelan con
traditórias cos interes vinculados a unha 
carreira académica e/ou política: E que 
pensar deses membros de EU que admi
ten ser liderad.os polo deputado-claustral 
Miguel Cortizo sen que lles afecte no máis 
mínimo a co.mplicidade belicista dos· diri
xentes do PSOE na guerra do Golfo . . 
Onde fica o rigor intelectual que permita 
unha minima c0eréncia entre o ideário 
que se di defender e o que se fai na.s au
las universitárias? 
. Plataforma Universitária Progresista. 
Unha etiqueta para designar un produto. 
pouco orixinal e non · necesariamente pro
gresista: a defensa dos. intereses profisio
nais dun grupo de profesores por riba de 
calquer outra consideración. Un vülgar 
"lobby" académico obsesionado polo dis
frute do poder universitário. Un 
precedente que alguns desexamos que 
non _se repita neutros sectores da comuni
dade universitáriª galega. + 

Xesus Vega é profesor da Faculdade de.Económi
cas e. membro .do Claust~o Compostelán 

•· 
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CONFuros ~os coNCELLos 

O alcald~ da Póvoa do Caramiñal pagou autobus e merenda ao~ asistentes ao seu xu,zo 

As normas urbanísticas .erguen as protestas 
·contra o histórico ·ourán Casais 

• X.M. SANTIAGO/RIBEIRA 
, . 

De todos os municípios do 
Barbanza, A P.óvoa do 
Caramiñal era quizá o 
máis peculiar; governado 
desde hai máis de 15 anos 
por Segundo_Durán_ 

. Casais, alcalde no 
· franquismo e alcalde na 
democrácia, parecía que 
alí nada se movia, co 

- respaldo dunha ampla 
base social, e basándose 
nun autoritarismo 
mergullado de patriarcado, 
o que 'lle permitia facer e 
desfacer ao seu antollo, 
xogando coas diversas 

. oposicións como 
comparsas. Nas últimas 
eleiciós municipais Durán 
apresentouse na· lista da 
Coalición Progresista 
Galega -C.P.G.-, mentres 
que antes das eleiciqns 
autonómicas pasouse ao 
Partido Popular, para asi 
ser eleito pa.rlamentário 
autónomo, pero, iso si, sen 
abandonar na Póvo¡i a 
C.P.G. 

Asi, por unha banc;ia Durán e de
putado do Partido Popular de 
Gal iza P. P. - e pola outra no Con
cello é Portavoz da C.P.G_, posta 
que ao ser parlamentário tivo 
que dimitir d~ Alcaldia, que tro- · 
cou, polo menos nominalmente, 
de inquilino e pasou a ser ocupa
da por Alvaro Viéitez, industrial 
que posue unha das fábricas 
máis contaminantes da zona, a 
fábrica do Cheira da Ribeiriña: 
HADASA (Harir:ias del Atlántico 
S.A.), dedicada á produción de 
fariñas ·de peixe a partir de res
tos, vísceras de peixe. vário. Ta
-mén ten intereses en ·polígonos 
mexiloeiros proxectados no Mar 
~egro, na URSS, intereses..,,que 
lle valeron unha denúncia públi
ca da Asociación de Mexiloeiros 

Recheo das xunqueiras de Xunderama, ao fondo p~de ver e a depuradora 

da Póvoa, que o acusaban, dian
te da problemática do sector, de 
ir vender tecnoloxia galega é 
criar pastos de traballo neutros 
paises. Debido a todo isto e ou
tros negócios, Alvaro Vieitez via
xa a miúdo, o que fai que fique· 
de Alcalde en funcións moitas 
das veces, 'O ex Alcalde, Segun
do Durán, que así non perde nen 
por unha miga os fios da político 
municipal. 

Estando así as causas Alvaro 
Viéitez leva un ano movido; sexa 
porque-a base ·sociál traca de 
candó en vez, ou porque todas 
as causas chegan a un· sítio on
de colman a medida. Agora, polo 
que parece, o vaso está desbór
dado, e as pingas que caeFI ero
sionan cada vez máis certas es
truturas que se tiñan por inamo
víbeis. Prfmeiro foi o Verbasa -
Varaderos del Barbanza S.A.-, 
ql!e ao querer poñer un Varadoi
ro na zona da Covecha, pr.ovo
cou as iras de veciños, marisca
dores, e asociacións várias, que 
mobjlizaron e fixeron posíbel a 
máis grande manifestación lem
brada na Póvoa, despois estes 
mismos viciños fixeron coa sua 
preséncia SU.fülender un pleno, 
onde o grupo da C.P.G. preten
dia conceder licéncia para o Va
radoiro; nestes días 40 destes vi
ciños .están senda chamados a 
declarar no Xulgado de Ribeira, 
denunci'ados polo Concello por 
Desordes Públicas. Case ao 
mesmo tempo coñécese o pro-· 
cesamento do Parlamentário Du
rán polo Tribunal Superior de 

Xustiza, por abuso de autoridde 
e usurpación de funcións, ao re
tirar uns cartaces da Asociación 
Cultural "A Miserela", onde se 
puña o neme.de Pobra do Cara
miñal; proceso polo que foi con
deado a 6 anos e un dia de ina
bilitación para cargos públicos 
polo Tribunal Superior de Xustiza 
de Galiza, sen que lle servise de 
nada o levar 6 autobuses de in
condicionais, que foron convoca
d os polo PP local , mediante 
anúncios na Prensa, nos que se 
dicia· textualmente "Os que non 
dispoñan de meios económicos 
para sufragar a viaxe que pasen 
polos locais do Partido Popular, 
e se lles pagará este". Método 
aprendido por Durán dos seus 
anos de alcalde franquista. As 
causas chegaron az máis pasto 
que ao non ·encher os autobuses 
cos voluntários foron- recoller 
xente ao clube de xubilados; e 
por. riba o rumor extendido pala 
Póvoa é de que lles deron unha 
merenda á saída. 

A senténcia causou a natural 
alegria entre os sectores da opo
sición .. cuxos portaveces mostra
ron publicamente o adecuado da 
Senténcia, mentres que Durán 
manifestaba a sua intención de 
recorrer diante do Tribunal su·
premo. 

Un pool de empresários 
coruñeses 
Nos últimos· meses· do ano, o 
Concello aproba e expón duran-

'. te quinc_e días ao público unhas 

Modificación das Normas Subsi
diárias de Planeamento Urbanís
tico, que afectan a unha série de 
zonas do casco urbano- -Venécia 
e San Lázaro- onde se abren no
_ vos viais, ruas ... , e a outras zo-
n·as que son recalificad~s. como 
o Polígono de Moldes, a Praia 
da Coma e as Xunqueir.as do ria 
Xunderama. 

O lume prende e óuvense as 
primeiras voces de protesta en
tre· as afectados, viciños aos que 
lle tiran casas, galpóns cu expró
prian terreno~ queixándose de 
que non se seguen critérios 
equitativos. Asi salta a denúncia 
de que en determinapa rua, esta 
ten 6 metros de ancho no princí
pio, por mor de non afectar un 
armacén e unha finca proprieda
de de Duran Casais e a sua do
na, despois pasa a ter 12 me
tros de aricho, e nos metros-fi
nais volta a estreitarse aos 6 m·e
tros iniciais, así a proxectada rua 
ve'h xa senda coñecida como 
Rua do Chorizo. 

As asociacións viciñais, _Colec
tivos Ecoloxistas, partidos da 
oposición enfréntanse coas 
NSM, no que respeita principal- -
mente a dous sítios. As Xunquei
ras do Xunderama, xa medio re
c h ead as anteriormente, e a 
Praia da Coma, onde parece 
que o Concello _invade compe
téncias. de Costas, e planea fa
cer urbanizábel unha superfícw 
de 250.000 m2, contando 1 óo 
metros xustos a partir da liña de 
preamar e estragando 'unha am
pla zona de areais e dunas fixas, , 

CALIDADE DOS SERVICIOS PÚBLICOS "1 

~ 

e vexetación, cun custe ecolóxi
co notábel. 

Tamén a asociación de Viciños 
do Campiña, lugar onde se_ ubi
caan as Xunqueiras e a Praia da 
Corña, xunto con outros residen
tes da zona acaban ·de formar 
unha comisión cidadá para a de
fensa da Praia da Coma, argu
mentando que o proxecto permi-
1e construir 600 vivendas, nunha· 
das zonas máis virxes do litoral, 
· nun proxecto amplarnente espe
culativo, que permitiria só coa 
extracción da area recordemos 
quemáis dun tércio dos 2q0.000 
m2 son chan areoso- se poden 
recoller perta dos dous mil mi
llóns de ptas, segundo o prezo 
desta no mercado, o cal supera 

· con moito o orzamento totais do 
Concello. 

Así as causas, os viciños do 
Campiña, a Mirandela, e cutres 
están levando adiante unha chea 
de protestas, pasto que parece 
que un "pool" de empresários co
ruñeses está meJido no proxec
to, que de levarse a cabo criaría 
unha cidade de servizos turísti
cos entre a Póvoa e Palmeira, e 
faria abanar o desenvolvimento 
de Ribera cara o Conce llo de 
Póvoa. 

Nunha entrevista da Pla
taforma de defensa da Praia da 
Cerna co delegado de Costas, 
este afi rmoulles que todo o Pro
xecto de Modificacións de Nor
mas é ilegal pasto que ainda non 
está feito o deslinde da zona ma
rltimo-terrestre , e mentres este 
non se faga, calquer contraven
ción da Leí de Costas levaría 
consigo as sancións oportunas. 

De todas as formas, os viciños 
non están nada conformes, pas
to que a luz do dia , xa actual
mente, se están realizando ex
traccións de area na zona da 
Praia da Coma por tractores so
bretodo , sen que nengunha 
autoridade competente fixese al
go por evitalo, e sen que as de
núncias dos grupos ecoloxistas, 
como o colectivo CENAR de Ri 
beira, servisen para algo máis 
que para ter boas palabras e bo
as promesas. • 

O cobro de oito pasos por informar, perxudica aos usuários que non reciben a guia 
. . .. 

As novas .tarifas telefónicas ag·ravan a ma~xinación da rede rural 
•G.L.T. 

\ . 

Axeralización do· cobro dun 
mínimo.de oito pasqs por 
facilitar desde a telefónica 
o .número dun abonador 
perxudica ao usuario do 
rural ao que non chega en 
moitos casos a guia por 
problemas de distribución,_ 
ineréntes á dispersión do 
habitat. A decisión da · 
~ompañia telefónica, 
aplicada á nivel do Estado, 
afonda o desnivel · 
comparativo do servicio na 
Gal iza. 

A Compañia Telefónica xustifica 
este cambio na facilidade que o 

habitante do -nieio urbano ten pa
ra -se informar de calquera nú- · 
mero da red~. tanto a partir da 
guia que se 11.e entrega por con
trato, como nos locutorios e ofici
nas da compañia. Pero o caso é 

· beri distinto cando na vivencia do 
usuário coincide o aillamento ca 
feito de non receber a guia, que 
a Compañia Telefónica se abriga 
a.facilitar no contrato deste servi
zo público. Calcúlase que nal- , 
gunhas comarcas coma a de · 
Bergantiños a distribución ,da 
guia non da chegado nen a me
tade dos abonados. A Telefóni
ca. ten .sub-contratado este serví
cio de distribución cunha empre-· 
sa privada de mensaxeiros que 
só está abrigada a chegar até a 
casa do usuário do teléfono e 
deixar, en caso de que ·estea au
sente, unha nota na que se indi-

ca onde pode recoller a guia. Os 
indices de devolución por ausén
cia, son excepcionalmente altos 
en todo o rural galego en compa
ración cos do Estado. 

A posición da administración 
da Compañia é a de considerar
se coma empresa de servícios 
que debe cobrar polo que yende. 
"Cando un usuário chama á · 
RENFE para saber a que hora 
sae -un tren, ten que pagar a 
chamada. Non se comprende 
por que non ha de pagar á Tele-· 
fónica por pedirlle unha informa
cjón semellante", comentou un 
represeñtante da compañia. 

A singularieda_de da distribu
ción da poboación galega, que 
ten case a metade das entidades 
de poboación do Estado,. non de
be nmerecer atención particular 
por parte da empresa, xa ... que a 

decisión ·está tomada a nivel do 
Estado. lgu'almente, non se con
sidera o feíto. de ter a Galiza só 
26,2 teléionos por cen habitan
tes, frQnte a meia estatal de 40, 
como que o número de teléfonos 
en servizo supoña só o 4, 77 do 
do Estado, no entanto o pais ten 
o 7,6 da poboación estatal. · 
· Outro aspecto da nova norma 

que se vai traducir nunha perda 
de calidad e do · servizo é a impo
sibilidade de lograr información 
no lugar a que se pretende cha
mar. Así, desde un dos 03 da Ga
liza negan a existéncia dunha rua 
céntrica de Valladolid, na que se 
sabe eco precisión qúe vive un 
abonado, "porque non aparece 
no ordenador". A información in
ternacional, da que un país emi
grante está fortemente necesita
da, era proverbialemnte lenta pe-. . 

ro agora será tamén cara. 
Ainda outro retroceso da calida

de comparativa do servizo é o que 
suporá o cobro· a impoñer en bre
ve de cito pasos por unha infor
mación telefónica facmtada desde 
unha cabina de servizo público. O 
número de cabinas de que dispón 

. o territorio galega é un dos mais 
baixos do Estado, ' segundo se re
coñece no contrato asinado o pa
sado día 5 entre o presidente da 

· Xunta e o da.Telefónica, pol·a que 
a compañia se compromete a ins
talar 1.000 novas Telefonos Públi
cos de Servízo, TPS. 

De- ter unha- da$ redes · máis 
pobres de Europa, pasamos por 
esta última revisión de tarifas a 
diferenciarnos polo cobro de in
formación elemental, que as moi
to me!lor dotadas redes francesa 
ou inglesa oferecen de balde. • 
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A CAIXA DE PONTEVEDRA 
~ · 

SUPEROU A MEDIA NACIONAL E GALEGA 
EN INVESTIMENTOS CREDITÍCIOS E CASH FLOW. 

PONTEVEDRA: Na Sala de Xuntas da Caixa de 
Pontevedra, desenvolveuse unha Conferéncia de 
Prensa para dar conta dos resultados económico
sociais da Entidade, relativos ao pasado exercício 
de 1990, e que estivo dirixida polo Presidente do 
Consello de Administración, D. Manuel Campos 
Villarino e polo Director Xeral, D. Carlos Velasco 
Garrido, a quen acompañaban outros conselleiros 
e persoal Directivo da Institución. 

RECl'RSOS ALLEOS 

CRECIMENTO POR RIBA DA MéDIA NACIONAL 
Crecimento: 9.231 millóns de pesetas. 
Taxa: 11,98 %. 
Saldo: 92. 516 millóns de pesetas. 
O batana: da Caixa a 31 de Decembro sobrepasa os 
103.000 millóns de pesetas, cun incremento de 11.000 
millóns, equivalente ao 11,94%. 

1\\ cSTI~lE\TO CREDITICIO 

Saldo a 31 de Decembro: 57.840 millóns de pesetas. 
Crecimento: 9.616 millóns de pesetas. 
Taxa: 19,94 %. 
A Caixa alcanza o crecimento máis alto de entre as Caixas de 
Galiza, e por riba da méclia nacional, ocupando no 
Ranking da In titucións de Aforro, no que ao 
lnvestimemo do Exercício e refi.re, o oitavo posto. 
on de aUentar tamén os seguinte feito : 

•Operación de Empré timos concedidas: 8.059. 
• Carteira de Efectos: 11.730 millóns de pesetas, cun 
incremento do 38,85 %. 
A Caixa de Pontevedra, a respeito doutras da nosa 
comunidade ten a maior porcentaxe (54,30 %) de 
Investimento Crediticio sobre a sua masa de balance. 

EMISIO~ DE TIHlLOS DE \'ALORES 

Obrigacións por importe de 400 millóns subscritas na sua 
totalidade aos poucos dias de poñelas en circulación. 
Cédulas hipotecárias por importe de 2.800 millóns de 
pesetas, igualmente esgotadas en tempo record. 

. OFfROS SER\lCIOS FI~ .l~CEIROS 

15 millóns de operacións no ano. 
75.500 tarxetas de crédito e Caixa Amiga. 
1.250.000 operacións realizadas en 53 caixeiros automáticos. 
980 datáfonos en comércios afiliados. 

Continuan desenvolvéndose as accións concertadas coa 
Xunta de GaUza e a Administración Central. Ademais, outras 
cooperacións con Entidades Financeiras: GEMOVISA, 
DINERFONDO, TINSA, LICO S.A., CASER, INTERCAJA 16 e 
AHORRO CORPORAC!JEN FINANCIERA. 

C\ PASO MAIS CARA EUROPA 

IMPORTANTE ACTIVIDADE DO SERVIZO DE 
EXTRANXEIRO. 
1.600 millóns de financiación en 1.000 operacións de 
comércio exterior (importación -exportación). 
3.300 millóns en 16.700 operacións de residentes no 
continente europeu. 
1.973 millóns en 19.800 operacións de compra-venda de 
billetes e divisas. 
A libreta Eurovalores da Caixa mantén a sua liña de 
crecimento. 
Conexión da Rede de Caixeiros Automáticos Europeus no 
denominado "Proxecto Cauce". 

SVPERCO~TA 

Foron 5.000 millóns de pesetas os captados no ano e, 
pésie ao elevado do seu interese, mellorousé a marxe 
fmanceira da Caixa. 

ESP,l~SIO~ 

Foron abertas 12 novas sucursais en: A Coruña (2), 
Betanzos, Carballo, Noia, Padrón, Rianxo, Boira, Póvoa, 
Riveira e Vigo (2). 
A pique de abrirse: 4 en Ourense e 2 en Lugo. 

. CASH FLOW 

2.000 rrJllóns de pesetas equivalente ao 1,99 sobre balance. 
1.235 millóns de pesetas de beneficio neto equivalente ao 
1,22. 
EN AMBOS CASOS SUPÉRASE A MÉDIA REXIONAL E A 
MÉDIA DO CONXUNfO DAS CAIXAS FSPAÑOIAS. 
Durante o exercício 1990 fixéronse as seguintes 
dotacións: 
• 793 millóns de pesetas para fundos de insolvéncia e 
pensións 
alcanzando a 31 de Decembro un fundo afecto a 
investimentos 
de 1.600 millóns e 3.200 a pensións (destes transferíronse 
800 millóns de pesetas); ademais 288 millóns en 
amortizacións. 

OBRA SOCIO -CllLTUR.\l 

Cobríronse no exercício todos os obxectivos de actividade 
social nos nasos Centros Culturais e Asistenciais: Clube de 
Xubilados de Marin, Clube de Xubilados de Siileda, Gardaria 
Infantil de Campelo e Centro Cultural O Burgo. 

Por outra parte, na Residéncia de Estudantes, Auditório 
Campolongo, Aula Móbil e Sala de Arte, asi como nas Aulas 
de Estudos Profisionais da Obra Social, realizóuse 
unha ampla xestión docente e cultural, na que participaron 
máis de 20.000 usuários. .-
A CAIXA DISTINGUIDA POLO PARIAMENTO EUROPEU 
É de salientar a invitación especial cursada á nasa Aula 
Escolar para visitar as sedes do Parlamento Europeu, o cal 
levouse a cabo no mes de Xüño do pasado ano. 

A\'A.~CE ACCIO~S 1991 -

Correspóndente ao último ano do Plan Cuatrü=mal aprobado 
pala Caixa: 
Chegarase aos 100.000 millóns de pesetas de saldo pe 
Recursos Alleos. 
Funcionarán as 100 sucursais previstas. 
Continuará intensificándose o Plan de Cooperación coas 
Caixa de Aforras do Sul da GaUza. 
Consolidaranse os níveis de rentabilidade e solvéncia xa 
alcanzados pala Caixa. 
Desenvolveranse novas produtos comerciais. 
Exercitarase a 3ª Fase do Proxecto Informático Golf de 
moita maior capacidade e mellares prestacións. 

IMPORTANTE CONVÉNIO DE COLABORACIJEN COAS 
CAIXAS DE OURENSE E VIGO. 
A Caixa de Pontevedra e as de Vigo e Ourense asinaron 
un acordo de cooperación para compartiren determinados 

· servizos que significarán para as tres lnstitucións un 
abaratamento de custos en determinados aspectos de 
Xestión e Administración. · 

AUDITORL\. . 

Como en anos anteriores, foi pasada cun informe 
totalmente limpo e sen nengunha observación. 
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P.OLÍTICA ~ASCA . Q MELLOR DOS MUNDOS 

A batalla pala maioria no Comité Central vai contin_uar nas asambleas rexionais 

EuSkadiko Ezkerra dividida en· dous sectores 
antagónicos despois do seu IV Congreso Vivimos no me//or 

dos mundos posfbeis 
Felipe González 

• J.M./DONOSTI 

O IV Congreso de 
Euskadiko Ezkerra 
rematou en Le jo naco · 
triunfo de Renovación 
Democrática e a derrota 
de Auñamendi. Este foi, 
polo menos, o veredicto 
ofidal das urnas, pero os 
homes de Kepa Aulestia, o 
anterior Secretário Xeral, 
agardan facerse coa · 
maioria no Comité Central 
despois de celebrarse as 
Asembleas Rexionais, que 
deberán elexir outros 
tantos membros, 45, coma 
no Congreso. Seguirá asi 
a loita entre duas faccións. 
P\ gañadora que pretende 
situar ao partido no campo 
de xogo do socialismo · · 
democrático, integrado na 
Internacional Socialista, e 
a perdedora no congreso, 
que pretendía situar ao 
partido máis no campo 
nacionalista, refundando a 
organización para dar · 
paso a unha forza. 
·renovadora e manter 
aberta a oposición ao 
PSOE. Mália estas . 
diferéncias, a oposición 
frontal entre as duas 
tendénciasparece ser máis 
produto de enfrentamentos 
persoais que ideolóxicos. 

Xavier Arzallus, presidente do 
PNV, tivo un protagonismo espe
cial no IV Congreso de Euskadi
ko r=zkerra, case diríamos o pro
tagonismo central. Realizou un 
chamamento afervoado aos mili
tantes de EE para que obviasen 
as suas diferéncias e· mantive
sen o partido unido. Poñia. asi en 
palabras o que xa intentara lo
grar con fcitos ao asinar o acor
do de entrada no Governo Tri
partito. 

. Arzallus lograba deste xeito 
evitar o transvase de militantes 
de EE (aqueles qué .participaran 

no Programa 2000, con Bandrés 
a cabeza cara o PSOE) un dos 
seus obxectivos ~áis importan
tes ao facetos sócios do seu par- · 
tido. 

As outr~s duas razóns que tiña 
o PNV para evitar a ruptura parti
dária de EE, semella que non· se 
van cumprir pola prqpria división 

· partidária en duas metades· anta
gónicas que van seguir a loitar -
pola dirección, máis agora cando 
xa teñen algo que repartirse: 
postos na Administración auto
nómica: que EE servise de freo 
ao expansioni·smo eleitoral de 
HB e asegurarse co seu apoio as 
presidéncias nas Deputacións. 

O partido , · 
que precisaba o PNV 

O partido forte e coesionaqp que_ 
precisaba o PNV como acompa
ñante, semella que vai ser impo
síbel conseguilo, a teor do visto 
tanto no IV Congreso coma nos 
prolegómenos. As forzas das 
duas principais correntes están 
tan equilibradas que a loita vai 
continuar, polo menos até des
pois das municipais cando un 
novo fracaso eleitoral poderia 
abrigar a que uns buscasen o 
PSOE (Bandrés e compañia) e 
outros EA como paso para o 
PNV· (os ex pólis-milis), todo-se
gundo quen, ao final, sexan os 
gañadores. De momento a bata
lla vai continuar para tratar de 
conseguir a maioria do Co.mité 
Central, e para facerse co post o 
de Portavoz ParJamentário, ain
da que o sector Auñamendi (per
dedor) conta con 4 deputados, 
por ·só dous de Renovación De
mocrática. · 

Non son tan· grandes 
as diferéncias 
como insalvábeis 

Pero as diferéncias existentes no 
seo de EE non son tan grandes 
como in'salvábeis xa que non re
siden no plano ideolóxico, senón 
no enfrentamento persoal entre 
dous sectores que loitan polo po
der: 

A antiga cúpula dos polis-milis 

Gurrutxaga, Auléstia e Bandrés nun acto eleitoral das autonómicas 

(Auñamendi), con Xavier· Gara
yalde, Erreka (man direita de 
Pertur) como ideólogo", e os! cha
mados históricos, con Onaindia e 
Bandrés, os ex pecés, como Ro
berto Lertxundi e outros de varia
da procedéncia como . Markiegi 
oU Garmendia. 

Os escritos elaborados para o 
debate congresual manifestan 
elementos comuns no principal: 
os que se retiren a aspectos de 
adesión ao marco constitucional 
e a estratéxia política dos "Pac
tos"; polo que o problema non é 
tanto da definición do proxecto 
global, que é o que está en cues
tión en Euskadi, senón o de que 
posición política particular se 
adopta no actual sistema políti-
co:. 

Polo demais, tamén coinciden, 
uns e mais outros, en que en EE 
deben ter cabida aqueles que 
non sexan nacionalistas, o que 
non cadra moito coa definición 
dun partido nacionalista na que 
facia fincapé o sector Auñamen
di. Aspecto criticado por Mário 
Onaindia nun artigo: "alguns 
queren poñer· o substantivo de. 
EE: no nacionalismo, e despois 
poñerlle un adxectivo para dife
rencialo do PNV", afirmaba. 

A marxe do que uns e outros 
podan entender por "nacionalis-

mo", "socialismo", "construción 
nacional basca" ou "esquerda", o 
que se transluce é que existen 
duas orientacións a dous dife
rentes proxectos ou espácios po
líticos e, que, en ambos casos, o 
futuro de EE como organización 
está en xogo ainda que. non se 
recoñeza expresamente. O de
sexo de entrar no PSOE duns 
(Renovación Democrática) e de 
constituir con EA unha nova for
mación de corte socialdemócra
ta, que mesmo pudese incluir ao 
sectores máis civilizados de HB, 
(Auñamendi) son as duas postu
ras en xogo. 

Os primeiros afirman que hai 
que superar a confrontación 
Euskadi-Estado, mentres que os 
segundos afirman que o abano 
político basco encóntrase ao ca
rón do trio PNV-PSOE-HB. 

Ao final, nun congreso dun 
partido, que sempre presumiu de 
civilizado (frente ao que seria 
HB), houbo insultos, abucheos, 
pataletas, e até un Bandrés que, 
acolléndose a que a presidéncia 
non era un cargo executivo, re
cuncou no pasto, por máis que 
os estatutos afirman que non po
de estar no cargo máis de tres 
mandatos. 

A división está servida, e o fair 
play pérdese cando é necesário. • 

Santiago CarriUo confirma a 
entrada do PTE como corren
te dentro do PSOE. El, sen 
e.mbargo, quedará na porta. 
Nomearano presidente dal
gunha Fundación e, no canto 
de militante, será pensionista. 

Carme Avendaño, baluarte e 
portavoz da coñecida asocia
ción contra a droga Erguete, 
non foi eleita para a secreta
ria de loita contra as drogo
de pend é n ci as que ven de 
criar o seu partido e que pare
cia que inevitabelmente ia ser 
para ela. Sen embargo, no re
cente congreso do PSOE ga
lega resultou nomeada para 
este posta Rosa Miguélez. A 
oposición contra Carme 
Avendaño proviña de Vigo. 
Soto e Principe non lle per
doan que a sua agrupación ti
vera votado no congreso de 
Madrid por Abel CabaJlero. 

Os inquéritos din que o na
cionalismo vai para arriba. 
Como o sabemos? Moi fácil. 
O PSOE de G. falou de novo 
de "asumir a galeguidade" e o 
"feito nacional". A proposta 
foi , como non, do inefábel Ce
ferino Diaz. 

Claro que o feito tratou de ser 
compensado por Antolín que 
se perguntou: "y a mi por que 
me tiene que emocionar la 
gaita?". Outra vaca no millo. 

Saló, filme excepcional, en to
dos os sentidos, de Pier Pao
lo Pasollni non será emitido 
pola TVG , nen tampouco a 
tri/oxia da vida do mesmo au
tor. As películas, as catro últi
mas realizadas polo xénio ita-
1 i a no, foron rexeitadas por 
Ramón Villo t que dixo ser 
contrário á emisión de porno
grafia. Polo que se ve, a este 
vello camisa azul deseguida 
lle sae o remorso. • 

· Andaudo . a Terra 
Unha escolma dos mellares traballos xornalisticos de 

Manuel Maria realizada por M. Pilar Garcia Negro e 
· - · · Miguel Mato Fondo 

.. 
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NA MORTE DO PADRE ARRUPE 
- - . 

Un ~os interesados en criar unha tircünscrición autónoma da Compé!.ñia de Xesus viv~ eh Ourense 

Xesuítas galegos intentaron encausar a Arrupe - · 
• auBEN ARMENTEIRA/OURENSE 

O documento IV da 32 
Congregación xeral dos 
xesuítas provocou na 
Compañia de _Xesus 
unha treboada 
semellante á que 
estamos a ver nas 
carmelitas: unha 
corrente intrasixente coa 
mutución conciliar e 
outra renovadora. Era o 
ano 1.97 4. P. Arrupe 

. ~evaba xa nove de 
Prepósito xeral e ia 
intentar un cámbio de 
timón definitivo na orde. 

Onde máis se acusou a tormenta 
foi no Estado español. Toda un
ha trama civicorrelixiosa se puxo 

·en mar~ha para impedir a apro
bación papal dos decretos da 32 
Congregación xeral ou para ob
ter a criación dunha província 
autónoma como reserva do X6-

suitismo preconciliar. 

A equipa que levaba a conspi-
·ración editou folletos e acusou 
ao P. Arrupe ante os tribunais da 
Santa Sé: pretendian desvirtuar 
os decrEltos e desacreditar o 
Prepósito .xeral. Un dos enlaces · 
tiñ'a en Vigo a sua residéncia. O 
conflito doméstico superouse 
coa Hcéncia a este padre, M.P., 

. para que residira en Ourense á 
sombra de Mns. Temiño. Conse
guiu clases no seminário de Er
vedelo e en dous ·coléxios priva
dos: ensinaba matemáticas inda 
qué en Vigo fora profesor de 
química. 

Este activo debelador de Ar
rrupe é unha monstra singular 
do vellos xésuitismo, daquilo 
que Arrupe queria eliminar: acti
vidade frenética en várias fron
tes: predicación en parróquias, 
clases no coléxio, constante axi
tación en clubes da vella bur
guesia parasitária. Un franquis
mo a ultranza e untia imaxe en- · 
sotana-da de lembranzas de 
''frade do trabuco". Podedes ve-

· 10 ainda algunha que outra vez 
na rua Velázquez Moreno .en Vi
go e' moitas no seu Ourense da 
praza do Correxidor ao parque 

de San Lázaro: alto, algo coxo, 
chapeu ou "tella", caxato e vigo
roso camiñar. 

M.P. organizou en Ourense a 
"Hermandade sacerdotal" e fixo 
que a presidira un párroco su
burl}ial; estendeuse palas dióce
ses galegas e celebrou aseiible
as. Agora esmorece. Era para 
impresionar velo de Valladolid a 
Ourense, ·cos exemplares do 
proceso contra Arrupe na faltri
queira e coa ilusión de voltar aos 
anos cuarenta e mellar os de 
Trento. M.P., como o.pispo Ángel 
Temiño e tantos outros, v~ven 
coa nostálxia daquelas vellas loi
tas tribais. 

Gozaron do poder total en Ou
rense de?de 9 cincuenta.. ata o 
oitenta; semente a corpartian 
cos "vitorinos", estes máis subtis 
e empoleirados na COPE e na 
TVG. Un espác::io curioso de 
conspiradores, de suspiros mili
taristas, de buscadores de cartas 
en bancos e responsórios: un 
"mundiño" de bamb0linas detrás 
dos que se agachaban gorilas de 
coidado. + 

ANTE.S E DESPOIS DE PEDRO ARRUPE _ ~-
FRANCISCO CARBALLO 

O luns,. 11 de Febreiro, os xesuítas despe
dian ao seu prepósito xeraJ Pedro Arrupe. 
Dimitira en 1983 e levaba nove anos nun 
retiro cheo de significado e de eficácia. 
Antes de Arrupe había unha compañia de 
Xesus ; despois de Arrupe hai outra. com
pañia de Xesus. Tanto poden as decisións 
persoais? 
· Nada é intelixíbel para talar dos xesuí

tas se non se observan duas realidades: a 
história da Compañia de Xesus e os cám
bios persoais dos membros desa comp¡;¡-
ñia. Os xesuítas eran a expresión organi-

serción na cultura de cada povo), do cris
tianismo; asi s;on Ricci en China (XVII) e 
con Nobili na India, coas reducións no Pa
raguai, etc. Nun e noutro caso fracasaron, 
fixéronos fracasar. 

O xerme das duas intuicións: ir ao mielo 
da articulación socral e inculturar a te; se
guían soterradas, pero podían rebent_ar en 
calquer momento. O Vaticano 11 fracturou a 
códia eclesial e saiu a lava volcánica. Pe-

zadas da contrarreforma: un exército ás ONDE MENOS 
ordes do Papa, unhas persoas formadas 
nos "exercícios espirituais" como nun cru- ESPERABA. N OS 
xol que criaba carácter. Desde o século 
XVI pensaban que a evanxelización da · SOCIOLOGOS DA 
sociedade só se podia conseguir desde ------.-~--~------

arriba: 1lsegurando os gánglios neurálxi- RELIXION, 
cos da sociedade podíase cristianizar os O CRISTIANISMO DE 
indivíduos. lso levaba a servir e servirse 
dos poderosos. Tal obra configuraba os VERSION CATOLICA 
xesuítas e dela obtiveron honor e dor. Fo- ATOPOU LJNHA DAS 
ron e xallados e perseguidos, expulsados 
e reclamados. FORMAS 

Esa inspiración de San lgnácio de Loio- MODERNIZADORAS 
la levounos a intentar a inculturación (in-

dro Arrupe era misionário en Xapón; pre
senciara a explosión atómica en Hiroshi
ma, vivia duas experiéncias: a opresión 
das masas polo militarismo e a explotación 
económica e á vez trataba de penetrar na 
cultura xaponesa desde a Universidade. 
Experimentaba as duas intuicións ignacia
nas, pero no actual: a inculturación e a 
constatación da insurxéncia.dos pobres. 

En 1965 Arrupe é designado prepósito 
'<eral dos .l.(esuítas. Vai intentar levar á 
prática as duas intuicións. Lego de reco
ller a inspiración do Vaticano 11, de ver fra~ 
guarse a teoloxia da liberación, pudo na 
32ª congregación xeral (capítulo xeral) de 1 

1974 reesoreber a formulación da Compa
ñia de Xesus para o s. XX: "a fe xermina 
na loita pala xustiza", a fe xermola nas flo
res de cada cultura. O documento IV con
sagra o enco·ntro cos gánglios do cambio 
social, ali onde se moven as masas na · 
busca da sua liberación, ali debe estar Q 

evanxelizador. l)n novo espácio está a 
configurar un r:iovo xesuíta. 

Grande parte dos xesuítas entenderon 
os signos dos tempos, sumáronse aos ca
pitulares da 32ª asemblea e a compañia 
emprendeu unha nova ·xeira:. Pero a r~a:c-

. ' 

ción foi dura, as acusacións Cle "infidelida
de" ás · raices e de insuficiente submisión 
ao papado foron múltiples. Paulo VI miti
gou alguns pontos da "ref1:.1ndición" dos 
xesuítas; Xoán Paulo 1 estaba alarmado; · 
Xoan Paulo 11 intentou melar o gume do 
Documento IV. Cando Arrupe dimite, 
1983, abrumado de dificuldades e vítima-

.dunha .trombose, ao seu candidato, opón 
o Papa outro. Por fin a asamblea xeral 33ª 
designa un novo prepósito xeral, o actual 
P. Kolbenbach, de goberno dúctil e de fi: 
delidade ás liñas de Arrupe. - · . 

Asi, onde menos esperaban os sociólo
gos da relixión, o cristianismo de versión 
católica atopou unha das formas moderni
zadoras: seh substituir nen dominar nos ór
gaos da sociedaoe, penetrar nos seus gán
glios e' dinamizar a sua transformación cara 
mellares situación de liberdade e de paz. 

Pedro Arrupe é con Tareixa de Calcuta, 
con Lanza del Vasto, con Gandhi e con ' 
tantos outros un profeta da vida e da xus-

. tiza para todos. De 1965 a 1991 en Roma 
estaba Arrupe, en Calcuta Tareixa e nas 
vangardas da liberación, mill~Jros de per-_ 
soas que eren que a fe· salvadora sa(da 
loita pola xustiza. + 

1 6 _DE FEBREIRO 

~ORrnO ~XlRAORDINARIO 
;DE ~AN VAttNíIN. 

Con premios especiais de 500 e 200 millóns 
ao décimo. E máis de 7.000 millóns en 

p~emios. 
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MOBILIZACIÓN POLA PAZ 

llALFONSO EIRÉ-XAN CARBALLA 

O conflito armado do 
Golfo serviu, entre outras 
causas, para que 
aflorase e tomase 
dimensión pública 
o sentimento contrário 
ao armamentismo e 
ao militarismo, situando 
aes movimentos pola 
paz ·na avanzadilla 
da concienciación social. 
O rexeitamento social 
da violéncia armada 
exercida polos paises 
imperialistas queda 
patente cando se u nen 
.todas as forzas políticas 
e sindicais galegas 
situadas no que 
tradicionalmente 
se chama a esquerda, 
para celebrar unha gran 
mobilización o próximo 
21 d.e Febreiro. 
O movimento de 
obxección medra, até 
situar ao Estado· español 
no segundo lugar. 
de obxectores, despois 
da Alemaña, superando 
xa o 25 por cento dos 
xóvenes chamados . 
a filas. O xuízo a Fierro 
Conchouso, o seu 
recoñecimento como 
preso de conciéncia e as 
suas declaracións nas 
que afirma que se segue 
negando a facer a mili, 
son unha evidéncia do 
rexeitamente ao servício 
militar, como o son 
tamén o medre do 
número de insumisos. · 
Este ambiente social é 
captado por co'ncellos 
como o de Oleiros, 
pioneiro na loita pala paz 
e a axuda aes 
obxectores, ou por 
organizacións como 
Educadores pota Paz. 
Frente a este sentimento 
imperante na sociedade 
.civil, os militares 
españois seguen non só 
recordando vellos 
tempos, situándose por 
encima do poder civil, 
e co seu anacrónico 
honor e as suas · 
sagradas ordenanzas 
como máximo valor. 
Pero máis grave·é ainda 
que o Governo non se 
atreva a pbñel_os no seu 
lugar e o Ministro ·Narcís 
$erra confirmase no seu 
cargo ao Capitán _ 
Xerieral da Zona 
Marítima do Cantábrico 
L.ópez de Arenosa. ~ 

José Manuel Fierro co·nchousoJ primeiro· soldado obxector 

'Vo_lveria facelo, pero ainda máis a gost.o~ 
José Manuel Fierro 
Conchouso, primeiro 
obxector sobrevido (unha 
vez incorporado ao servício 
militar) ~ulgado no Estado 
español foi condenado·polo 
Tribunal Militar da Coruña a 
catro meses de prisión por 
un delito de deserción. O 
tribunal recoñece que a 
obxección sobrevida carece 
de recoñecimento na 
lexislación vixente no noso 
estado, reca_lcando que 
este direito só é recoñecido 
legalmente cando' se-
produce antes de . 
incorporarse a filas. Fierro 
Conchouso non terá que 
cumprir a pena xa. que, con 
anterioridade, pasou cií!CO 
meses en prisión. A 
senténcia non ordena a 
incorporación a filas, pero o 
insumiso leonés, residente 
en Barcelona, terá de 
cumprir os oito meses que 
lle restan no cuartel de lrun, 
o seu destino. Algo ao que 
se negará de novo. 

Como se sinte despois de coñe
cer a. senténcia? 

. ~ 

Estou agardando a que me cha
men outra vez para o servício mili-

, tar e, ao negarme, que comecen 
de. novo os problemas. Pero ainda 
asi atópome nioi optimista polo 
movimento social e solidário que 
se formou, algo que xa agardaba. 

Que o xuízo se celebrase .coin
cidindo coa chamada Guerra do 

. Golfo tivo que resultar unha cir
cunstáncia positiva. 

Sen dúbida qµe se acrescentou o 
apoio social por es.ta circunstán~ 
cia, pero xa hai unha dinámica de 

sas. Púxenme lago en cqntacto 
con obxectores e indicáronme cal 
era a situación legal. Afirmaban 
que xa dentro non se podia ob
xectar e que me ia pasar alg9 se
guro. 
_ Estiven pensandoo un mes .e, 

ao fin, decidinme a facelo. 

Visto ágora coa perspectiva de 
ter pasado palas cadeas, polo 
xufzo ... Pagou a pena? 

Se tivese que volvelo repetir ago
ra, faríao moito máis a gasto. su
puxo, ademais, unha experiéncia 
tremendamente enriquecedora no 
plano persoal. 

NoN voLVEREI 
AO CUARTEL 
e TENTARE! SEGUIR 
FACENDO 
UNHA VIDA NORMAL 

vários ~nos nas que obxectores fi
xeron· campañas, estiveron traba
llando e tentaron mobilizar a so
ciedade. Primeiro foron as campa
ñas de obxección colectiva, logo 
as da insumisión. As experiéncias 
fóronse acumulando e criando un 
pouso. 

Se o xuízo se tivese celebrado . Pasou nestes anos moito medo? 
antes non creo que tivese moita 
menos repercusión. 

Cales foron os móbiles que o 
levaron a obxectar cando xa es
taba no servício militar? 

Agora teño tanto motivos persoais 
como sociais, pero os primeiros 
que tiven .foron sé persoais: pare
cíame inumano que sometesen a 

E unha persoa a un réxime como é 
STA Sl.TUACION · o servício militar. Estás ali un ano 

---~,------- e semella que tes un contrato de 
NON SO NON TIVO escravitude, sen nengun dos direi-
N ENGUNHA tos civis básicos; estás baixo un 

CONS-ECUENC1A , sistema de castigo e medo como 
na época feudal. 

NEGATIVA PARA A Despois dun mes de estar no 

MIN-A VIDA, SENON cuartel, decidin facer algo porque 
_ o que facian connosco parecíame 

QUE ME ENRIQUECE inumano. Seguir ali seria como 
colaborar con ese estado de cou-

A verdade é que si . Cavilaba que 
me ian meter no cárcere e que 
non ia sair en moitos anos e por 
non saber, neri sequer sabia co
mo era o cárcere. Cando me deti
veron e estaba na comisaria paséi 
un momento terríbel : E, xa antes, 
viver coa incertidume de saber 
que, en calquer momento, podían
te encadear. Esa incertidume na 
que vives é moi molesta. 

Ademais non sabes que vai ser 
da tua vida, nen sequer en que si 
tuación estás. Eu tentei adaptar
me e seguir a vida como se nada 
pasase .e, dixen, se pasa algo. 
que pase, má sorte. 

Até o de agora estas situación 
polas que pasei non tiveron nen
gunha consecuéncia negativa pa
ra a miña vida privada. • 

Posue un fondo documental único 

Oleiros: un concello pio·neiro na loita pola paz -
A Casa dá Xuventude de· 
Oleiros, en relación directa 
coa corporación municipal, é · 

. pioneira nos temas 
relacionados coa paz, coa 
obxección de conciéncia e a 
loita contra o 
armamentismo. O 
responsábel destas 
actividades é ·o concelleiro 
Guillermo Fernández 
Obanza. ~ 

A casa da Xuventude de Oleiros 
conta cuns fondos documentais 
únicos relacionados coa paz, o ar
mamentismo, a obxección de con
ciéncia e a cooperación internado-

. nál. Fondo que está a disposición . 
de todos os coléxios, tanto do alu
nado como dos profesores, reali
zando numerosas exposicións. 

Ademais, tanto a Casa da Xu
ventude como o- conéello de Olei
ros usan a pomba da paz en todas 
as suas misivas. 

En datas sinaladas realizan 
campañas específicas facendo fin-

capé na necesidade de rexeitar os 
xoguetes .bélicos, confeccionando 
tamén calendários contra a guerra, 
ao tempo que instauran unha rela
ción de apoio ,,moral cos movimen
tos de liberación nacional de todo o 
mundo, . "non ás agachadas, senón 
facendo gala dese apoio, e tanto os 
rapaces como os viciños, sábeno", 
afirma Guillermo Fernández. 

Nestes momentos están a de-

senvolver unha ampla campaña 
contra a Guerra do -Golfo, pendu
rando carteis na casa da Xuventu
de, denunciando o xenocídio da~ 
forzas internacionais: Tamén man
daron carteis alusivos ~ escritos 
aos distintos coléxios, potenciando 
a criación de Comités antiguerra 
nos centros de BUP. 

Liña de actividades sobre 
a obxección de conciéncia 

Tamén teñen unha liña de activida
des destinadas aos obxectores de 
conciéncia, ta:nto aqueles que xa 
optaron por esta via como· de infór
maci ón aos xóvenes que podan 
estar interesados. lsto non quer di
cer que "o traballo pola insumisión 
non sexa necesário e que rexeite
mos a potenciación desta via", se
gundo afirma GÜillermo Fernán
dez. Que considera como unha si
tuación inxusta a dos obxectores 
"pois neles· só gastan 900 pesetas . 
cada mes, mentres gue un soldado 
custa miles e miles de pesetas ao 
erário público", pero factíbel. 

Considera o concelleiro de Olei-

ros que a "protección social aos 
obxectores que presta o noso 
concello é positiva para ambas 
partes". . · 

Asi , colabora con diversos ob
xectores· que están a desenvolver 
traballos relacionados co estado 
meio-ambiental. 

Un obxector de profjsión arqui
t~cto está a desenvolver un pro
grama sobre enerxias alternativas 
e a sua aplicación, con videos e fo
lletos que serven de tema de estu
do para os escolinos. 

Un capataz forestal realiza un 
programa de Horta-Escola de ca
rácter meio-ambientalista, no que 
se estuda a repercusión meio-am
bientais na vida cotidiana e se fo
menta .a vinculación dos xóvenes 
coa terra, dirixindo expériéncias de 
horta-escola. 

Outr<:> dos programas realizados 
por un dos obxectores é un es_tudo 
sobre a recuperación do meio 
acuático para diferentes usos. 

Un estudant~ do mEF está a 
planificar os temas deportivos mu
nicipais e outro . obxector colabora 
nas actividades bibliotecárias. • 
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UN EXÉRCITO, .UNHA CANCIÓN 
M. VEIGA 

O vídeo co que ós nórteamericanos chaman ao apoio do seu exército no . 
Golfo, con fondo de cantiga interpretada ou tarareada por un fato de fa
mosos do espectáculo, diríxese á parte máis blanda do corazón que to
do espectador ten. Perfis· a contra luz sobre música coral son un reclamo 
aprendido en Hollywood que para algo é o mellar ministério da propa
ganda dos Estados Unidos. Cantando, ou simplemente posando, esta
ban Meryl Streep, Sylvester Stallone, Richard Gere, M~riel Hemingway, 
Kevin Costner ou Michelle Pfeiffer (a anotar a ampla nómina de apelidos 
xudeus no coro) . · · 

Os norteamericanos pretenden 
conxurar o nacemento dun novo 
John Lennon, qi.Je pida unha 
oportunidade para a paz, coma 
nos tempos de Vietnam e tratan 
de cubrir tamén o espácio das 
frores e dos· artistas solidários. 

No Estado español, en cámbio, · 
.o xefe da Zona Marítima do Can
tábrico, Xosé López Arenosa, in- · 
terven, na sua torria de posesión, · 
para pedir fatigas e sacrifícios. 
Non estraña. Mer:itres que nos Es-
tados Unidol3 ou Inglaterra os ci-
dadáns saen a despedir as naves 
de guerra aos peiraos, en Alemá-. 

-NAALEMAÑA 
OU NO ESTADO 

ESPAÑOL 
O EXERCITO E VISTO 

CON PINZAS 
OU'CON TEMOR 

nia ou no Estado español pesa unha escura história militar. O exército, 
nestes dous paises é visto con pinzas ou con temor. Clave importante 
para entender o diferente desenvo_lvimento dos movimentos pacifistas en 
cada pais. O patriotismo, nestes dous casos, como fixo ver -con mágoa
Femández Ordóñez, carece de prestíxio. 

Aqui airida falta para que o soldado se represente con fasquia de ga
lán e aceno seductor, sobre fondo de posta de sol e música de Vangelis. 
Os López de Arenosa non o resistirian e os xovenes non o creeriaA. • 

Xesus Jares, de Educadores pala Paz 

'A obxección e a insumisión·. 
son elementos inequívocos dunha cultura de paz' 
Xesus Jares é o secretário
coordenador do Grupo 
Educadoras/es pala Paz de 
Nova Escola Galega". Nesta 
entrevista analisa algunhas 
das consecuéncias da 
guerra e a necesidade de 
que a educación para a paz 
se extenda máis alá dun dia 
pontual e dun conflito bélico 
en particular. 

Coa referéncia do Dla Escolar 
pola Paz, o 30 de Xaneiro este 
ano tivo unha resposta masiva. 

Ante unha situación tan horrorosa 
e patética como a que se está a 
dar no Golfo, hai que priorizar, na 
Educación para a Paz, determina
dos aspectos e obxectivos, e a 
guerra é un deles. Pero a Educa
. ción para a Paz non ten como úni-
co leit-motiv a situación bélica que 
hoxe é central. 

Ainda que responda a unha lóxi
ca, o certo é que esta guerra ten 
esa atención porque nos afecta di
reptamente, pero hai simultánea
mente abertos máis de trinta confli
tos bélicos no mundo e a percep
ción na sociedade occidental é mí
nima. A educación para a paz.tan
to en contidos e no ideolóxico, co
mo en canto ao campo pedagóxico 
supón máis causas. 

No plano de cpntidos a Educa- -
.ción para a Paz fundamentouse na 
"educación para a comprensión in
ternacional", que as nacións pude
sen vivir en harmonía e sen confli
tos. Esa pedagoxia da paz ten o 
seu arranque forte despois xa da 1 
Guerra Mundial, e simultaneamen
te manéxanse conceitos como a 
educación para os Direitos Huma
nos, para. o desenvolvimento, para 
o desarme ... e no terreo pedagóxi
co hai que influir no enfoque tradi- · 
cional de dar información, (montar 
unha lección sobre a guerra do 

Golfo), pero levalo a outros plante
xamentos sobre relacións interper
sonais. 

Cando comezamos no 1982 ha
bía unha ignoráncia absoluta ;:,Obre 
o conceito, que era visto como 
exótico, e agora moita xente que 
escrebe sobre o tema estabelece o 
termo conflito como sinónimo de 
vio/éncia. Un dos grandes retos de 
Educación para a paz é buscar re
solver os conflitos qoe se dan nas 
relacións educativas a calquer ní
vel, sen recorrer á violéncia. Non 
negar ou ocultar os conflitos, se
nón facelos aflorar para resolvelos. 
Trátase de formar persoas fortes, 
como dicia Martin Luther'King, que 
saiban afrontar os conflitos sen re
correr á violéncia: ter capacidade 
de afirmación e mesmo de desobe
diéncia se chega 6 momento. 

A vista da experiéncia sua nes
tes anos e nestes últimos me
ses. Cal é a percepción dos xó
venes sobre o conflito? 

En xeral hai unha resposta en con
tra da guerra, con maior ou menor 
consciéncia. Os dados de obxec
ción e insumisión cuadriplicáronse 
no que levamos de ano, e non é 
como din os do partido da guerra 
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~~ xeralizado no conxunto dos progra-
~ mas educativos. 

un aeto de cobardia ou de fuxida 
senón de afirmación e positivo. É. 
importante, con estes dados, saber 

·facer frente á enorme capacidade 
de "deseducación para a paz" que 
se está facendo. _ 

Esta en marcha unha campaña 
premeditada e brutal para preparar 
á povoación na asunción da guerra 
como fenómeno inevitábel, de des: 
creto das opcións pacifistas ou an
timilitaristas como "contrárias á se-· 

Sen informacion, .sen que se 
cuestionen atitudes ou comporta
mentos éticos pódese xerar un 
efecto confrário. Un profesor pode 
estar talando da guerra con toda a 
boa intención pero con esta in.for
mación da guerra onde non se 
apresentan vítimas humanas, esta 
guerra televisada e de culto á tec
noloxia están enganchando a xente 
que a ve como o gra[l· espectáculo. 

guridade do Estado". Eu entend.o 
que hai que· aproveitar o rexeita
mento á guerra para xerar tamén 

EDUCACIÓN unha cultura de paz, referidas ás. 
relacións interétnicas, interperso-

PARA A PAZ . ais,. .. 'procurar xerar unha cons-

A educación por si mesma no·n 
pode transformar a sociedade. A 
princípios de século o razonamen
to era tan sinxelo como falso: se os . 
educadores podemos formar as 
mentes dos cidadáns cunha nova 
mentalidade taremos unha nova 
sociedade. Toda a bibliografía dos 
anos 20 está jmpregnada deste ...:..T...:...R..:..:A_:cI:.....:A:....:.....:.D--=--=-E....::F=O-R_M_A_R__ ciéncia contra as desigualdades. 

PERSOAS FORTES 
QUESAIB~N. 
AFRONTAR 
OS CONFUTQS SEN
RECORRER 
Á VIOLÉNCIA ~ 

Como se explica que paises· con · 
tr~dición en Educación para a 
paz se)Can na Europa socieda
des case unanimente belicistas, 
ou que asi se vexan reflexad.as 
nos inquéritos? . 

Non creo que ese sexa un fracaso 
da educación para a paz. Ainda 
que eses paises n~s anos setenta 

· utopismo· pedagóxico. Ante a des
grácia da 1 Guerra Mundial facian~ 
se a pergu_nta, "comq na civilizada 
Europa pode suceder unha guerra 
tan 'devastadora?". Foi cando to
!'flOU o seu boom a educación para 
a paz e os educadores eran unha 
sorte de novas mesias. 

Por outro lado hai que ver onde 
se producen esas situacións. lngla.: 
te~ra está, chea, na sJa .mentalida-

de, dos atavismos de ser un gran 
império, e as Malvinas, como ago
ra o Golfo, son emblemátLCO$. 

.A trivialización da guerra, o si
lél'!cio, a manipulación informati
va supoñen, polo seu volume e 
insisténcia, unha contra perma
nente ao esforzo de educar para, 
a paz. Como sé pode defender e 
avanzar un movimento alternati
vo asi frente a unha maré tan 
atosigante? 

Eu vivin respeito á educación para 
a paz iranias, gargalladas e situa
cións de indiferéncia absoluta insti
tucional. Hai lixeireza e falta de 
responsabilidade e mesmo incum
plimento da lei. Todas as escalas 
do Estado están abrigadas pola 
LODE e a LOGSE, teoricamente, 
a facer educación para a paz. A si-

- natura de moitos convénios inter
nacionais ao respeito está-quedan
do _en papel mallado. Pero frente a 
ese panorama que pode parecer 
negativo' destacaría unha opinión 
pública bastante contrária á guerra 
-pero manipulábel como se de
mostrou no referendo da OTAN-, e 
entender que fenómenos como a 
insumisión e a obxección de con
ciéncia son elementos inequívocos 
dunha cultura de paz. -oebemos 
ser fortes ante esta avalancha de 
militarisíl)O e ter capacidade de re
acción. E curioso que planteamen
tos educativos como educación 
non sexista, para a saude ou am
biental teñen máis apoio que a 

·educación para a paz, que non ten 
rrengun. Quizais porque é máis 
problemático. 

Hoxe hai grupos que traballan 
en educación para a paz, fanse 
xornadas, edítase un boletin espe
cífico e pasouse de ser un ermo 
absoluto no panorama. educativo 
galega a ter .unha respostGt ere-

. cente: de trinta persoas que nos 
xuntamos no 1985 a 150 do último 
encentro de Lugo. • 
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CRÓNICAS DA GUERRA 

OS "MAQAMAT" PARTE DUNHA CULTURA MILENÁRIA.HOXE D-ESPRECIA.DA 

' - -Avións, . bombas, barcos, ca-
ñóns, lanzadeiras,- tanques e 
seiscentos mil soldados arma:' 
dos até os dentes. O exército 

' que manda o xeneral Schwarz
neger é o máis grande reunido 
na história para comb~ter un ini
m·igo singular, sen contar com
pañeiros de viaxe, aliados, .só
cios e simpatizantes, nen sumar 
a preséncia dun satélite xeo-es
tacionário que esculca noit~ e 
dia o debalar das augas do Eu
frates. Djnque a lua de metal po
de albiscar desde corenta mil 
metros de altura o navegar dun-
ha mazá ca:moesa pola orela do 

· rio, neta da que segundo o Xé
nese dera pé á responsabilidade 

· colectiva e permanente perpe
trada no paradiso planetário: 
Quen sabe se non estaremos 
cegos e a mazá cobizada sexa 
Kuwait e o mozo que vivia no . 
meHor dos mundos era Saddam 
Hussein. 

A RAZA SUPERIOR 
... · G. LUCA DE TENA 
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extraordinário ná aé:adémia mili
tar? 

Na comp~ranza de tanto brillo, 
que se pode proclamar do inimi
go iraquí que non dea risa? Iría . 
Saddam Hussein a coléxio de 
pago? Con que armas practica
ba cando mozo, non sendo a es
tornela, o tirador, a navalla de 
pelar e os coios da terra? El sa
berá lér este tirano de ·beizos 
apretados? Tera acaso coefi : 
ciente intelectual o can danado? 

O Estado Maior de Schwarz
kopf poderia ter unha pista a 
tanto interrogante caritativo co
mo se fai públicamente. Está na 
Biblioteca Nacional de Paris e 
consiste en vários Maqamat, as 
célebres veladas da Escala de 
Bagdad. A máis nova é do ano 
1200. As veladas son unha rica 
literatura picaresca nacida onde 
hoxe colocan tanques de cartón , 
e consiste nunha série de apolo-

Un exército para callar o san- Segundo os cronistas, o coeficiente i~telectual de Schwarzkopf é moi superior ao normal 
gue de Godofredo, Boemundo, 

xias de herois mozos, pobres de 
xEsús CAMPOS pedir pero cheos de recursos e 

respostas para as situacións 
máis entrapalladas. E a cultura dun povo 
aoque invadiron·mil veces, cen para rou
barllo, cen máis para facelo escravo, cen 
para torturalo e non sei cantas mais para 
cambiarlle os deuses. Nas cidades do pa-

Reinaldo e compañeiros cruzados; xunto 
con -Alexandre Farnesio e Ricardo Cora
zón de Lión; de ·facer recuar ás seis cru
_zadas, a infanteria·de Tojo e todas as divi
sións nazis xuntas, -incluidos os tanques 
raposos de Rommel. M?is ao Estado 
Maior do Pentágono non lle abonda. A 
sua última arma é a propaganda do coefi
ciente intelectual (IQ, din os cronistas das 
radios españ_ola e galega, botando man 
das siglas in_glesas) do seu chefe de ope
racións, o xeneral Schwarzkopf. "Este ho:. 
me -anúncian admirativamente- ten un 
coeficiente de 170, cando o óptimo é cen. 
A mente funciónalle a prodixiosa velocida
de, e mesmo cando se encirra as suas 

. neuronas non deixan de relacionar· mill6ns 
de dados nunha f'!lilésima de .segundo". 
Non paren, por favor: pronúncienno com

.pleto; digan que é J . .m home branca, anglo- · 
saxón, educado en West-Point, que pesa 
cento vinte quilos de carn~ de primeira; 
q,ue ten unha dentámia perfeita, boa sau-
de, vista de !ince e paso curto. · . 

Na história das guerras é a primeira vez 
·que se cantan non só as -glórias das fer
ias de ataque senón as suas cantidades 
precisas. Tamén non se vira nunca no mu
seu da polemoloxia que as glórias dun xe
neral se cantasen antes de trabar comba
te. A César costoulle andar por media Eu
ropa e Asia· de ladrón o poder levar final
mente unAa corca de loureiro na milla ce
ro da Vía Apia. Schwarznegger nunca ·ga~ 
.ñou unha guerra. Correu a catre. pobres 

descalzos en Granada, matou catre mil no 
bairro pobre de Panamá ("habia qµe lim
p_ar") e pegáronlle un.ha carr~ira en pelo 
no Viet-Nam. Onde lle iria o coeficiente in-

telectual na ofensiva do Tet? Que seria le
go da sua capacidade de disparar cinco 
arma.sao mesmo tempo (a quinta puxan
do éoa cachola) pola que lle deran prémio 

POLO PRÉCIO DA BALA DUN FUSIL SALVARIANSE 
DA CEG,UEIRA 13 NENOS . 

Bala fusil M-16 (cinco pesos)= 13 doses vitamina A que salvarian da cegueira 'a 13 
nenes. 

Misil H~rm (27 millóns)= 1,687.SO_? ampollas .de penicilina. 

Misil Patriot (110 millóns)=1-17.270 botiquins de primeiros auxilios. 

Avión F-15 (3.100 millóns)=62.000.000 de litros deleite en pó . 

Custo dun dia de guerra= 60.000 millóns de pesetas. 

Fonte: Diárioporlapaz 

., ' 

ís de Hussein están ainda vivas as pega
das dos sítios a fame e lume que eran o 
sistema preferido po los cruzados para 
axoenllar ao infidel. Todas elas lle prome
teran rematar cos sofrementos e de tantas 
voltas da nória, alumbrou o ideal popular 
do pillabán que eng~na· aos ladróns ainda 
que sexa durmido. 

Mais dunha bomba se ter ia aforrado 
nesta sépt ima cruzada se no lume de 
ollos que lle vai a Schwarznegger no fun
cionamento das neuronas, tivese tempo 
para a leitura dun só Maqamat. Claro que 
para o xeneral de 17.0 quilos como para o 
Estado que representa, a palabra cultura 
é básicamente un purgante para os To
mahawk. A Goebbels, que era máis mo
derado, chamáballe a man á pistola. • 

- NoN SE VIRON NUNCA 
QUE AS GLORIAS DUN 

XENERAL SE CANTASEN 
ANTES DE TRABAR 

COMBATE 

NINGUEN INFORMOU DA· MORTE DE HUSSEIN 
/ 

/ 
/" 

Sabede leitores que morreu Huseim, aín
da que ninguén deu aqui a notícia. Husein 
tiña oito anos, ollos pequenos e a frente 
moi despexada. Viveu_ toda a sua vida nún 
p·equeno povoado, perta da vila de Kish, 
situada üns 250 quilómetros ao suloeste 
de Bagdad. Un tércio dos nenes da aldea 
leva,n o seu mesmo nome, en honor ao 
sobriño de Mahoma, ao igoal que moitos . 
outros nenos do Iraq. Pero este· Husein 
era o carreteiro. Tiña unha bicicleta con 
remolque e facia recados .. Era un trans
portista cumpridor, ainda que un par de 
veces ao dia aproveitaba para beber cer
vexa ás agachadas. Vivia só desde mea-

. dos de Decembro, cando o seu pai, Hu
sein, de coarenta e dous anos, saiu para 
a frente. O pai surprendérase .de que o ti
llo se levantara aquel dia antes ca el, be
beron leite de cabuxa, talaron de que ha
beria que comprar unha cama nova 'e fó
rons~ acompañando os 12 quilómetros 

MANUEL VEIGA 

que ,habia ate Kish. Chegaron ali ás oito 
da mañá e ainda agardaron média hora 
até que veu o camión qu~ levaria ao pai á 
frente. Husein non tiña nai, morrera antes 
·de cumprir el os tres anos, durante un 
bombardeo da aviación iraniana. O mar- . 
tes pasado Husein encontrouse éunha tor
menta de area, a médio camiño dun dos 
lugares máis alonxados da aldea. Tivo a 
sorte -de que o recollera un camión de.Je
parto que ia a Bagdad, pola estrada da . 

. antiga cidade de Babilónia. Ao chegar á . 
ponte que hai á entrada da aldea, Hus
sein, que ia na caixa d.o camión, encosta
do sobre un dos laterais do seu pró"1'to 
remolque, sentiu un asubiu lohgo, despois 
un freazo e axiña os dous ollos se lle pu- . 
xeron de cor.vermellón. · 

A oito mil metros, en vertical, Q piloto do 
F-16, escoitou do seu axudante o habi
tual: "Okei Sam, que lles dean polo cu". 
J\quela tarde o xeneral Schwarzkopf lem-

brou ante un grupo de xornalistas, conten
tos de poder facer algo aquel dia, que o 
misil Maverick, de máis .de 500 quilogra
mos de peso, ía provisto dunha pequena 
cámara de televisión. O xeneral conectou 
o video filmado polp caza-bombardeiro e 
sinalou unha zona despovoada, logo viu-- ~ 

Ao CHEGAR Á PONTE 
QUE HAI A ENTRADA DA 
ALDEA, HUSSEIN; QUE IA 

NA CAIXA DO CAMION, 
SENTIU UN ASUBIU 

LONGO, E AXIÑA OS DOUS 
OLLOS SE LLE PUXERÓN 

DE COR VERMELLA 

se unha ponte e por fin un pequen.o ca
mión. O xeneral descrebia cada paso: un 

. freazo, as portas abríndose e dous homes 
que caian a rebolós. Por último, exclamou 
en tono' pavero: "Trveron sorte, fuxiron por 
décimas". Os xornalistas esto uparon 
entón en gargalladas. 

En Nova lorque, aquel mesmo dia, o se~ 
cretário de comércio norteamericano, Ro
bert Mosbacher, rematou a Sl.la roda de 
prensa, sinalando: "O máis importante é 
que os nasos mozos están a facer un bon 
traballo no deserto". , 

Na Galiza, unha rexión española que se 
parece ás lllas Británicas, ainda que moito 
menos desenvolv.ida, un experto en dia
gramas para prensa,· Macintosh, colocaba 
os mísis Maver.ick, Sidewinder, Toma
hawk, Patriot... sobre o panel que 'ia ocu- . 
par duas páxinas no próximo número. 
Sobre a morte (je Husein, sen embargo, 
non publicaron nada os diários. • 

:¡ 
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Balance do Exercício· do 1990 (Aprobado pola Asemblea Xeral en sesión ordinária do 5 de Febreiro de 1991) 

CAIXAVIGO: UNHA CA.IXA PARA .UN PAÍS 
En 1990, coa inauguración de 16 novas sucursais, CAIXAVIGO consolidou o 
proceso da sua expansión por toda Galicia, iniciado basicamente en 1988, dispondo 
xa de 50 oficinas operativas instaladas fara da província de .. ·.·.·.· ·.·.·.·.·.·.· ·.·.·.· ....... ·.· .· ·.·.·.· ·.· .... ·.·.·.·.· ... ·.· .......... . 
Pontevedra. Estamos, asi, perta c;je todos os galegas, cun total 
de 190 oficinas en funcionamento. 

"Un crecimento 
equilibrado." 
Os incrementos alcanzados 
en 1990 nos tres grandes 
indicadores de dimensión 
(11,60% en Balance 
Total ; 14,49% 
en lnvestimento 
Creditício, e 13,67% 
en Recursos Alleos) supoñen 
dados superiores aos alcanzados 
pala média do sector de 
Caixas de Aforras. 

"Apostando 

1990 

· polo desenvolvimento ·• 
de Galicia" 

Un total de 184.342 millóns de pe
setas, en investimentos creditícios, é a 
aportación de CAIXAVIGO á financia
ción do desenvolvimento galega, sen 
incluir os investimentos imobiliários 
tendo tramitado 261.607 operacións no 
ano, por importe de 99.731 millóns. 
51 372 millóns de pesetas supón a fi
nanciación facilitada por CAIXAVIGO 
ás grandes Empresas galegas , e 
28.683 millóns de pesetas as concedi
das ás PEMES de Galicia. 

Para manter esta intensidade dos 
investimentos creditícios. CAIXAVIGO 
ten de ter prestadas 70,5 de cada 100 
pesetas depositadas, dado inigualado 
palas restantes Entidades Financeiras 
galegas. 

Porque somos galegas e eremos en 
Galicia, investimos nela a máxima pro
porción posíbel dos recursos que ad
ministramos. Asimesmo "importamos" 
aforro doutras rexións para colocar en 

1Galicia. 

" ... Uns resultados 
positivo.s ... " 

8.111 millóns de pesetas foron os 
Recursos xerados no exercício de 
1990, cun increm~nto do 9, 11 % a res
pe it o de 1989, tendo aumentado a 
Marxe de explotación un 29, 7%. 

3.021 millóns · 

INVESTIMENTO 
CREDITÍCIO 

en millóns de pesetas 

de pesetas son os . 
benefícios alcanzados por · .. : 
CAIXAVIGO durante ·-:: 
o ano 1990, antes de imp.ostos. 

" h ... p~r~ un a 
Caixa moi forte ... " 

Apoiándose nunhas Reservas de 
19.500 millóns de pesetas, CAIXAVIGO 

oferece a todos os seus clientes 
confianza e seguridade. 

E a folgada cobertura dos seus 
compromisos de solvéncia conséguea 
CAIXAVIGO utilizando, exclusivamente, 
as suas próprias xeradas por exceden
tes, sen ter que emitir activos computá
beis como recursos próprios, senda 
asi a única Caixa galega que non utili
zou tal opción. 

RECURSOS ALLEOS 
en millóns de pesetas 

" , 1 ~ ... ao serv1c10 
dos seus clientes ... " 

A constante preocupación por ate
recer f nosa clientela as maiores avan
taxes e os mellares servícios, requeriu 
en 1990 un importante estarzo na im
plantación de novas tecnoloxias e apli
cacións informáticas; o lanzamento de 
novas produtos; a adecuación e mello
(a de instalacións; o desenvolvimento 
de numerosas campañas publicitárias e 
promocionais. 
_ Tamén durante 1990 traballouse .en 
moitos proxectos, gran parte dos cales · 
hanse materializar en 1991 , orientados 
directamente a mellorar a calidade do 
servício e da xestión de CAIXAVIGO. 

Caixavigo 
Unha Caixa semp·re aberta ~ Galicia · 

EVOLUCIÓN DA 
REDE DE OFICINAS 

" ... cunha gran 
aportación soc_ial" · 

7.500 millóns de pesetas é o inves
timento acumulado de CAIXAVIGO na 
sua Obra Sócio-Cultural, distribuindo 
asi entre a sociedad8 galega o mellor 
dividendo que pode oferecerlle. 

Actos culturais e artísticos; forma
ción técnica e especializada; atencións 
á terceira idade; bolsas e axudas asis
tenciais; aportacións a organismos e -
institucións, etc., son actividades que 
CAIXAVIGO realiza por toda Galicia no 
marco da sua acción social e cultural e 
que se canal izan através do seu Centro 
Cultural, o Coléxio-Fogár, a sua Escala 
de Negócios e outros Centros que 
constituen unha das mellóres Oqras 
Sociais de España. 

621.000 galegas foron os benefi
ciár i os directos. en 1990, .da Obta 
Sóci.o-Culiural de CAIXAVIGO. 

.. ::" f~ ... 

"Auditoría externa:,'" 
A firma Arthur Andersen Auditores 

S.A. emitiu, por undécimo ano conse
cutivo, informe favorábel . sobre o ba
lance de situación, a conta de resulta
dos e o estado de cámbios na situación . 
financeira da Entidade, a 31 de 
Decembro de 1990. .., 
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CARTAS 
NOMES DE PERSOA 

Unha das funcións máis fermo
sas da língua é nomear as cau
sas e, por supostq, ás persoas. 
A recuperación da toponimia ga
lega é unha tarefa, unha loita, 
aínda non concluída. O valor 
simbólico e afectivo desta recu
peración non se lle escapa a nin
gu én, nen sequer aos que se 
empeñan en manter as tradu
cións ao español ou os enxen
dros castrapizados. Os nomes 
das persoas, os nasos próprios 
nomes, son as palabras que 
asóciamos coa nasa identidade. 
Por iso, a sua galeguización é 
fundamental, e debe deixar de 
ser un feíto illado para se con
verter nun fenómeno social am
plísimo. Ternos, xa que lago, que 
saudar con ledícia a campaña da 
Mesa_ pola Normalización Lin
güística e comprometer-nos acti
vamente nela. Nembargantes, 
,hai aspectos que nos chaman a 

\ atención nesta campaña e que, 
considerando que teñen unha 

,,.- importáncia moi relativa, non 
queremos deixar de comentar. 
Entre os folletos que están a ser 
difundidos pala Mesa, en concre
to, no que aparecen· as propos
tas de nomes galeguizados, ato
pamos ao carón de nemes pró
prios os hipocorísticos corres
pondentes, ·por exerilplo: Car
me/Carmela, António/Antón, etc. 
Non atopamos negativo carregar 
até ese ponto o valor afectivo da 
língua, mais non parece moi co
rrecto suplantar o nome próprio 
pala forma afectuosa, mesmo 
que ·aquel sexa coincidente co 
español. Do mesmo xeito que se 
propón Carme/Carmela, consi
deramos que seria conveniente 
propoñer Isabel/Sabela e non 
unicamente o segundo. Tanto o 
portugués como o galega po
suen este nome, polo feito de 
que sexa coincidente co espa
ñol, non o desbotemos do noso 
património lingüístico. 

l.S.F. 
(Santiago) 

GEORGE BUSH E OS 
CUARENTA LADRONS 

Nom sei quantos mortos, quiga · 
quatro mil quigá cuarenta mil e 
vinte feridos. Quem bombardeou 
o hospital infantil e os meninos, 
hai meninos no lraque?, nom 
som estudantes das universida
des de Chicago -e Bostom. Som 
os mais parecidos aos' negros e 
latinos de Harlem. 

Walt Whitman, es e nom estas. 
Brooklimm, tam longe e tam bril
hante. Som os negros de Caste
lao. 

Entrei em Bagadá e vim quan
tas criangas e guerreiro e mulhe
res imensas com tachos de liber
dade, e nom con:iprendim. 

Quera as flechas de Robim 
Hood para ajudar desde os bar~ 

-cos que navegam polo Trigris ao 
pavo iraquiano. 
· Gasto da América dos indios 
Tauro sentado e do Chefe Siux 
Hunkpapa. 

Um dos tres e quatro, .pensei 
que o deserto eram areias e flo
res e principinhos que se riam 
das vulgaridades dos homens e 
tenho medo dos barcos e avións 
assassinos que bomboradeam 

HERMIDA 

ALÁ É GRANDE!! 

as cidades do lraque. Tenho· me
do dos governantes mequetre
fes, rapinhas e atracadores. Aquí 
está o 7 de Cavaleiria com o 
grande George a cabega. Cha
ma por Felipe e levao contigo ao 
rancho de Ronald Reagan e fa
ced.e umha enchenta. Deixa de 
chamarte o Fermoso, ti também 
gastas dos árabes na reserva e 
da estatua da liberdade, qual li
berdade? Es o traidor qué dixo 
sim a OTAN ·e agora presumes 
de ser bom actor. Decididamente 
es mediocre. 

-É a nova ordem internacional, 
' um novo servigo para o futuro de 

ocidente. Ocidente nom está em 
Oriente mas em oriente estam 
as riqueza de ocidente. Viva a 
recolonizagom espanhola e Cris
tovo Colom e a ecologia com 
Persil! 

Em EEUU todas as noites cho
ram as criangas do !raque que 
forom martas polos 8-52. Dema
siado tarde para a Paz, quem 
mide o prego do sacrificio e con
clue. Abaixo as cullturas árabes! 
Agarro e fago a mala e nom sei 
onde vou. 

Quera nadar no Nilo e quase · 
me cai um míssil Patrol nom Pa
triot. lso sim, desertor mas nin
guém o sabe. 

Um dous tres e quatro, hai 
quem é um figurim da solidarie
dade. Nom me importa o estilo, 
da-me igual o indio que o román-

. tico. Só quera o principinho do 
!raque. 

Lamentamos interromper esta 
comunicac;om. Som as seis e 
precissamos fechar as portas. 
Eh! voce! olha! deixe já de tirar 
avións de papel. Pensa que fai 
manobras no golfo Persico. Po
bre, é um velho republicano que 
foi bombardeado na batalha do 
Ebro. · 

XAVIER CASTELLANOS 
{A Estrada) 

VISION PARTIDÁRIA 

Quero manifestar a miña queixa 
pala visión tan partidária que o 
periódico ten da nasa Terra. 

A vagadas a liña do periódico 
parece ser a de _opoñerse a todo 

... A OUE SE ARMOU 

o que veña dos estamentos ofi
ciais, tanto españois como inter
nacionais, e, desde lqgo, gale
gas. 

Entando é absurdo defender 
de xeito encoberto a sistemas 
políticos periclitados ou de visio
nários. E xa podedes sospeitar a 
que me retiro. 

X.A. LÓPEZ VEIRA 
(Barcelona) 

ELNOSA É DE·CELULOSAS 

Etn_osa, don Cloro, o deporte 
pontevedrés ... Pode que alguns 
leitores deste periódico, influen
ciados polos clixés publicitários e 
agradecidos palas pírricas axu
das económicas que esta indús
tria aporta para carteis de festas 
patronais coa aviesa intención 
de facerse perdoar polos danos 
causados -ninguén dá pesos a 
catro pesetas- estexan instala
dos na comodidade de non pen
sar quen é e a que se dedica es
ta empresa, por iso, sen ánimo 
de entrometerme na intimidada 
ideoióxica de ninguén -alá cada 
un coa sua .conciéncia- permitidi
me unhas cantas consideracións 
ao ,respeito. 

E unha fábrica de Cloro, pro
priedade exclusiva de ENCE -
Celulosas- que se ubica no. mes
mo recinto industrial de Lourizán, 
a menos de dous quilómetros de 
calquera dos núcleos de povoa
ción máis próximos, incumprindo 
asi o primeiro preceito legal polo 
que desexan facerse perdoar. 

A sua principal actividade con
siste precisamente na fabrica
ción dese gas tóxico ou veneno
so -que é o mesmo- asi como 
sosa caustica e outros derivados 
entre os que se atopan. as lexias 
e outro gas altamente explosivo 
chamado Hidróxeno. 

O proceso de fabricación con
siste nunha electrolise ou des
composición do sal comun que 
adquiren en _Torrevieja a meio 
dunha corrente eléctrica. Son 
polo tanto uri importante consu
midor de enerxia eléctrica, diga
mos que un bon cliente desa 
empresa servicial e apreciada 

·que tantas críticas recebe ultima
mente. Lévano a cabo mediante 
uns electrodos, catódico de Mer
cúrio e anódico de Titánio, nun
has instalacións que ·se mante
ñen desde que se iniciou o seu 
funcionamento, no ano 1966, tal 
cal foron proxectadas por primei
ra vez hai máis de cen anos. Ra
zón pala cal se explica que, ape
sar de existiren tecnoloxias ca
paces de evitar perdas superio
res a un gramo de mercúrio; es
texan vertendo á Ria sen ter en 
canta o que pode pasará atmos
fera por evaporación- a maior 
das cantidades consentidas en 
calquer pais: 17,08 g de Hg por 
cada tonelada de cloro fabrica
da. E hai que ter en canta que 
cando se menciona este dado, 
extraído dos estudos realizados 
por organismos oficiais de reco
ñecido prestíxio e aireado por 
primeira vez apesar das cautelas 
empresariais no informe "¿De · 
quen é a Ria?" do PSG-EG non 
se teñen en canta esas impor
tantes cantidades de mercúrio 
que se perden regularmente por 
evaporación nas suas obsoletas 
instalacións que pasan a incre
mentar a de por si grave situa
ción atmosférica que padecemos 
os viciños do entorno. · 

Industrias como esta e a sua 
dona, Celulosas, que están abri
gadas por lei a facer unha decla
ración exaustiva das substáncias 
que verten non deberían esque
cer tan importantes aspectos sen 
que sexamos os ecoloxistas 
quen vaiamos por diante denun
ciando a sua situación , como 
ocorreu con Greenpeace no ca
so dos organoclorados de ENCE 
e en tantos outros menos cha
mativos que agora non lles que
da máis remédio que recoñecer, 
moi ao seu pesar. 

Non ten ELNOSA unicamente 
perdas de mercúrio á atmósfera, 
senón que tamén deberia dar a 
coñecer a avaliación cuantitativa 
dos vertidos atmosféricos dou
tras substáncias como o próprio 
cloro ou os vapores doutros pro
d utos que fabrican, todos eles 
tóxicos a excepción do hidróxe
no que sen embargo é explosivo. 
Seria bon coñecer as cantidades 
deste gas que armacenan habi
tualmente ainda que nada mais 
sexa por valoralo como un máis 
dos riscos a ter en canta en rela
ción coas posíbeis causas de 
acidente que poderian provocar 
un escape masivo do gas cloro 
que en cantidade de catrocentas 
toneladas, cen por depósito, ar
macenan permanentemente. 

Os fabricantes de cloro, que 
recoñecen ter menos risco den
tro da fábrica do que hai tora, 
debido a que eles están prepara
dos ao contrário que os viciños, 
para quen non existe nengun ti-

. po de información relativa a su
postos plans de emerxéncia que 
deberían ter previstos, afirman 
que teñen convencido á Admi
nistración de que os que estexan 
a dous centos metros de distán
cia non corren perigo no hipotéti-

. co caso de que racha~e un dos 
depósitos e lles dera tempo de 
trasvasar o seu contido para o 
que teñen vacio en reserva para 
estes casos de emerxéncia, sen 
embargo as autoridades respón
sábeis da protección civil debe
rían operar en base a sup_ostos 

de máximo risco e dar a coñecer 
os plans de emerxencia que pa
recen non estar dispostos a ela
borar, confiando cega e irrespon
sabel mente na presunta autori
dade técnica e non precisamente 
científica dos fabricantes, a quen 
corresponaeria custealos, men
tres estes non poden garantir a 
seguridade dos moitos habitan
tes que viven a unha distáncia 
menor da mencionada. 

Casos como o que se deu a 
coñecer polos meios de comuni
cación o doce de Decembro do 
88, por citar o máis recente de 
que teño coñecimento, dunha 
nube de gas cloro (sic) que obri
gou ás autoridades de Kelheim, 
povoación alemana situada a 
uns noventa quilómetros de Mu
nich a hermetizar as suas fies
tras e ferver água no interior das 
casas -suponse polo tanto que 
estarian avisados de como face
lo e provistos do material de her
metización necesário-, apesar do 
cal tiveron que hospitalizar a vin
tecinco persoas, deberían facer 
entrar en razón a quen ere que 
obviando as hipóteses estas 
nunca se farán realidade. 

O principal obxecto da activi
dade produtiva desta empresa é 
a fabricación do gas cloro que 
utiliza a factoría principal do 
complexo de Celulosas -Ence
Elnosa- para branquear a pasta 
química de papel que fabrica po- _ 
lo método de Kraft. Esta factoría 
sérvese directamente através 
dunha canalización especifica. 
Sen embargo son vários os pro
dutos que se fabrican nesta par
te do complexo e polo tanto ta
mén debe existir outro tipo de 
clientela. Asi, interesa mencionar 
o que publicitária e fraudulenta
mente apresentaban como a sua 
principal actividade: a de fabricar 
lexias para uso doméstico ou 
vender aplicacións para desin
fección de águas de consumo e 
piscinas. Esta parte minoritária 
do seu mercado non xustificaria 
en por si a sua existéncia. Pero 
non debemos esquecer que o 
cloro tamén serve para fabricar 
gases militares como os que se 
utilizaron na segunda guerra 
mundial ou cos que bombardea
ron os americanos á povoación 
vietnamita e tendo en canta que 
Elnosa exporta arredor do vinte 
por cen da sua producción al
guén deberia perguntarse se es
te produto fabricado por unha 
empresa pública española non 
estará a ponto de ser utilizado 
nalgunha guerra inxusta, pois 
non existen as guerras xustas, 
nalgun lugar do planeta. 

Abonda coas outras pero to
das estas son tamén razóns que 
deberian precipitar a decisión do 
imediato desmantelamento do 
complexo industrial de Lourizán 
tal como se intue que desexa al
gún conselleiro dirixente do Par
tido Popular quen non farian 
máis que executar a promesa 
eleitoral do seu presidente que, 
tendo adquirido o compromiso 
de pechar Celulosas se era certo 
que contaminaba, non pode ago
ra dar marcha atrás perante tan- · 
to vicindário crecentemente in
dignado por unha realidade que 
científicos de confianza do pró-

. prio partido corroboran. 
RAMÓN EIXO BLANCO 

Conselleiro Nacional do PSG-EG 
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Máis de catrocentas asociacións -culturais 
subSisten con baixos presup9st-0s e escasa infráeStrqtura 
o· Consello da Cultura elabora un censo de entidades e a Conselleria publica o Mapa· Cultural 

• XAN CARBALLA 

O Consello da Cultura 
Galega quer facer durante 
este ano un censo de 
entidades culturais, que se 
sumaria asi ao xa realizado 
pola Conselleria de Cultura 
e ás bases de dados que 
diferentes organizacións, 
como a Federación de 
Asociacións Culturais~ teñen 
realizádo. Ao tempo que se 
anúncia a publicación 
imediata do primeiro tomo 
do "Mapa Cultural de 
Galicia" todas estas 
iniciativas deben server para 
que coñecimento da 
realidade permita unha 
meirande capacidade de 
intervención cultural. 

Facer e cun listado de persoa~ e 
entidades ligadas á actividade- cul
t~ral é a intención dun proxecro 
iniciado polo Consello da Cultura 
Galega, que publicaria no 1992 un
ha guia incluindo uñ exaustivo 
censo de todas as persoas ligadas á 
cultura galega e ás entidade que 
interveñen na sua animación. A 
campaña de publicidade que está 
realizando o Consello apela ao vo-
1 un tariado, nunQa primeira fase, 
para receber os dados, procurando 
máis adiante dirixirse directamente 
ás agrupacións e ás per oas indivi
duais (escritores, artistas, ... ). "A 
no a intención -di Manuel Suárez, 
do Con ello de Cultura- é consti
tuir unha base de dados pública". 

Pola sua parte a Federación de 
A ociacións Culturais ten xa ulti
mada unha ba e de dado informa
tizada que abranxe a máis de 1083 
entidade ou per oa individuai , e 
egundo o eu pre ·idente, Antón 

Cruz Fr ire, e tará aberta na ua 
utilización, "o problema dos dado 
é que non e egue de poi de per
ro a ua actualización. Nó ternos 
unha érie de informante por zo
na que periodicamente van com
probando a información e o 
cámbio que e deran, a i como 
rexi tar novas altas". 

Tanto o cen o da Federación co
mo o que está elaborar o Consello 
pode server para unha primeira 
aproximción ao fenómeno é\SOcia
tivo, un intento cando menos cuan
titativo que pennite coñecer os sis
temas <1e financiamento máis habi
tuais, o seguimento da política de 
subvencións ou o tipo de progra
macións máis usuois do asociacio
nismo de base. Pero as análises 
máis polo miudo e de tipo cualita
tivo son as fomecidas polo. "Mapa 
Cultural de Galicia", un traballo d~ 
anterior equipa dá Conselleria de 
Cultura que agora se vai publicar e 
no que se analisa a reali.dade do 
asociacionismo cultural no n.oso 
país. . -

Mapa cultural 
e asociacionismo 

O universo de asociacións que ser
\'.iu para os rdactores do mapa Cul
tural comprendeu a 258 asoda
cións culturaiS constatándose na 
distribución xeográfica un maior 

" 

Unha das principais actividades asociativas é a dinamización de festas e actividades de tipo teatral. 
MANUELSENDÓN 

. 
interese asociativo nas zonas.do li
toral e nas zonas do Norde e o Su
roeste. A distribución porcentual 
desta preséncia grupal ten na Coru
ña un 41 % en Pontevedra un 30%, 
repartíndose _Lugo (17,4%) e Ou
rense(l0,9%) o resto". O significa
do desta distribución é moi relativo 
pero o "Mapa" destaca que as áre
as de menor densidade coinciden 
coas zonas rurais de montaña e por 
conseguinte todas aquetas ·con 
mei.rande subdesenvolvimento 
económico, sendo as grandes Cida
des ou os conceUos próxi-mos a 
etas as de superior grao de organi
zación. En canto ao ámbito de ac
tuación a meirande parte cínxese 
ao municipal (38%), e as 4emais 
distribúense en parroquial (27%), 
provincial (15,9o/9), galego (9,7%), 
internacional (3,9%) e estatal 
(1,2%). 

Na metodoloxia de elaboración 
<leste estudo incluiuse un inquérito 

amplo realizado a un universo 
reducido, Rero ben distriboido xeo
graficamente, de asociacións. En-

. tre as preocupaciónns fundamen
tais destas entidades, ademais da 
q1pacidade de financiar a sua ativi
dade, estaba a procura do local. 
Nese aspecto un 31 % das 258 ana
lisadas non dispuñan desta ilifraes
trutura mínima. E en canto ao nú
mero de asociados o 90% delas, 
que comezaron cun número infe
rior aos 50 posuen hoxe entre 100 
e 500 asociados. 

Moverse sen cartos 

De entre os problemas que expre
san as asociacións culturais, non 
cabe dúbida que os cartos ·están en 
primeira fileira. As respostas reco
llidas son elatas: "O principal pro
blema será sempre económico. Ese 
é o gran 'problema de calquera aso
ciación ... o _principal e únic_o pro-

blema neste país é o económico"; 
"hoxe sen cartos non anda nin
.guén"; "a falta de axudas, falta de 
material didáctico, falta dun local 
en condicións para poder tral:>allar, 
para poder dar cursiños". En xeral 
pédese axuda, ainda qt,te non falta 
quen pense que as subvencións 
cortaron a· capacidade de iniciati
va, e a falla de educación asociati
va -e daquela a aportación das co
tas dos . s·ócios- serian un portelo 
máis, "o principal problema é edu
cativo. A xente noo ten conciéncia 
e non adquire esta conciéncia de 
que é preciso estar asociado, de 
que é totalmente positivo, de que a 

· sociedade necesita de todo ese en
tramado". 

O volume de cartos oriamenta
do (en cifras do 1988) vai desde as 
100.000 pesetas anuais dun 9,3% 
das agrupacións, aos intervalos 
100 a 500.000 (30,6%); 500.000 a 
1 millón (20.,2%), 1 a 3 millóns 

J 

(20,9%) ou máis de 3 millóns dun 
escasísimo 6,2%. 

A diversidade de entidades que 
interveñen\ nesta procura 
burocrática de axudas é enorme. 
Concellos, Deputacións ou a Xunta 
son as máis habit1iais, moitas veces 
estabelecendo convénios, ainda 
que estes só foron estabelecidos 
por un cuarto das asoc_iacións estu-

. dadas. Antón _Cruz mesmo fala 
dunha crecente burocratización 
que empece. o func.ionamento, 
"ainda que o control dos cartas pú
blicos precise de garantías é inima
xinábel para quen non se mova 
neste mundo a maré de papeis que 
hai que cobru, moitas ~eces para 
que non teñas nen resposta. Nós 
mesmos, como Federación, esta
mos pendentes desde hai 4 meses 
de receber resposta a unha propos
ta de convénio que lle fixemos ,á 
Consellari;;t". 

Diversificación 
él.e actividades 

A capacidade de incluir program
cións que a.traían o interese está no · 
centro da preocupación das asocia-

. cións. A posibilidade de federarse, 
que só cobren algo máis de 57 
·asociacións en toda a Galiza, per
mite o intercámbio ou o abarata
mento de custes .(asi'fan por exem
plo os cine-clubes) .. Na análise do 
"Mapa· Cultural", explicítanse es
tas actividades porcentualmente. O 
26% das asociacións consultadas 
realizan funcións relacionadas co 
património cultural -principalmen
te reconstrución e conservación); 
un 22% interveñen en actuacións 
relacionadas cos 'museus, arquivos 
ou bibliotecas; un 46% realiza o 
seu traballo en relación ao cine ou 
o teatro e perto dun 38% ten cursos 
de tipo educativo. Neutras porcen-

~raxes estan as de tipo lingüístico 
ou literário, artesanía, animación 
ou dinamización socio-cultural 
(festas, concrursos, festivais cultu
rais,._..), publicacións, exposicións,. 
música, realización de viaxes e ex
cursións, conferéncias ou ativida
des deportivas. Como minoritárias 
apreséntanse atividades de tipo co
memorativo que sen embargo nos 
casos de .rcuperación dunha tradi-

. ción son moito maiores. 

A análise final do "Mapa',. res
p~ito a este tema ,conclue, "a esp
ctalización de actividades parece 
posíbel e aconsellábel en áreas ur
banas pero non nas rurais, que de

. ben a cotio oferecer "un pouco de 
todo" segundo as necesidades exis
ten tes no entorno. A 'realización 
desta programación de actividades, 
en canto toma de decisións, debe 
nas_cer operativamente no marco 
de situacións democráticas inter
nas, sendo necesário na maoria dos 
casos a preséncia e profisionais es
pecíficos (animador socio-cultural, 
técnico de cultura ... ) que cumplan 
funcións de asesoramento, orienta
ción, iflfonnación e só para alguns 
existen perigos de funcionariza
ción da vida cultural póla via da 
profisionalización". Esta función 
profisional, que corresponderia co- · 
rrexir desde os concellos -que na 
sua ·meirande ¡Jarte maniféstanse 
favorábeis a contar en plantilla con 
este tipo de profisionais- é recibida 
con interese por unha gran parte 
das asociacións. + 

. . 
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Castelao e os galeguistas baiXo o franquismo 
!mediata publicación de O rio do tempo, as memória_s políticas de_ Francisco Fémández del Riego 
O rio do tempo. 
Unha história vivida é 
un libro de memórias 
políticas. Francisco 
Femández del Riego, 
protagonista da andaina 
galeg1:1ista republicana e 
baixo o franquismo, 

• 
Para todos riós, Castelao era unha 
das gr.andes personalidades que 
deu Galicia en tódolos tempos. A 
súa nidia conducta de lealtade á 
Terra considerámola sempre como 
un espello ideal. Moitos dós que 
integrabamos o Partido Galeguista 
reconstituído convivíramos con el 
na época da preguerra. Sabiamos 
moi ben, polo tanto, ata onde che
gaba a dimensión da súa figura. 
Despois de varios anos, decorridos 
no exilio, establecimos novo con
tacto. Na súa primeira comunica
ción informounos da ·constitución 
do "Consello de Galiza'', e dos 
plans políticos que inspiraban o 
seu funcionamento ( ... ). 

Nos prime iros días de marzo do 
19:45 mandámoslle a Castelao un 
novo e amplo informe. Comunicá
bamos nel que, para lle dar máis 
eficacia ao traballo político que 
andabamos a realizar, celebrárase 
novamente unha asamblea do Par
tido; e que, despois de moitos 
.:itrancos, riscos e precaucións, 
concurriran a ·ela persoeiros de to
da Galicia. Engadiamos que se re-

. organizara o Comité Execútivo, 
que se establecera un Consello, e 
q~e se trazara un plari de activida
des con pleno acordo. Ademais do 
tocante á organización partidaria 
interna, dabamos canta do labor 
realizado, advertindo, ao propio 
tempo, que as forzas democráticas 
galegas estaban integradas polo 
Partido Galegúista, o Socialista, o 
Comunista e C.N.T. e os núcleos 
republicanos. Decíamos, por últi
mo, que o Partido Galeguista aca
dara de todos eles a aceitación 
coincidente de "a defensa común 
.da :::.utonomía g'alega na etapa 
constitucional do novo réxime, e· a . 
organización federal como aspira
ción definitiva". Por outra banda, 
sinalámoslle que eramos sabedores 
da formación de "Galeuzca" no 
exilio, composta polo Goberno de 
Euzkadi, o Consello Nacional de 
Catalunya e o ConseBo de Galiza. 
Pero a segunda destas· institucións, 
presidida por Pi i Sunyer, e resi
dente eri Londres, negábasea parti
cipar porque carecía de representa
ción real do Goberno cata1án e dos 
partidos políticos de Cataluña. 
Pois este Gobemo, que residía en 
Perpignan e non formaba parte de 
"Galeuzca'', sostiña, en troque, re
lación directa coas forzas do inte
rior. Parecíanos, polo tanto que a 
composición tripartita en Buenos 
Aires non representaba "pabos" 
senón grupos- de opinión, agás no 
caso de Euzkadi. 

Con data do· 26 do mesmo mes e 
ano, chegouaos un novo informe 
de Castelao, no que sinalaba 'que 
tiñamos procedido con clarividen
cia no enfoque dos pr.oblemas; in
cluso nos que, ªº seu ver, estaban 
fóra do noso alcance. Decía tamén 
que xa antes de r~cibir a informa
ción que nós lle remesáramos, re
cibira un aviso dos bascas nos se
guintes termos: "En Galicia os ga
leguistas actúan con grande acerto 
e déronse maña para polarizar a 
oposición ao réxime. Eles constitú
en o núcleo ªº redor do cal se 
agrupan as forzas de oposición. 
Estamos en contacto permanen~e 

revive toda esa biografia 
nun apretado volume 
de máis de tres centos 
de páxinas que vai estar_ á 
venda de contado. 
Da man de Edicións 
do Castro, na sua ·série 
. de Documentos para a 

Francisco Fernández del Riego. 

con eles e acordamos que para des
pois destas festas do Nadal consti
túan o organismo representativo de 
Galicia" .. ( ... ) 

A correspondencia mútua prose
guiu nese tempo de maneira ininte
rrumpida. o 5 de xullo do ano de 
referencia, Castelao remesounos 

. un novo informe. Viña escrito en 
catro folios· mecanografiados a un 

. só espacio. Anunciaba que saía pa
ra Galicia a "anduriña" que levaba 
a n:iensaxe i~formativa, e pedía que 
se sinalasen dous ou tres sítios ben 
seguros, onde as "anduriñas"· reco
llesen as comunicacións. Falaba 
despois de que se celebrara en' 
Montevideo o noveno aniversario. 
do plebiscito autonómico galega, e 
de que se aproveitara o feito con
memorativo para realizar uhha run
fla de forzas a prol do galeguismo. 
Contaba tamén, que Portela Valla
dares adherírase ao "Consello de 
Galiza", e que a concordia demo
crática española no exilio non 
adiantara nen un só paso. Decía, 
ademais, que, a partir do fracaso 

. das Cortes de México, non soa
mente persistía a enemistade entre 
Negrín e Prieto, senón que se mar
caran divisións no seo da Xunta de 
Liberación: Consideraba, por outra 
parte, que, ao se pronunciar a cele~ 
bración da Conferencia .de San 
Francisco, compría unha aCtitude 
mediadora e aglutinante do repu- . 
blicanismo no desterro para atinxir 
un manifesto de boa fé. Engadía 
que o "Consello de Galiza" dispu
ña dunha boa forza, e aínda que os 
"diputadiños galegas" de México 
non se adheriran a el, tampouco ti
ñan o valor de o combatir. "Un 
grave· defeito _catalán é. o de s·e 
axeitar á postura do enemigo, e fa
far de distinta maneira en Barcelo
na e en Madrid. Por iso xurdíu un
ha diferencia fonda entre o Conse-
11 o que presidía Pi i Sunyer e a 
postura legalista que tiña como ca
bezoleiro a. Irla". A seguido, noti
ciaba que se ía publiqr unha revis
ta titulada "Galeuzca", non de polí
tica combativa, senón construtiva e 
doutrinal. E remataba así: "Quera 
insistir na necesidade de que, para 
o traballo de unión fraternal de tó-

Historia Conté"mpo~ánea, 
O rio do tempo desbrulla , 
algunS' dos momentos 
máis críticos 
do galeguismo e arroxa 
lus e documentos sobre 
diferentes situácións 
históricas: o PG na 

dolos galegas, nos atopemos ben 
autorizados por ·vós, na seguridade 
de que segú'rremos fieis ás vosas 
indicacións. Desde logo, pode ase
gurarvos que o "Consello de Gali
za" representa a opinión maiorita
ria dos emigrantes, e que coidamos 
interpretar a vosa".( ... ) ' 

.Fóra do que levo dito, Castelao 
dábanos noticia da póstura tomada 
polos diputados galegas: Osario 
Tafall vivía afastado de cheo da 
política. Viana voltaba ao seu ami
go credo centralista. Alfonso Pazos 
continuaba a ser un fantasma silan
dieiro. E9mundo Lorenzo, que pre
sidía a "Asociación socialista gale
ga", amasaba simpatías polo auto
nomismo; pero sen chegar a unha 
decisión concreta. Os dous bandos 
de ",Izquierda Republicana" e 
"Unión Republicana'', manifestá
banse reticentes. No tocante á reu
nión das Cortes de México, o seu 
Presidente asegurara, no discurso 
de apertura, o próximo establece
mento dunha terceir.a República. 
Giral, pala súa banda léra unha de
claración de Goberno. Pero en de
finitiva, doíase o naso prestixioso 
comunicante, ocurriu que, en tro
que de decidir que 0 Estatuto gale
ga estaba "pendente de aprobación 
palas Cortes", resolveuse que que
dara pendente de "exame" e ulte
rior resoludón por elas (: .. ) 

-TENTAMOS 
.CONVENCER A 

CASTELAO DE QUE 
ERA AQUI ONDE SE 

VIÑA 
CONSTRUINDO A 

VERDADEIRA , 
UNION DAS FORZAS 

DEMOCRATICAS 
ANTIFRANQUISTAS 

República, a guerra, 
o Consello de Galiza e as 
suas relacións co interior, 
a clandestinidade e 
a recomposición 

. galeguista no interior, 
a criación de Galaxia, 
a andáina do PSG -do que 

A teima de Castelao era a do 
mundo dos emigrados, que non en
traban na política dos partidos. Ao 
seu ver; tratábase dun mundo cheo 
de patriotismo e de ideais xerais: 
democracia, libertade, autonomis
mo, etc. En troque, os exiliados, .na 
súa opinión, eran eminentemente 
políticos, e supeditaban todo ao in
terés partidario. Por ser así, puxé
ranse ao marxe ou en contra dos 
emigrados, aos que deron en cha
mar "antigos residentes". Así as 
causas: "Nós mantivémonos ao 
fi;ente dos emigrados, e dese xeito 
republicanizamos a moitos que se 
sentían atraguidos polo feixismo, 
enfervorizando aos máis no senso 
galeguista. A nasa superioridade 
aquí é tal.que si consideraráinos a 
masa dos emigrados galegas en 
América como unha Nación, dubi
do que haxa no mundo ningún Go
berno que come cunha maioría tan 
compacta como é a posa. Hoxe 
ninguén canta coa totalidade do 
país, e nós podemos decir que esta
mos co setenta por cento dos emi
grados galegas, que, ademais, son 
afervoados galeguistas". 

Non hai dúbida de que Castelao 
erea a gran figura indiscutida da 
emigración galega, como o era ta
mén para cantos andabamos a tra
ballar na clandestinidade. Pero, 
asimesmo, era certq que o seu 
alonxamento da nova realidade de 
Galicia impedíalle ter unha visión 
axeitacta da evolución .que se .esta
ba a producir no interior do país. 
Xustamente por isa; nós tentarnos 
cratexarlle con datos fidedignos o 
que aquí ocurría. Ao propio tempo, 
manifestámoslle a falta de operati
vidade política do "Consello de 
Galiza", fóra, naturalmente;da súa 
indiscutible influencia no mundo 
da emigración. Pero, pesie á desa
sistencia dos exiliados e das forzas 
políticas do interior aos plans do 
"Consello", Castelao teimaba na 
importancia da súa representativi
dade; "O Consello de Galiza -insis
tía- foi creado por necesidade, e ao 
créalo tratamos de non meter nel o 
rebumbio dos partidos. Tivemos en 
coma o que dí o Estatuto nas dis
posicións 'transitorias, encomen
dándolle aos diputados o Gobemo 
provisional para facer as eleccións 
galegas, unha vez aprobado o Esta
tuto. Pero ademais estabamos no . 
xusto ao pedir que os diputados 
entraran no Consello tal como fo
ron elexidos polos votantes. Claro 
está que, a distancia, parece que no 
Consello debían estar representa
das as forzas políticas ·de Galicia e 
non os represetantes en Cortes. 
¿Que no Consello non están repre
sentadas tódalas forzas políticas 'do 
país? Todos foron convidados. Os 
socialistas opuxérorise. Portela Va
lladares, que se adheriu inicial
mente, non cumpriu o seu compro
miso Cmanifestouse como un fran
co tirador. Manuel Martinez-Risco 
disculpouse decindo que estaba 
afastado de toda actividade 
política. Emilio González López, 
Osario Tafall e Alfonso Pazos, 
'aduciron que estaban' á marxe das 
loifas políticas no· exilio". -

Pareceunos que a actitude do ga
leguismo do interior frente a-este 

Del ~iego foi secretário 
vários anos-... todo desde 
a óptica da memória 
persoal e con numerosos 
retratos persoais 
dos protagonistas desta 
xeira histórica 
do nacionalismo galego. 

panorama, estaba, xa que lago, xus
tific ada. Tentamos convencer a 
Castelao de que era aquí onde se 
viña construíndo a verdadeira 
unión das forzas democráticas anti
franquistas. Precisamente acababa 
de se celebrar entón unha reunión 
en Madrid, con persoeiros de Gali
cia, de Cataluña e de Euzkadi, e co 
Presidente da Alianza Democrática. 
Asistiran a ela tamén, representan
tes do grupo libertario e do ocia
listas. Os tres sectores da Alianza 
manifestaron que exi tían as mella
res relacións con "Galeuzca", e os 
outros grupos concurrente garanti
ron que na súa actuación terían en 
conta os intereses da nacionalida
des. Dos resultados de ta xuntanza 
déuselle oetallado infonne a Caste
lao, ao mesmo tempo que se lle rei
teraba a postura do Partido verbo 
do "Consello de Galiza". 

.Simultáneamente coa comunica
ción do Comité Executivo o Segre- · 
dario Xeral, Manuel Gómez Ro
mán, escribiulle unha carta de "lr
mán a irrnán" chea de cordialidade. 
Indicáballe que a Asamblea do 
Partido Galeguista sinalara un ru
mo de terminado que era de abriga 
seguir, aínda que non cadrara co 
que Castelao acariñaba. Faláballe 
de que compría lembrar o pasado 
no que todos coincidíamos. "Can
do amainou a violencia da persecu
ción e puidemos movernos, con 
traballos grandes e perigosos, pu
xé01onos á precura uns doutros, 
para nos xuntar os que quedamo 
con azos para seguir loitando. E 
fixémolo". E proseguía a carta de 
Gómez Román: "Cando tivemo 
noticia directas túa viñemo en 
coñecemento dos teus traballos pa
ra inzar "Galeuzca", que foron da 
nosa completa satisfación por con-
iderar que era o pa o mái finne 

para acadar a República Federal. 
Para isa tivéchede que crear o 
"Consello de Galiza", agrupándo
vos ahi cos vasco e cos ·cata1án . 
Pero ese Consello con iderámolo 
sempre circunstancial. Xa te noti
cia dos traballos que se fixeron pa
ra nos poñer en contacto coa for
zas republicanas da nasa Terra, que 
estaban desfeitas e que moito con
tribuimos a refacelas, así como do 
íntirylo contacto no que estabamos 
éos vascos e cataláns do interior. 
Xa vou vello, pero os anos non me 
impiden axudar n~ abriga tarea que 
estamos empeñados, e :teño fe en 
que hei poder ~braza·rte nesta te
rra, ceibe e feliz". 

O naso labor, aínda que disen
tindo da táctica a empregar, valora
ba .como era debido o que o autor . 
de Cousas escribiu a bordo do pa
quebote "Campana" no ano 1947: 
"Non ternos ningunha·fé nos 'espa
ñois. Pero témola én nós mesmos e 
nas ideas que profesamos. Estas 
ideas poden concretarse nos catro 
principios seguintes: a) Autonomía 
integral de Galicia para ~e federar 
cos demais pobos de España. b) 
República .Federal Española para· 
se confederar con Portugal. c) 
Confederación Ibérica para ingre
sar na Unión Európ,ea. d) Estados 
Unidos de Europa para constituir a 
Unión Mundial". .. • 
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Unh'\ história 
da literatura 
·erótica 

Sarane Alexandrian, escritor, críti
co de arte, ex-surrealista, etc., non 
é un descoñecido na peníQsula ibé
rica, tanto en Portugal como en Es
paña téñense editado livros seus: 
Breton por Breton (Laia, 1974; que 
a censura mascrou), El socialismo 
romántico (mesma editora), Los li
beradores del amor (Ruedo Ibéri
co), História da filosofia oculta 
(Edic;oes 70), e monografias de 
pintores editadas por Polígrafa e 
ourras. Contado, o seu nome non 
soa. E é unha pena. Esperemos que 
o eu novo título publicado por 
Editorial Planeta (Barcelona, 
1990) non pa e desapercibido, xa 
que é un texto de grande calidade, 
apesar de fallo e algun que outro 
erro menor. Trátase de Historia de 
la literatura erótica. 

Sarane Alexandrian, carregado 
de múltiples leituras, atrévese a fa
cer unha pormenorizada história 
deste xénero 1iterário partindo de 
duas premisas: a) non exjste litera
tura erótica e literatura pornográfi
ca só se distinguen en que a pri
meira é a mesma descrición que a 
segunda -que é de5crición pura e 
simples dos placeres carnais.- mais 
revalorizada, en función dunha 
idea do amor ou da vida Social; e 
b) só existe unha literatura erótica 
en ocidente, os textos. orientais 
eran textos sagrados que adquiri
ron un sentido profano cando fo
ron traducidos a idiomas ociden
tais. 

Sobre estas duas premisas, Ale
xandrian estuda e analisa os múlti
ples textos ocidentais que .poden 
considerarse eróticos , desde os 
gregos até a actualidade .• Outro dos 
ponto de partida do escritor fran
cés (de orixe sfria) é que só duas 
nación tiveron ne ta matéria unha 
orixinalidade absoluta: Franza e 
mai Itália, por cau a que el anali-
a e longo ria reproducir aqui. 

Alemaña non produce literatura 
erótica até ben entrado o século 
XIX; Inglaterra de cóbrea, ou co
meza a desenvolvela, no século 
XVII. En España, debido á Inqui-
ición (?). non .houbo literatura 

erótica até ben entrado o XIX -se
gundo Alexandrian, que se e que
ce, entre outros, dos textos de Mo
ratín. E o mesmo acontece en Por
tugal, ainda que o e~tudoso gaulés 

non o indica. 
Dividindo o seu livro en dez ca

pítulos Alexandrian vai descobrín
do o máis belo e granado da litera
.tura erótica, dando nomes moitas · 
veces descoñecidos para o "afeizo
ado". Outras vai pondo pontos so
bre os is, aclarando conceitos ou 
desfacendo dúbidas. O seu "paseo" 
pola literatura erótica cristiá é algo 
máis' que clarificador, é cáseque un 
descobrimento. Os textos calvinis
tas; católicos e protestantes onde 
uns e outros cantan as "intimida
des", dos seus inimigos -a maior 
parte das veces calúnias-, son máis 
que reveladores. As suas notas so
bre as personalidades renacentistas 
que escrebian textos eróticos, mos
tran que. a maior parte deles eran 
homes cheos de amor e solidarie
dade cara o próximo. E cheg,a á 
grande revelación erótica que ca
balga (valla o verbo) entre os sécu
lo XVIII e XIX: o marqués de 
Sade; que é algo máis que un escri
tor erótico. 

Despois da revolución francesa, 
de pois de Sade, podíase facer ain
da literartura erótica? a cantidade e 
a calidade dos nomes,· ben nolo de
mostra. Dos románticos aos anar
quistas, de escritores de primeira 
fila até escritores mediocres que só 
brillaron nos seus textos eróticos, a 

GuieirQ. 
CULTURAL -

nómina estudada e analisada por 
Alexandrian é importante e longa. 
(Unha aclaración importante: os 
autores de livros eróticos non fan 
estes por diñeiro, primeiro porque 
as tiradas destes livros sori peque
nísirnas -por non dicer ínfimas-, e 
segundo porque os riscos que com~ 
portaba publicar e escrebe~ e~ta 
clase de textos non son dos que se 
fan por unha cantidade de diñeiro 
non moi grande.) 

Os catro últimos capítulos están 
dedicados respectivamente a: a li
teratura erótica feminina, os nove
listas ºcto inconfesábel, os comp'a
ñeiros de Sodoma;e o erotismo su
rrealista. Da literatura erótiéa femi
nina ten Alexandrian unhas ideas 
claras, aind~ que non se poda co
mungar con el. Fora de Anais Nin, 
Joyce Mansour, Louise Labé, Co
lette, .Renee Dunan, a marquesa de 
Mannoury ou a Rachilde, non gos
ta {sinala por que, e o erro funda
mental -segundo as suas palavras
é que o feminismo contemporáneo 
baséase nun livro que foi escrito 
para acabar con el Le deuxiéme se
xe, de S. de Beauvoir). Como non 
gasta dos ~xcesos das escritora,s 
francesas feministas (lésbicas) q~e 
se agrupaban arredor da revista 
"Sorcieres", e contra as que Annie 
Lebrun -surrealista- escrebeu un 

DICCIONARIO XERAIS 
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interesante panfleto: Lachez tout., 
recentemente re-editado co título 
de Vagit-prop, onde s.e intentan 
desmontar as bases teóricas do que 
a autora chama "stalo-feminismo" 
das responsábeis da editorial "Des 
femmes" ("Hai lapsus xeográficos 
que non perdoan: a sede: central da 
libraria Des F emmes en Paris en
có~trase na rue des Saints-Peres", 
Páx. 41 da primeira édición do li
bro de Annie Lebrun). 
' Os novelistas do inconfensábel 
son tres grandes autores: Pierre 
Louys, Pierre Moc Orlan e mais 

· W. Boum.mghs. Primeiro e último 
ben coñecidos, non asi Mac Orlan, 
máis celebrado como autor· de no
velas · -tráxicas- de aventuras. Os 
compañeiros de Sodoma contan 
cun gran nome: Osear Wilde. Hai 
oµtros, Genet, mais para Alexan
drian, Genet é un mintiroso,. un mi
tómano, e o autor sírio-gaulés des
troza (desde dentro, quer dicer, 
desde o apoio á causa palestina) o 
último libro do francés, Un cativo 
namorado, que considera unha 
traizón aos palestinos. 

O. último capítulo está dedicado 
ao erotismo surrealista, de Apolli
naire até Man_diargues, cunha ex-

. tensa ·relación de textos cáseque 
descoñecidos para a imensa maio
ria de leitores e con postas a ponto 
sobre diversos autores que fan <les
te capítuló un dos máis interesantes 
(senón o máis) deste volume. 9 liv-· 
ro remata cunha apoloxia da litera-

. tura erótica como expresión libre 
dos desexos e da imaxinación do 
home. História da literatura eróti
ca é un libro que axudará a com
prender mellar a grandeza dg ser 
humano (e a sua·baixeza, que nolo 
fan máis comprens.íbel). Porque ao 
cabe, como di Alexandrian, do que 
se tr_ata é de buscar a ver~de. • 

Pon tes 
e história 
da Galiza 

X.G.G. 

As pontes son testemuños valiosos 
do pauso humano de cada povo. 
Na Galiza é isto moi visíbel: cada 
ponte ten unha función obxecti.va e 
unha irnaxe mental nos habitantes. 
Ás veces non coinciden. Canto 
mais antigas son as pontes, mais 
imaxes escoradas ternos delas. Das 
pontes como doütros monumentos 
hai a tendéncia ... a retrotraer no tem
po a sua orixe; se dos monumentos 
antigos aparece enseguida unha 
imaxe de obra de mouros, das pon
tes surxe a atribución romana co-· 
mo garantía de valor. A realidade 
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non coincide frecuentemente co 
imaxinário popular. 

O estudio Pontes históricas de 
Galicia ten ·moitos valores. Estú
dia polo miudo cincuenta pontes: 
na sua orixe, deseño, función, rela
cign coa natureza e cos períodos' 
históricos nos que foi reconstruida. 
A fotografia colabora a esta 
comprensibilidade. -

Aparecen desta maneira os catro 
grandes intres da instauración da 
infraestrutura viária das pontes. As 
vias romanas levaron á construc
ción de pontes das que quedan pi
lares. Non ternos nen unha soá 
ponte romana que permaneza en 
pe como a de Alcántara. Nalgun
has hai mais restos romanos que 
nóutras; a do rio Bibei resalta pala 
sua grandeza. Todas as pontes ro
manas estaban no trazad~ das éal
zadas e várias foron reparadas ao 
longo dos anos. 

A segunda época das pontes é a 
medieval: maiormente foron le
vantadas nos camiños de Santiago. 
A mai~ dunha dáselle nome de 
ponte· romana v.g. a de Castrelos 
sobreo Lagares (Vigo). 

Na idade moderna reparáronse 
moitas pontes tanto de orixe roma
na como medieval. Algunhas es~án 
a durar desde aquela. Da ponte ve
lla de Ourense, con pilares roma
nos, reconstruccións medievais e 
modernas, hai toda unha historio
grafía a consultar. 

Desde finais do XIX ata hoxe 
surxi.fon moitas pontes: as metáli
cas. como as de Redondela ou da 
ponte internacional do Miño, as das · 
estradas dos novas accesos, as do 
ferrocarril, as das autoestradás. Ga
liza precisa deste tipo de infraes
tructura viária que una, sobre vales 
profundos, cordais e serras. Tuneis 
~ pontes aparecen como recursos 
irnprescindfbels para as comunica
cións interiores e exteriores do país. · 

A partir da p. 329 ata a 395, os 
autores apresentan un inventário 
das pontes existentes na Galiza. E 
un catalogo por províncias e axus
tado a un esquema fixo. Así: 

Ponte de Fillaboa, sobre o rio Tea. 
(Salvaterra, Pontevedra) 
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· "Ponte de Pedre, en Cerdedo, 
entre as parróquias de Pedre e Mu
rillas, sobre o río Lérez, no camiño 
real da Estrada a Tui, nº de vans, 
tres. Coordenadas e luces. Tipolo
xia: ponte do século catorce ou 
quince, de tres bóvedas oxivais, ra
sante abombada. Un tallamar 
apuntado e outro redondo. Estado · 
de conservación: mao. Urxe con
solidación" 

Remata o libro coa tradución ao 
inglés do prólogo. Teño que dicer 
que esta clase· de · obras é moi útil 

. tanto para os veciños de cada lugar 
como para o coñecemento da his
tória de Galiza. As pontes son mo
numentos qué testemuña o pauso 
humano en cada momento. Nelas 
asoma a tecnoloxia, a estética e a 
comunitabilidade. A paisaxe gale
ga ten nas pontes unha das bisa
gras do paso do tempo. + 

FRANCISCO CARBALLO 

Vários, Pontes históricas de Galicia, ed. do 
coléx:io oficial de enx:eneiros de camiños, ca
riais e portos. Conselleria de Cultura, 1989. 
PP. 412. 

·A -emigración 
a debate 

Con case catro anos de retraso ve
ñen de editarse as ponéncias de
senvolvidas no decurso das V Xor
nadas de História de Galicia, sob o 
título xenérico Galida e América: 

· o papel da emigracion<l). 

O li\>ro reune dez colaboracións, 
de diferentes especialistas, nas que 
s~ pretende Únha análise científica 
e obxectiva da emigración galega, 
lonxe dos topicos e xuizos de valor 
que até agora se teñen verquido so- . 
bre este tema. 

Ábre-se o volume cunha intere
sante panorámica global da evolu
ción da povoación galega en rela
ción coas fases e característiéas 
principais que apresenta a emigra
ción, oferecida por Jesús de Juana 
e Manual Fernández. Esta primeira 
aportación ten unha clara continui
dade na ex-posición que realiza Ju-

. lío H. Borge sobre o acontecido 
nesta última decada, con especial 
énfase para duas características so
branceiras: a estabilización, e mes
mo retroceso, do saldo migratório 
europeu e o desprazamentÓ pro
.gresivo da povoación desde as áre
as xeográficas menos desenvolvi
das cara as grandes cidades e as vi
las costeiras. 

Especialmente novedosos resul
tan os traballos adicados á caracte
rización da ef!1igración galega nos 
distintos paises latinoamericanos, 

lntrepidos foraxidos, dirixida por Geoff Murphy. 

onde se entrecruzan os dados cuan- ñan definidos, segundo editores e 
titativos (volume de remesas, etc.) institución~, polo emprego dun 
xunto éon outras aportacióhs que idioma de "prestíxio". + 
tentan de configurar o complexo BIEITO ALONSO FDEZ. 
mapa de relacións sociais, laboráis 
ou xurídicas no que se desenvolve 
a vida cotiá do emigrante. 

Tamén hai que facer especial 
mención dos estudos que realizan 
Carlos Zubillaga, sobre a influén
cia dos galegas na xéneses do sin- · 
dicalismo .uruguaio, profundando 
.nun terreo pouco desenvolvido co-
mo é a actuación do emigrado co-
mo suxeito de cámbio e transfor-
mación social, e Consuelo Naran
jo_, no que se pón de manifesto a 
estreita correlación entre a política 
inmigratória cubana e as condi
cións· económicas da illa e do mun
do, sobretodo polo que respeita ao 
mercado internacional do sucre. 

Ainda hai que destacar unha co
laboración de f.lejandro Vázquez 
sobre a vinculación entre a níellora 
dos médios de transporte, de 1850 
a 1930, e medre do t:Juxo migrató
rio. Para rematar, dous comentá
rios para outras tantas ponénciás: 
un traballo de J.L. Roca .soj)re a 
iamxe litetária da emigración, moi 
centrado nos autores de língu~ es
pañola pero que ben pudera server 
de modelo metodolóxico para vin-

, deiras reflexións desde unha óptica 
nidiamente galega; utilizando a 
abondosa ·literatura que ten xerado 
este tema. E xa 'por último unha re
feréncia, fóra da erde cronolóxica 
do libro, para un artigo de fosé C. 
N oya sobre . a emigracion española 

- .á.Arxentina que, mesmo ·aportando 
dados interesantes sobre as causas 

· da atracción migratória que oferece 
este país e a diseminación da infor
mación popular através das redes 
primarias presenta un enfoque ex
cesivamente centrado. no ámbito 
estatal e, polo mesmo, unha carac
terización causal da emigración ga
lega excesivamente mecanicista e 
discutíbel nos seos fundamentos. 

Estamos, en suma, <liante dunha 
publicación de grande interese, que 
aporta rigor e n~os enfoques no 
tratamento dun tema tan aludido 
como falto de estudos axeitados, 
ainda que se bote en falla maior 

· amplitude na temática; p. ex. ben 
virian algunhas referéncias ao mu
tualismo galega, o movemento · 
asociativo e á sua correspondénci~ 
no movemento agrarista ou no eido 
educativo, .e tamén unha· valiación 
global da realidade sócio-económi
ca na Galiza daqu·e1 tempo. 
· M.ágoa que este esforzo non se 
vexa acompañado por outro seme
llante no terreo lingüístico e que, 
non sabemos baixo que xustifica
cións, o libro só utilice de xeito es
porádico o idioma galega. Quizáis 
o rigor e a obxectividade ainda ve-

(1) "V Xomadas de Historia de Ga).icia. Ga
licia y América: El papel de la emigración". 
Deputación Provincial de Ourense. 199.0. 

Paf Garret 
non matou a 
_Billy o Neno 

Intrépidos 
foraxidos · 

Dentro dos nomes próprios do Far 
Wes:t, esiste unha longa lista de 
person~xes que alumearon a sua 
história e que, ao tempo, serviron 
como base a moitos dos nosos so
ños infantís, aqueles soños que ti
veron nas películas de- "vaqueiros'; 
o seu referente de ilusión. "Doc" 
Holiday, Watt Earp, os Clanton, o 
xuiz Roy Bean, Buffalo Bill, Wild 
Bill Hickoék, o xeneral Custer, Da
vid Crockett, Crazy Horse, Sitting 
Bull , 'Jane Calamidad, Hopalong 
Cassidy ... son figuras míticas que, 
abalando sempre entre a história e 
a lenda, deron corpó e via, comó 
grotagonistas directos ou indirec
tos, a non poucas histórias do wes
tern. Entre todos eles, posibelmen
te sexa a figura e William H. 1;3on
ney, máis coñecido por "Billy o 
Nerto", o que exerceu maior atrac
tivo entre os cineastas. E non só 
e;itre eles 1 senón que a sua perso~
lidade foi obxecto de interese para 
outros campos da arte; asi Puccini 
adicoulle lmha "Ópera, o músico 

· Aarort Copland un ballet, Bemard 
Shaw unha _peza teatral e Ramón J . 
Sender utilizouno como protago
nista da sua novela "O bandido 
adol~cente". _ 

A monografía cinematográfica 
sobre "Billy the K.id" é numerosa e 
desigual. Actemais das fitas nas 
que aparece como elemento secun
dári o ("Chisúm" de Andrew 
McLaglen), King. Víctor utilizouno 

· como protagonista absoluto nun 
dos primeir9s westerns sonoros aló 
polo 1930; Joseph Cane volveu ao 
tema no 1938 con "Billy the Kid 
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return"; Da.vid Miller escollia a 
Robert Taylor para a versión de 
1941; Howard Hawks e Howard 

. Hughes volvían ao asunto o mes-
. mo ano con "The outlaw" e Curt 

Newman escollia no 1951 e Audie-· 
Murphy, o soldado americano máis 
condecorado na 1 Guerra Mundial 
en "The kid from Texas". Porén, as 
duas versións máis interesantes dé
bense a Arthur Peno co seu "The 
left-handed gun•("O 'zurdo") reali
zada no 1957 e con Paul Newman 
e.orno protagonista e ao Sam Ppec
kinpah e "Pat Garret e Billy the 
Kid" do_ 1972 onde Kris Kristo
fersson daba vida ao "bandido ado
lescente". Entre toda esta lista, a 
versión que fai Geoff Murphy en 
Intrépidos foraxidos non ven 
aportar nada novo. Quizais a orixi- · 
nalidade da história (Bonney non 
foi moqo a mans do traidor Pat 
Garret senón que viviu '92 anos e 
morreu de vello no 195p). A pelí
cula de Murphy quer, ademais de 
reecontrarse co mito,.,seguir unha 
moda intermitente ("O ·xinete per
dido", "Silverado" e agora "Bai
lando con lobos"), consistente en 
explorar de novo un xénero que, 
pese a quen pese, está xa desde hai 
tempo morto e enterrado. Agás un
ha obra xenial como "A porta do 
ceo" d M. Cimino, o certo é que o 
western é coma un zombie que ás 
veces reaparece querendo iluminar 
ao espectador cunha resurrección 
imposíbel. A película de Murphy 
ten un Billy the Kid interpretado 
por Emílio Estévez, actor fillo de 
Martin Sheen, filio de Charlie e 
neto, polo seu pai, duo galega de 
Salceda de Caselas emigrado os 
USA polos anos 30. O rapaz dalle 
Ó rostro preciso á personaxe e unha 
verosimilitude máis que aceitábel. 
O resto é vulgar. Boa planifica
ción, violéncia a gogó, encadres 
efectistas e unha música axeitada 
obra de Jon Bon Jovi. E pouco 
máis. Non se respira· a épica pró
pria do xénero, nen as bocanadas , 
de ar provocadas polos "espácíos 
abrtos" e a amplitude da paisaxe 
tan consustancial ao western. Todo 
é demasiado pechado e a cámara, 
máis que ollar de lonxe como é 
preceptivo, achégase obscenamen
te aos suxeitos protagonistas limi
tando as perspectivas. Unha novi
dade Pat Garret é aquí como en ca
se todas as vrsións, un cabrón pero 
menos, e afinal deixa vivir o mito. 
Cícais por iso· e polo amor a un xé
nero que non volverá, "Intrépidos 
foraxidos" pode ser vista sen que 
levante dór de estómago. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

N aturalidade 
made·in TVE 
O máis natural 

· Estreáse a última película dirixida 
por Josefina Malina, ó máis natu
ral e como é frecuente nun país 
onde a oferta cinematográfica é ca
se inexistente, críanse arredor dela 
moitas expectativas, sobretodo po
lo tándem Charo López-Miguel 
Bosé .que, cun bon guión, tal vez 
poderian algun dia demostrar a sua 

.. 

naturalidade. 
Con director correcto· e unha boa 

actriz per cun mal guión non se po
de facer nada bon -o caso contrário 
si que pode levar a un bon resulta
do< Considerar o guión, o trabado 
_narrativo dunha historia como a 
coluha vertebral da· película, é un
há consideración non moi habitual 

· no últimp cine español -aí está para 
probalo a horríbel Só ou en com
pañia de outfos, ficción cinemato
gráfica sobre o crime dos marque
ses de Urquijo-. No caso que nos 
ocupa, o guionista, Joaquín Oris
trell, traballa en televisión e fixo o 
guión dunha série moi longa cha
mada Gatos no tellado, un intento 
por pasar a televisión a fauna da 
modernidade madrileña -hai outra 
para a televisión e o cine espa
ñois?- arredor dun personaxe moi 
aborrido interpretado por José Sa
crista. Todos os defectos da série 
están na película: unh.a muller de 
case cincuenta anos -a idade e a 
metereoloxia citánse na película 
cada dous minutos- sobre o aban
dono do marido, que se marcha 
cunha moza xoven. Máls tarde, 
Charo López, a abandonada, en
contrra o amor na figura de Miguel 
Bosé -ecQloxista convencido e per
sonaxe con mensaxe, absolutamen- · 
te incn'bel-. Pero surxe a cuestión, 
o profundo "that is the question" 
da película: un home vello pode 
amar unha xoven, pero unha mu
ller non pode facer o mesmo. 

Esta tese, que· parece sacada do 
teatro burgués máis ráncio de Ja
cinto Benavente, é o tema da pelí
~ula. O entorno no que se moven 
os personaxes é de yuppies, infor
mática e unha despreocupación 
absoluta polo diñeiro -como se ve, 
algo moi frecuente na nosa socie
dade-. A idea de facer unha comé
dia lixeira á francesa non está 
mal, o problema é que onde Roh
mer deixa respirar e viver os seus 
persoaxes, o guionista español im
pón as leis do estereotipo, sacadas 
da lmguaxe televisiva: por exem
plo o caso da sogra, que é un deses 
inventos que os maos autores tea
trai·s fan para enlazar un persoaxe 
con outro. 

Contado, o menos natural da pe
lícula é a mensaxe ecoloxista e o_ 
biólogo engagé: dá vergoña allea 
ollar un home moi comprometido 
co sorriso anxelical de Miguel Bo
sé dando proclamas sobre o fin do 
mundo na cafetaria do aeroporto 
de Baraxas e vivindo nun pi o ca
ro da Castellana, vestido de bouti
que e tripulando un iate de moitos 
quilos por Menorca. 

Onde viven esas criatura ? A di
rectora fai algo para alixeirar un 
pouco o lastre do guión, coidando 
encadres, utilizando a ironía e que
rendo dar un ton feminista ao em
bolado -a fita está pensada para 
mulleres da idade da protagonista 
que poden s~ntir o tirón erótico de 
Bo·sé-, pero cando o fallo está na 
m~ma historia, todas as olucións 
posíbeis non son máis ca parches. 
Dá pena por Charo López, unha 
boá actriz sempre mal aproveitada 
polo noso cine e que cheou física
mente a unha ida.de onde xa está 
éondenada os personaxes de carac
terización, a especialidade de tra
zos grosos dos guionistas hispanos 
máis coñecidQs. + 
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A filosofia lingüística das leis sobre o galega 
apenas mudou desde 1975 . . 

~ilar Garcia Negro analisa, na sua tese doutoral, o corpo legal do galego 
• XAN CARBALLA 

Pilar Garcia Negro ven de 
apresentar recentemente a 
sua tese de doutoralmento 
cun traballo de investigación 
e análise sobre a lexislaCión 
lingüística no periodo 
1975-1986, "unha tese sobre 
a fortuna legal do noso 
idioma nos textos estatais e 
autonómicos 

O periodo recollido pola tese da 
deputada nacionalista, que alcanza 
asI o doutorado en Filoloxia Ro
mánica, arrinca do 1975 porque é 
nesa data "en Outubro concreta
mente, que aparecen decretos que 
podemos sinalar como prelúdios 
da posterior lexislación constitu
cional. Polo tanto eu non estabele
zo ruptura entre estes textos dotar
dofranquismo, mesmo con ante
cendentes no 1970, coa publica
ción da Leí Xeral de Educación, e 
os posteriores postconstitucionais. 
Nunha das conclusións falo de que 
habendo mudanzas terminolóxicas 
non hai cámbios de'l?ontido e de fi
losofía lingüística. A escolla do 
1986 como ponto de chegada ten 
relación coa senténcia dictada nesa 
data polo Tribunal Constitucional 
ao recurso interposto polo Gover
no español do PSOE a respeito da 

Lei de Normalización lingüística 
galega, que saiu sirnultanearnente 
cos respeitivos sobre o basco e o 
catalán. No 86 pecho use un ciclo 
porque por riba do Constituci~nal 
non hai xa apelación". 

Nunha prirneira parte a tese da 
profesora Maria Pilar Garcia Ne
gro fai un percorrido por conceitos 
básicos da sociolingüística, "afndo 
en categorías. de análise que hai 
que esclarecer: desde a conceptua
lización da ·língua como unha insti
tución necesariamente social, á di
glósia, o bilingüismo, a pluralidade 
lingüística, a língua materna, ou un 
capítulo a lembrar a analoxia de 
dous procesos represivos: o pade-

cido polas mulleres como xénero 
marcado discriminadarnente e as 
línguas domin~das. A segunda par
te vai referida á análise legal que 
nun primero momento reférese a 
textos legais remontándose ao sé
culo xvrn, coa inauguración da 
dinastía borbónica xa con lexisla
ción específica en matéria lingüís
tica, até os nosos días. O centro é a 
análise dos textos contemporáneos: 
constitución, decreto de bilinguis- · 
rno, estatuto de autonomía, lei de 
normalización lingüística, e decre-. 
tos emanados deste corpo legal. A 
conclusión principal á que se che
ga é que o galego ainda non ten 
unha apoiatura legal que o recoñe-

za corno língua da Galiza con · to
das as consecuéncias e que ~stabe
leza o seu libre uso e planifique o 
incremento dese uso desde instán
cias públicas e políticas que permi
tan a sua normalización. Todo o 
que o galego se vai normalizando é. 
polo esforzo social". 

Poucas mudanzas 
coa autonomia 
García Negro recoñece diferéncias 
entre a lexislación post-autonómi
ca e a anteriór, ainda que as consi
dera simplesmente formais, "hai 
mu.danzas sobretodo porque for
malmente é unha lexislación gale
ga, autonómica sendo rnáis preci
sos. Pero o TC encarregouse de 
lembrar que toda lexislación auto
nó.nica é unha peza non indepen
dente da lexislación estatal e nunca 
pode traspasar as fronteiras estabe
lecidas pola leí de leis, a Constitu- · 
ción. Outra cousa é que a lexisla
ción autonómica poderia concen
trar todas suas previsións e dispo
sicións en prever e planificar, con 
marcas de tempo e accións concre
laS, toda unha série de medidas ga
leguiiadoras, pero nen isto fai. Di
to esquematicamente, a lexislación 
autonómica resólvese ben en lem
brar os direitos que lle asisten ao · 
galego pero deixando ben claro os 
direitos do esp_añol corno língua 
cooficial, ben en enunciar unha sé
rie de boas intencións a respeito do 
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galego que despois non se reflexan 
en prescripcións claras e progra
mas temporalizados. Hoxe está a 
lei . escrita pero nor. se cumple, 
mesmo porque ela própria permite . 
a desídia, a indiferéncia e mesmo a 
hostilidade á hora de Jacer que o 
galego progrese. Fálase de poten
ciar é promover pero non hai man
datos legais claros. Unha lei asi ten 
Unha validade rnoi relativa". 

Pilar García Negro conxuga a 
sua labor de estudosa da situación 
lingüística coa sua preséncia como 
deputada do B.NG nunha cámara 
lexislativa con cornpeténcias ao 
respeito do galego e coida que den
tro dese corsé lexislativo que anali
sa hai campo para a actuación, 
"ocúpome ~n concreto das cues
tións relativas a educación, cultura 
e rneios de comunicación públicos, 
e ternos duas grandes liñas de ac
tuación referidas ao terreo Lingüís
tico. En primeiro lugar lernbrando 
o que a lei estabelece de mínima
mente favorecedor do galego que 
non se cumple, como e o exemplo 
da toponímia que ainda no foi res
taurada por completo. Unha segun
da liña é a de propor alternativas 
concretas de galeguización de dife
rentes sectores, rnoi en particular o 
ensino. Nese aspecto non nos con
tentamos co labor de denúncia se
nón tamén procurando-un papel 
positivo para que se leven a termo 
accións galeguizadoras". + 
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.. \ Durante o mes de 
Febreiro é .posíbel a 
oportunidade de ver 
as fotos coas que a 
National Geographic 
comemora o seu 
centenário. -Son 265 
f otografias obtidas 
durante case un século 
onde se mistura a . 
f otografia e se pasa 
da procura da obra 
artística á 
investigación 
xeográfica, 
etnolóxica, do 
bióloxico ou do 
antropolóxico. 
O título da mostra, 
Oddisey, recolle 
realmente un periplo 
vasto e ·complexo, 
.pois a escolla 
realízase entre centos 
·de miles de 
imáxenes recollidas 
pola sociedade 
norteamericana, cuxo 
critério de selección 
de fotógrafos e obras 
é un dos ·máis . 
rigorosos do mundo 
en temas semellantes. 
A National naceu o 13 
de Xaneiro do 1888 
cando se reuniron 33 
persoas no Cosmo 
Club de 'Washington 
para discutir "a 

A ARTE FOTOGRÁFICA DA NATIONAL GEOGRAPHIC 
viabilidade de 
organizar unha 
sociedade para 
incrementar e 
difundir o 
coñecimento 
xeográfico". A 
ent.idade, que en 
ocasións ten sido 
criticada por servir 
interese's do govetno 

norteamericano para 
alén da sua intención 
científica, ten porén 
un prestíxio eno~e e 
a sua revista, de 
publicación mensual 
en vários idiomas, 
envíase aos 1 O millóns 

. e médio de membros 
da Sociedade e ten 
unha difusión que 

Arriba Manantial de Wakulla (Florida) de Baylor Roberts. Abaixo á direita Xuncos xaponeses (1920). Á esquerda, Qulosque 
no Bulevar dos Capuchinos en Paris, de Justin Looke. · 

acada os 40 millóns 
de leitores. Desde1890 
a Sociedade deu o seu 
apoio a 3.300 
exploracións e proxec
tos de investigación 

que van desde 
a expedición ao 
Polo Norde de Robert 
Peary ao f otomapaxe 
sistemático do 
firmamento. 

/ 



EXPOSICIONS 

Antonio Palacios 
Exposición sobre a obra arqui
tectónica e Antonio Palacios no 
Auditorio de Galicia, en Com
post~la. Con tal motivo o Colé
xio de Arquitectos de Galicia 
editou un- fermoso catálogo que 
percorre as principais obras do 
escultor porriñés: desde conce
llo da sua cidade natal até o Pá
lacio de Telecomunicaciótts a 
Madrid, desde o antigo Teatro 
Rosalia de Castro en Vigo ao 
edifício madrileño do Círculo 
de Belas Artes en Madrid. Ven 
introducido cun traballo do co
misário da mostra· Femando de 
Castro. 

Pazos de Galicía 
Exposición do COAG e a Con-· 
selleria de Cultura no Edificio 
Sarmiento do Museu de Ponte
vedra. 

Alberto Datas 
Expo _ición na Casa da Parra e 
no Museu do Povo Ga·lego en 
Santiago. 

Manuel Facal 
Pinturas e esculturas recentes. 
Na Galería Trinta/Manolo 
Allué. 

Galicia no tempo 
A magna exposición da e cultu
ra e a orfebrería galega egue 
aberta até Abril na Igrexa com-

postelana de San Martinño Pi
nário; Os horários son: domin

·gos de 11 a 20 hotas ininterrom
pidamente; luns, pech.ado; mar
tes a sábado de 10 a 14 h. e de 
16,30 a 20,30 h. A entrada é li
bre e gratuita. 

Arracada 
Nesta galería c01:uñesa está 
aberta unha exposición colecti
va de Xurxo Alonso, Diilz 
Charlin, Xosé Espona e Martí-

. nez de la Colina. 

Femández Mazas 
Exposición de debuxos na Ga
lería Sargadelos de Ourense. 

Entroido 
Exposición de máscaras no Mu
seu Municipal de Ourense, na 
Rua Lepai:ito. 

Arte español 
contemporáneo 
Exposición dos fondos da Fun
dación JuancMarch na Sá de 
Exposicións do Centro cultural 
Caixavigo 

Pazos de Galicia 
Expostción re izada polo CO
AG no Edificio Sarmiento do 
Museu de Pontevedra. 

N ational Geographic 
Do 6 ao 28 de Febreiro está 

aberta a exposición "Odyssey'', 
a arte da fotografía na National 
Geographic, unha antolóxica 
desta l?Ociedade americana nos 
seus cen anos de história. Na: 
Ca~a das Artes e História de 
Vigo. 

Verá. lglésias 
Aguarelas e dibux.os a pincel. 
Na Sá de Arte Caixavigo (Po
liarp Sanz 24). 

Imaxes 
a carón da aula 
Exposición da IV Mostra de 
pinturas "lmaxes a carón da 
aula". Na planta lª do Museu 
das Artes e· da Historia de Vi
go. 

Ton Van Summeren 
Exposición na Galería Espacio 
Santiago Corbal de Pontevedra. 

·Quessada 
Pinturas na Sala de Arte da Cai
xa Ourense 

Descamps 
Oleos e pinturas do belga Des
camps no Ateneo Santa Cecilia 
de Marín. 

Manuel Izquierdo 
Pinturas frescas. Na Sala de 
Arte da Caixa Vigo. 

ACTOS . . · · . __, · 

Entroido de Moaña 

Programa do Entroido no Con
cello de Moaña: 
Sábado 16, ás 20 h. na ionxa de 
Samartolomeu, convite para to
das as comparsa e xenre disfar
zada a viño, mexilón e lambeta
das, segundo a idade. 
Domingo 17. As JOh. Enlerro 
da Sardiña. Saida do Portal º do 
Armacén. 

Rafael Dieste 

O xoves 14 apre éntase no Mu
seu i'.arlo Maside de Sada o 
primeiro número da publicación 
monográfica Documentos A da 
editorial Anthropos que está 
adicado a Rafael Die te. No 
me mo dia poñera e en circula
ción o libro de Edición do Cas
tro Enco11tros e vieiros do pró
prio Die te en edición de Arturo 
Casa . Na apre ·entación intervi
rán García Sabell, armen MÜ
ñoz, Arturo Casa· e Xosé Lui 
Axeitos. 

Hi toria de Neera 

Teatro do Atlántico pon e cena 
e ta obra o d.ias 25, 26, 27 e 28 
de Febreiro no Auditório do Cen
tro Cultural "Cidade de Vigo". 

Teatro na Escola 

Dando continuidade ao progra
ma iniciado a comezos de cur
so, o Concello de Fene progra
ma a seguintes actuación tea
trais para os centros de ensino 
médio: 

14 de Febreiro Ancora Produ
cións con "O galego, a mulata e 
o negro" 
19 de Febreiro Teatro do 
Atlántico. "Historia de Neera" 

A ca.sa dos afogados 

Nova representación do Centro 

lmaxe do Antroido de Laza (Ourense) 

Dramático Galego. A obra de 
Miguel Anxo Femán Vello estará 
dirixida por M_anuel Lourenzo. 

16, 17, 18 e 19. Vigo, Centro 
Cultural Caixavigo. 
21 e 22 Pontevedra. 
24 e 25 Ferro! 

27 e 28 Lugo. 
1,2,3,4 e 5 de Marzo A Coruña. 
9, 10, 11, 12, 13 Santiago. 

Historia de N eera 

No Aud!tório do Centro Cultu
ral .cidade de Vigo. Do 25 ao ·28 

Informes sobre 
a língua· galega 
Xesus Alonso Montero ven de 
publicar na colección de ensaio 
de Edicións do Cúmio un libro 
que recolle diferentes interven
cións suás sobre diferentes as
pectos da situación do galego. A 
colectánea inclue artigos de 
prensa, destaca¡¡do unha trans
cripción do próprio Alonso 
Montero dunha conversa sostida 
con Manu~l Fraga sobre a políti-• 
ca lingüística da Xunta e unha 
série de cartas cruzadas polo au -
tor con Ramón Piñeiro. 

O estranxeiro 
Na sua colección de narrativa a 
editorial afincada en Vilaboa 
prosegue na sua política de edi
tar importantes traducións im
portantes. Ao éxito que supón.ter 
·en catálogo a única versión ao 
galego dunha obra de Gilles Pe
rrau lt (O patinazo), agora súma
se esta versión da novela de Al
bert Ca.mus en versión de Valen
tin Arias. 
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Diário pola Paz 

Con carácter semanal está en 
-illarcha a publicación que un 

grupo de xornalistas editan na 
sua preocupación -p.ofa paz e 
ante a censura que a guerra im
pón á liberdade de prensa. O 
Centro Unesco de· Galicia éstá 
facilitando o poder facerse coa 
publicación. Para iso os intere
sados/as deben dirixirse ao 
Centro Unescode Galicia, 
Apartado de Correos 56 de Ma
rin ou ben chamando ao teléfo
no (986) 84-46-33, polo"Précio 
de 100 pesetas ·exemplar. O 
"Diario pola paz" deixará de se 
publicar no momento en que o 
conflito cese. 

·Dípticos 
de Literatura 

A agrupación Cultural Alén de 
Malpica reune agora nunha 
carpeta os 25 dípticos que 

sobre literatura veu edi"tando 
nestes ano. A estrutura desta 
publicación de divulgación in
cluía unha fotografia do 
autor/a, unha reseña biográfica 
e unha pequena escolma da sua 
obra. Eduardo Pondal foi quen 
abriu e Luis Seoane, e nos vin
tetres números intermédios es
tán as máis importantes figuras 
da nosa literatura en todos os 

. tempos. 

Can ~en D.ono 

A única revista de humor galego 
está outravolta nos quiosques, 
co título de cabeza "Á gu_erra 
dos golfos". Cunha periodicida
de de "intervención" Can sen 
Dono fai un número monográfi
co, que inda que se ocupa 
maiormente do conflito bélico 
no Pérsico tamén inclue as sec
cións habituais, entre elas a en
trevista que desta volta contesta 
o cangu~s Mariano Abalo. 

- CONVOCATORIAS .· . · .... ·. 

Certame de Banda 
Deseñada 
O Concello de .Ourense, atarvés 
da Concellalia da Xuventude e 
da Casa da Xuventude, atenden
do á crecente importáncia que 
ten o mundo da historieta entre 
a mocidade, convocou o Primei
ro Certame Ourense de Banda 
Deseñada; con arreglo ás se
guintes bases: 
Partipantes: Xoves afecciona
dos(as) entre os 14 e os 30 anos. 
Tema: Libre, textos en galego 
o,u portugués, necesariam~nte 
inéditos. 
Técnica: Calquera, pero en 
branco e negro. 
Formato: DIN A-3, ou amplia
cións ou reducións proporcio
nais. 

Extensión: 2 páxinas JTIÍnimo, 6 
páxinas máximo. 
Entrega; A entrega dos traba
llos tarase na Oficina e Infor
mación Xuveni1 do Concello, 
Rua Arcedianos, 15-17, 32001, 
Ouretlse ou na Casa da Xuven
tude, Celso Emilio Ferreiro 29, 
32004 Ourense. Ben en própria 
man ou por correo. Adxuntarase 
nun sobre pechado aparte, .os 
dados do(a) autor(a)(es), ende
rezo, teléfono de contacto, etc ... 
asi como fotocópia do DNI. No 
exterior do sobre .figurará o títu
lo da obra ou obras af>resenta
das. Cada auto(?-)(es) poderá · 
apresentar as obras que desexe. 
Prémios: Ptémio "Ourense 91" 
de B.D. 100:000 pta.; 4 accésits 

· de 25 .000 pesetas. Cada un dos 
premiados(as) receberá un tro-

feo de Porcelana Galos. Os pré
mios non poderán declararse · 
desertas. Cada autor(a) só pode
rá levar un prémio. 

Exposición: Os mellares traba
llos serán expostos na segunda 
quincena de ÜJJtubro no Museu 
Municipal de Ourense, dentro · 
das III Xomadas de BD que or
ganiza a Casa da Xuventude. 
Unha vez que remate esta expo
sición e as que podan surxir por 
petición doutr.as entidades, se
rán devoltos os traballos apre
sentados. 
Publicación: Os organizadores 
publicarán os prémios. 
Prazo de apresentación: Ad
m itiranse obras até o 30 de 
Abril. A participación supón a 
ac.eitación das presentes bases. 

ANUNCIOS DE BALDE -- . 1 _ • 

A Asociación Galega da Muller 
.ten desde comezos deste ano un 
servício gratuito de asesoria 
xurídica para mulleres no seu 
local de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-2º), para atender con
tultas e información sobre'agre
sións, maos tratos, separacións, 
tutela de fillos. Atendido pola 
avogada Isabel Castillo, está 

. aberto os Xoves (agás festivos) 
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da 
AGM é o (986) 58 81 01. 

Precísase muller para traballo 
perigoso. Escaso salário. Frío 
intenso. Longos meses de escu
ridade. Perigo constante. Retor
no incerto. Interesados escreber . 
a XMPP. IESP Sada. Rua. Bra
ñas s/n Sada (A Coruña). Indi
car nome, idade, enderezo, foto 
recente e razóns pola que faria a 

viaxe. Perguntar por Xaquin .. 

Francesa, licenciada en Fi1olo
xia Francesa e española dá cla
ses de francés. Rúa do Home 
Santo, 13-3º ou tfno. (981) 56 
50 87 de Santiago de Composte
la. 

Vendo piano Baldwin, 8 anos, 
425.000 pta. Preguntar por Chus 
nos telf.: (986) 84 29 40 - 85 57 
29 

Existe un idioma contra os im
perialismos lingüísticos, para 
que caqa nación se comunique 
facilmente en P..é de iguaidade 
coas demais, sen someterse a 
línguas ~stranxeiras: o espe
ranto, o idioma máis simples 
da.terra. Clases gratis no Insti
tuto Santo Tomé de Freixeiro 

..(Vigo). Venres de 6 a 7-. Tfno.: 

. . 

(986) 23 16 40. 

Clases de xadréz. Todos os 
venres a partir das 6 da tarde na 
Asociación España-URSS de 
Vigo. Máis inform·ación np 
986-22 .44 57. 

Aos concellos de Galiza contra 
o lume. Solicitade á Consellaria 
250.000 pesetas por hectárea, 
!iegun e partindo da extensión 
total de cada município. 

Vendo enxámios en pro9ución. 
Abellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeición con cámara 
de cría. 11.000 pta.. Tfno. 
(0,981) 899931. 

Véndese piano marca Hupfeld, 
seminovo. Perguntar por Rosa- . 
na en horário de · oficina (986) 
43 63 44. 
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IDEAs 

·O.QUE FALTABA: UN TOQUE.FIMININO! 
NANINA SANTOS 

'Non podemos permitir-nos irá guerra 
· sen as mulleres" 

· Colin Powell (Xefe do Estado Maior adxunto USA) 

S 
i, o "toque feminino" que -aportan a 
esta guerrá xenocida e coloniali~a 
ó 8'% de mulleres que forman nas 

forzas militares do governo USA que des
de o 17 de Xaneiro esfarangullar Iraq coa 
sua guerra. 

Este feito é obviamente secundário (po
la porcentaxe e sobretodo polo esmagado 
que a poderosa máquina de guerra "llllJlti
nacional" prattca sobre o_ povo de Iraq), 
non obstante, vale para algunhas refle
xións para quen andamos na procura da 
liberdade para as mulleres, para quen 
propomos a igualdade entre os sexos. 

A captura de Mélissa Rathbun-Nealy de 
20 anos, prisioneira de guerra, ten como
vido á opinión pública norte-americana, 
preocupada polo trato que somellante hor
da de bárbaros machistas darán a unha 
delicada rapaza. A sua desaparición volta 
abrir np sociedade USA a polémica sobre 
a participación das mulleres en opéra
cións militares. 

A comandante Jacqueline Bowling (con
forma a cuota do 8%) di que o dia que 
morra a primeira. muller da infanteria de 
marina, criará problemas á opinión pública 
"non creo que xente estexa preparada, ea 
xeral para aceitar algo asi". 

Elas, as mulleres alistadas no 'exército 
USA (en total un 11 % das que un tércio 
son negras ou de orixe hispana), e tamén 
Colin Powell, teñen pensado coa su~ pre
séncia o máis próxima aos combates (es-= 
tán excluídas das Unidades Courazadas 
da Artillaria de Campaña e de tqdas as 
. Unidades · do Combate), gañar medallas 
para o feminismo, para a liberación da 
muller, para a igualdade entre os sexos. 

Non t.eño dúbidas de que farán acópio 
de valor, coraxe, puntaría eficácia ... de 
igual xeitc que os seus colegas masculi
nos: Non _teño dúbida~ tampouco , que, 
desde o ponto de vista maioritário da so
~iedade ·estadounidense,· elas serán pio
neiras diso que chaman igualdade entre 
os sexos. 

O meu ponto de vista é outro. 
Non son das que penso que hai un úni

co modelo feminista que acade o valor de 
princípio ul}iversal igualmente aplicábel 
aqui. e ali. Porque non hai onha cultura 
Universal, unha civilización Universal, un 
único xeito de entender, comprender nen 
se ubicar no múndo e nas cousas deste 
mundo. 

Cando se fala do feminismo como abs
tración universal pénsase desde vnha ci
vilización que debe ser aplicada (imposta) 
aos povos do mundo. Este foi un dos si
nais de identidade da civilización ocidental 
(xudeo cristiá) que se ten predicado como 
A civilización "A" por exceléncia. A úni
ca me.recente de tal título, mentres '1odo o 
demais" é muse u, artesanía, man de obra, 
matéria.·prima, bárbaro, atrasado, arcaico, 
déspota, integrista, fundamentalista, etc. 
(segundo a linguaxe que se use), ao que 
hai que evanxelizar, educar, cultivar, civili
zar, bombardear ou arrasar. 

lsto acontece de · xeito nítido no caso 
que nos ocupa. 

Para as soldadas ianquis no Golfo Pér
sico, o pior é ter que conviver cos ríxidos 
preceitos islámicos que perciben ás mulle
res determinados atuendos e háoitos co
mo por exemplo conducir veículos1 _ 

1) .Non son piares os bombardeos que esfarangu
llan Iraq e ma~an mulleres por centos ou milleiros, 
que deixan a outras tantas sen alimentos, casa; famí
lia, amigos. Tampouco q_ue elas vivan ben a canta da 
miséria que padecen milleiros de mulleres no mundo 
islámico (por só falar de mulleres e cinxirnos ao mar
co xeográfico da guerra) . Tampouco é pior .as viola
cións e acoso sexual que as soldad~.s sofren por 

Asi unha oficial norteamericana nos co
mezos de Agosto metia un acelerón ao 
seu veículo cando a policia relixiosa saudi 
lle dera o alto , cus índol le "Move your 
bu!f !" (move o teu cu). . 

E a mesma atitude dos ~spañois que 
hai 500 anos foron civilizar e evanxelizar 
América, a mesma que os británicos ao 
Iraq, Exipto, Palestina, India, Quénia, Afri 
ca do Sul. . ., idéntica que a dos franceses 
en Tunícia, Alxéria, Líbia, Marrocos ... 

A atitude de quen se ve "superior", a 
partir dQ qu_e os costumes, hábitos, língúa, 
rel ixión , política, filosofía "do outro" hai 
que pasalas por riba, atropellándolles o 
traseiro porque "é inferior1

' . 

Talvez haxa opinións, tomando o exem
plo de "move o teu cu !", que celebren a 
valente atitude feminista da oficial USA 
perante o policía saudí. De igual xeito que 
tamén haberá quen estime como logro fe
minista que hoxe un 11 % de mulleres con
formen o exército USA e que estas podan 
aceder a 417 éspecialidades das 469 que 
existen no tal exércita. · 

O grau de emancipación da muller non 
ten un único metro de medir aplicábel a 
diferentes civilizacións nen desomoxéne
as circunstáncias políticas, sociais, xeo-
gráficas, culturais. _ 

Ocidente, desde a Revolución Industrial 
sinaladamente, equiparou a máquin~. · a 
técnica e o progreso derivado daquelas, á 
civilización. Como patrón universal. 

O maquinismo, con todas as suas con
secuénGias, foi quen de torcer, destruir e 
construir muitas estruturas dunha civiliza
ción Pero non todas. Por si só non consti-. 
tue unha civilización. 

"A técnica. i~capaz de destruir os parti
~ularismos rexionais non pode aspirar a 
anular as poderosas personalidades que 
constituen as grandes civmzacións base
adas en relixións, filosofías, valores huma
nos e morais totalmente diferentes"2. 

Talvez das cousas que "cabrean" a oci
dente é constatar repetidas veces que a 
civilización islámica é poderosa. Que· pé-

parte de xefes e compañeiros dé armas: segundo fon
tes xornalísticas, un 46% das que están no Golfo té
ñeno padecido. (Da violéncia sexual ás mulleres no 
exército USA, a discriminación ás lesbianas ou a sua 

• própria marxinación nas especialidades, etc., é cues
tión de falar outro dia. Os dados son calafriantes). 

2) F . Braudel.: "las civilizaciones actuales" Madrid 
1971 (orixinal, Paris, 1966). páx. 120. 

sie aos repetidos tentos de esniag~la co
as suas aventuras coloniais, irriperiais e 
"confl itos rexionais" sob as bandeiras da 
civilización, progreso, cultura, democrácia. 
O Islam posue dous vigorosos xermolos 
de ·coesión e "contracolonialismo": a reli
xión e a lingua árabe, que eles, ao que se 
ve, non poden entender. 

O feminismo que aos ollos de moita 
xe11te~ abandeiran os democráticos e civi
lizados govérnos ocidentais, é a conquis
ta da liberdade e a igualdade da muller 

. dentro dunha cultura (a xudeo-cristiana) 
cuxos sinais de identidade son altamente 
machistas. 

A lei do máis forte, do patriarca, do pai 
do xefe, ·do xerife, do líder, do primeira po
téncia, do pene, do misil. O Direito Inter
nacional é un exempro disto: Guerra a 
Iraq , benzóns a Israel. Hai centos de 
exemplos. · 

A lei da intoleránci~. De pensarse a si 
próprios como o único aceitábel, o mellor, 
o avanzado, civilizado, culto, democrático, 
con misión superior de colocar "no bon 
camiño" a todo o. demais. Desprezo e con
dea á foguei ra "ao diferente". 

A lei da uniformidade, do uniforme, de 
todos no cuartel. Unha lei que non aceita 
nen valora a riqueza das diferéncias e que 
estas non deben constituir motivo de desi:
gualdade. 

O feminismo que elixe igualarse nesa 
cultura, nesa civi lización, sen cuestionar 
eses valores , fraco servizo fai á causa 
que aspira e loita pola emancipación das 
mulleres. Igualarse aí ten un sabor inequí
voco e ráncio. O que hai uns dias expre
saba un veterano de Vietnam a Ju li o 
Fuentes, enviado especial de El Mundo 
en Khaifi -Arábia Saudi, ao se referir a un 
soldado iraqui que morreu nesa batalla. 
"O que é seguro é que morreu coma un 
home co que ten que ter un soldado entre 
as pernas, e iso merece o maior respeito . 
Foder!"3. 

(O xeito de expresalo-poderá ser máis 
delicado ou máis groseiro. As raíces son, 
desde logo, estas). 

O meu femin ismo non está coa lei do 
pai, nen do líder, nen do xerife. Eu non 
po~o· respaldar a quen co feminismo asi 
entendido, quer "levarllo" ás mulleres islá
micas", ou indus ou as da Africa Negra4. 

As civilizacións ocidentais "somos a 
monda". Descoñecemos todo da cultura 
islámioa. Non tivemos nengunha curiosi
dade intelectual nen espiritual pola imen
sa riqueza desa civilización e, non obstan
te, somos quen de non nos c9rtar un pelo 
á hora de vil ipendiar ou alcumar os costu
mes e leis islámicos a respeito da muller 
(que non teñen idéntica aplicación nos di
ferentes países), de "fundamentalistas", 
integristas, "bárbarie machista" sen saber 
sequer de que vai a cousa e como é no 
seu contexto. A ignoráncia é moi atrevida 
e a perguiza intelectual e política acólles~ · 
con facilidade á frivolidade dos tópicos 
traídos polos pelos. . 

Paga a pena, coñecer, adentrarse nun
ha cultura, a islámica, que na Alta ldade · 
Média (mentres Eüropa naugragaba nun 
mundo rural atrasado, extenuado pelas 
guerras, fames, pestes, intoleráncia reli
xiosa, carente de urbanización, industriali
zación, vías de comunicación, cunha filo
sofía ancorada en Aristóteles ... ) florecía e 
alume9ba no mundo daquelas coñecido 
cun grande esplendor. 

lsto vale para o feminismo. Vale, tamén,_ 
para outras reflexións. • 

3) El Mundo. (9.11.1991). Os subliñados son meus. 
4) Penso que debemos enarborar A Lei da Nai, a 

que trata e apreza por igual a todos os tillos : 
brancas/negros, musulmanos/cristiáns xudeus/ateus, 
varóns/fémias, hétereos/lesbianas, ocidentais/orien
tais ... procurando a cada o mesmo anaco·de pan e o 
mesmo vaso de viño. Cada quen na sua língua, coa 

' sua tala e xeito de vestir, coas suas crenzas relixiosas 
ou filosóficas. Unha lei a pelexar en todas as partes 
do planeta, desde cada cultura e desde dentro de ca
da civilización como as mulleres de cada sítio miren. 
Unha lei na que non fagan falta soldados e soldadas. 

TRES EN RAIA 

CARNAVAL 
DE -PAZ 
XOSÉ ANTÓNIO GACl~O 

U n coro recorda a revolución fe
deralista que proclamou o can
tón de Cádiz hai máis dun sé-

culo, encabezado por Fermin Salvo
chea, un médico libertário que ainda 
permanece na memória colectiva co
mo o mellor alcalde da cidade. Outros 
enarbolan a pomba picassiana .da paz 
como contraste dos disfarces dun pin
toresco IV Reich disposto a disparar só 
contra o Marechal (don Carlos, conce
llal de Festas). Coros, comparsas, chi
rigotas, cuartetos ... todas as variantes 
dos grupos que cantan no Carnaval de 
Cádiz lanzan os seus repertórios ca
rregados de lirismo popular, críticas fe
roces , chismes de viciños, mesm o 
obscenidades, pero este ano todos 
coinciden en dous temas: na radical 
oposición á preséncia de mariñei~os 
españois -vinte por cento andaluces
nas augas do Golfo, nunha guerra que 
non vai con eles , e nos acedos ata
ques á concelleira de Cultura que pre
tendía -non o conseguiu- vetar a pre
séncia das agrupacións carnavalescas 
no remozado Gran Teatro Falla, porque 
o público que acode a estas actua
cións, público popular, podía estragalo. 

Desde lago non se lle ocorreu plan
texar a suspensión do Carnaval gadita
no pala guerra ·do Golfo. Semellante · 
fervenza de liberdade de expresión po
pular non se pode parar sen grave es
cándalo (mesmo o franquismo tivo que 
permitir a sua celebración, ainda que 
con limitacións e censuras). O critério 
xeral expresouno graficamente un des
tacado comparsista, cando se lle per
guntou polo tema nun inquérito radio
fónico: "¿Suspender el carnaval? ¡Qué 
suspendan la guerra, joé!". 

Nota de divulgación lingüística: Joé 
é a versión ·evoluida que a avanzada 
fala andaluza fai do máis récio verbo 
do idioma castellano, joder;. que serve 
tanto para expresar pracer como para 
referirse á intención de amolar ao pró
ximo) .. • 

VoLVER Ao REGO 

A cabaránse bombardeando a si 
mesmos con gas most~a e por 
orde secreta do alto mando 

norteamericano morreran un par de 
milleiros de israelís ou algo asi e pasa· 
ránnolos, a un por un, polas primeiras 
páxinas dos diários e dos telexornais, 
os nenos e as· mulleres primeiro. 

. Logo tirarán a bomba atómica ou a 
bomba de neutróns sobre al a fatí
dica cidade iraqui e miilistroS.16 
tuais de pesebre "la / ehtaráh" 
"x~stificarán" a acció 




