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Os 
vencedores 
da guerra 
preparan a 
batalla da 
po~guerra 

Na noite .do 28 de .Febreiro ·O 
presidente norteamericano, e 
non o Consello de Seguridade, 
decretaba o alto o fogo na gue
rra contra p Iraq.- Abriuse asi un 
novo capítulo cheo de inter.ro
gantés e tan ateigado de hipóte
ses coma fraxil tea de. mentiras 

. informativas que se foi tecendo 
durante oito mesdé conflito. Di
ferentes colaboradores analisan 
o conflito desde distintas pers"' 
pectivas. 13-17 

Porqué se 
en_fadou 
.xosé 
M. Beiras no - . 

Parlamento 

O parlamentário do BNG, Xosé 
M .. Beiras, calificou aos parla
mentários do Grupo Popular co
mo "delincuentes comuns" por 
facer gargalladas e ~orrisos can
do Beiras se referia ao grave 
problema dos incéndios fores
tais. Con anterioridade o PP re
xeitara unha proposición na que 
se solicitaba o cumpr.ime·nto da 
Lei de Normalización Lingüísti
ca. O deputado nadonalista foi 
expulsado. da sá de plenos ao 

. se negar a retirar esas acusa
cións ·e cando xa abandonaba a 
·cámara cos seus compañeirós 

/'.de grupo.· · 5 

·Rafael Pillado: ·. . 

'Os socialistas. 
xogan .6 papel 
de G.overno de 
concentración · 
que ·non p~do 

· nacer-no 1982' 
\ ..., 

Durante un tempo foi o refertente 
do Partido Comunista de Galicia.· 
Sindicalista, partídpe das loitas 

. El Corte Inglés e Cuevas 
tqman poi a .m~n a Confederación de Empresários de Gal iza 

O PP METE EN QNTURA 
. AOS EMPRESARIOS 

.·· .. rial ga 
, . :,cj~:~ér -

·, rénevatla. Desde, 
· .XIJ,nta e .desde a 
~atronal madr'leña 
abogouse·por unh 

· nova direción~ · 
menos procliv.e ao 
·apoliticismo que 
distinguía a 
Mantiñán. 
O novo presidente, 
António Ramilo,. 

· do 72, candidató a deputado, se-- , , 
guiria os pasos de Santiago Ca
rrillo que o deixaria ás portas do 
PSOE, noutra hor_a os seus · f 

g.randes ·inimigbs. Hoxe afirma 
que, o PSOE xogou o pa¡¡>el de· 

· Governo de concentración nacio
nal que non pudo nascer a 1982, 
avogando pola unidade entre 
CCOO e UGT. · 11 

· Xosé Maria Cuevas; presidente da CEOE. . ANXO IGLESIAS 
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AHORA 
DOS-·EMPRESÁRIOS 

António Ramilo, á esquerda, e Pablo Rodríguez Mantil'ián, actual e anterior presidentes da Confederación de Empresárlos de. 
Galiza (CEG). · 

El Corte Inglés ten un papel destacado na organización patronal 
.. galega·da que se están distanciando.várias agrupacións comarcais 

A orga.Oización de 
empresários abandona o 

apoliticismo de Mantiñán e 
· páSase Sos .domínios 
populares de Ramilo 

ALFONSO EIRÉ·MANUEL VEIGA-GUSTAVO LUCA . 

O cámbio na cúpula empresarial galega trae á luz a der·rota das posicións 
máis apolíticas defendidas até agora pola equipa de Mantiñán. António Ra
milo chega ensarillado ao PP que governa a Xunta e ao grupo de Cuevas, 
especialmente inte.resado no sector forestal galega. El Corte Inglés advírte

se tamén .como un dos poderes na CEG, ainda que a organización do 
. e.mpresariado galega caracterízase pola sua desestruturación. 

O 17 de Decembro de 1990. Xo
sé Paulo Rodríguez Mantiñán di
mitia como presidente da Confe
deración de . Empresários pe Ga
l iza (CEG) , alegando motivos 
personais. A nova surprendeu 
na maioria dos ambientes em
presariais e políticos que espe-. 
culaban sobre as verdadeiras 
causas da dimisión. 

Ainda non se cumprira. un mes 
· do acordo sobre as autovias en
tre o presidente da Xunta e o Mi
nistro de Transportes e Comuni-

. cacións. , • · 

Mantiñán, causou un profundo 
malestar tanto na Xunta como no 
PP. Contra del arreciaron cal tro
bón do mes de Abril, as acusa
ci óns que se viñan repetindo 
desde a chegada de Manuel Fra
ga a Raxoi: "non querer compro
meterse publicamente cos pro._ 
xectos da Xunta, presumindo de 
apolitici~mo", ainda que estivese 
moi próximo ao PP. 

No entanto Cuevas, o xefe da 
patronal española, entrevístase 
con Fraga. Mantiñán fai aceno 
de dimitir, .anunciando o seu cai:i-

sáncio. Xa comezaran a mover
se os fios no empresariado gale
go para buscarlle sustituto, pero 
o PP non contaba ainda coa for
za suficiente para demostrarlle a 
Mantiñán que debía abandonar e 
encontrar un presidente que non 
supuxese unha guerra entre os 
seus homes situados na cúpula 
empresarial. 

Confirmada a designación do 
ourensán Miguel Anxo Pérez co
mo candidato á alcaldia da cida
de das Burgas, e celebradas as 
eleic~óns a esta Confederación, 

quedaba libre e espedito , 
·o camiño para António 
Ramilo, un vigués, ex-al
calde é ex-senador, liga
do á asa direita do PP, 
que viña arelando·o car-
9.0 desde había sete 
anos, como el mesmo 
confesa, pero que non 
puido optar a el porque 
non tiña os apoios sufi
cientes. Daquela a patro
nal española apostara 
por .un empresário de 
corte máis modemo, co-. 
mo Mantiñán, deixando 
ao abeiro ao ·exportador 
de granitos vigués. 

Pero agora, só habia 
que agardar o momento 
preciso par·a empurrar a . 
Xosé Paulo Rodríguez 
Mantiñán a apresentar a 

A maioria das confede
racións empresariais ce
lebraban con lostreg:m
t es albrícias o fin das 
obras antes de 1996: A 
páxina pasaba en · sil~n- . 
cío sobre posici'áns ante
riores que reclamaban, 
do gancheto con partidos 
políticos e sindicatos ''au
tovías párc:i' antes do 93". 
Os integrantes da plata
forma "pro autovias" ce
lebraban aos ,poucos 
días unha nova reunión 
na que a Confederación 
de Empresários de Gali
za declaraba q1;1e o acor
do. Fraga-Cosculluela era 
positivo, pero seguian a 
afirmar que era· necesá
rio que estas comunica- · 
cións estiveran remata
das para 1993. 

_Esta posición, apadri
ñ ada por Rodríguez 

A sinatura do acordo sobre as Autovlas deu pe ás prlnclpals sua dimisión. Nunha reu 
discrepáncia entre Mantlftán, anterior presidente da CEG, & o nión celébrada en . Com
pp ·postela a comezos de 
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A 
. CONFEDERACION . 
DE EMPRESARIOS 
DECLARABA QUE 
O ACORDO FRAGA
COSCULLUELA 
ERA POSITIVO, 
PERO SEGUIAN A 
AFIRMAR QUE 
ERA NECESARIO 
QUE ESTAS 
COMUNICACIÓNS 
ESTIVESEN 
-REMATADAS 
PARA 1993. 
ESTA POSICIÓN, 
APADRINADA POR 
MANTIÑAN, CAUSQU 
UN PROFUNDO 
MALESTAR 
TANTO NA XUNTA 
COMO NO PP 

Xaneiro, a que asistiron os mem
bros executivos da CEG, entre 
eles António Ramilo, Mantiñán 
pudo comprobar como a liña 
''apolítica" que el pretendía man
ter, estaba nunha clara minoría. 
Aos poucos dias anunciaba a 
sua dimisión. 1 

Cuevas, amigo de António Ra
milo, fixera xa o seu traballo, pe
ro, como afirma un dirixente dos 
empresá.rios coruñeses "non só 
por esa amistada e afinidade 
ideolóxica, senón porque Cue
vas necesita o apoio empresarial 
galega para levar adiante o seu 
proxecto papeleiro, unha presión 
mesmo ante determinados mem
bros do PP que non queren asu
mir o custe político que a instala
ción de celulosas pode represen
tar. Agora Cuevas ten ao home 
que el quería". 

Até agora viña funcionando 
un certo consenso entre o seétor 
de aserradeiros, aglomerado, ce
lulosa e Administración "porque 
non existe antagonismo entre 
eles", segundo un representante 
do sector, pero na 91tima reunión 
dos empresários xa o represen
tante do aserrio Dans, ergueu a 
sua voz para denunciar "a políti
ca de proteción ás papeleiras 
por parte da Xunta que vai con
tra os intereses do sector dos 
aserradeiros e aglomerados sen 
que a nosa organización nos 
apoie". 

Quen manda no 
empresariado galego 

A captación de empresários por 
parte do PP, andou parella, á fi
chaxe de alcaldes. Alcaldes e 
Deputados populares promove
ron pactos e ofertas á percu ra de 
empresários. Moitos destes po
dían simpatizar con CG e PSOE 
por mor da relación que se puxe
ra en marcha pala estadía des
tas duas formacións no anterior 
Executivo. Tratábase de contro
lar a organización empresarial, 
pero tamén de restarlle todos os 
, apoios posíbeis á operación de 
Co.nverxéncia Nacionalista e a 
ca·1quer outro partido cara os 
próximos comícios municipais, 
angarella na que Fraga pretende 
asentar a maioria parlamentária 

Retrato dos ditixentes empresariais 
nas catro. provínci~s· 
Se hai un mundo sen rostro este 
é o empresarial. Salvando as 
excepcións, o bon empresário 
gábase de non sair na prensa, 
actua através de persoas inter
postas e só é coñecido verda
deiramente polos' compañeirqs 
do clube de campo. O empresá
rio galega cumple, neste senti
do, todos os requisitos ao uso e . 
se os patróns doutros lugares 
adoitan a acudir á labor de me
diación de avogados, os galegas 
fano ainda máis, probabelmente 

~ Vigo, . 

· como modo áe ocultar a escasa 
formación que moitos deles reu
nen, o que os limita gravemente 
para canear nunha sociedade á 
que son incapaces de oferecer
lle idea algunha que non saia da 
sua vella libreta de ule. 

Xavier García Ruiz é, por 
exemplo, o avogado da Confe
deración de Empresários da Co
ruña, portavoz da parte empre
sarial en convénios e un dos re
presentantes da patronal no 
Consello G?lego de Relacións 
Laborais. E unha persoa con 
boa imaxe e fama de dialogan
te. Outro caso seria o de Miguel 
Anxo Puime Rei, avogado da 
empresa Citroen, tamén repre-

. sentante no Consello de Rela
cións Laborais e home califica
do de tan intelixente como rapo-
seiro. . 

Seguir a pegada dos empre
sários que rexen as distintas 
asociacións non é doado. Cada 
estrutura provincial 'divídese en 
multitude de ponlas sectoriais. 
Nunha cidade como Lugo teria
mos que acudir a sede da CEL, 
a da Asociación de Empresários 
da Construción, Transporte etc. 
Ademais da dispersión hai que 
contar co refractários que son 
os empresários aos xornalistas, 
sobre todo se algun destes fai 
perguntas, como antano se esti
laba. Poucos empresários son 
capaces de disimular as pingas 
de sudor pola frente ante unha 
cuestión incómoda e os máis 
listos, os que forman as novas 
xeneracións, como a que se fixo 
cargo hai alguns anos da Con
fed,eración en Ourense, plagan 
o seu discurso de retórica, de 
modo que sexa imposíbel plan
texar as per~untas apropriadas 
antes da hora da cea. 

Ourense, 
as novas xeneracións 

Ourense é, como deciroos, un
ha das províncias onde o em
presariado, en cargos directivos 
ou relacionados coa asociación, 
está máis renovado. Trátase de 
persoas de pouco máis de coa
renta anos que non se formaron 
polo tanto na escala gris · do 
franquismo. lsto non resta nada 
ás suas vinculació'ns poHticas, 
pern si orixina unha forma de 
actuar máis tplerante, polo me; 
nos no .que respeita á imaxe. E 
o caso do até hai pouco presi
dente da asociación ourensári, 
Miguel Anxo Pérez, actual can-

. didato do PP á alcaldía. 
Con características parecidas 

e da corda de Miguel Anxo Pé
rez aparece vinculado normal
mente á direción Manuel Martí
.n e z Rapela, empresário 'da 
.eonstrución, responsábel de 
Cachafeiro, ainda .que non era o 
proprietário. Outro habitual en 
Oürense, presidente da Confe
deración Galega nos anos 83· e 
84, eleito como terceira via en-

-i. 

. EMPRESÁRIO EMPACANDO O FUTURO 

tre Coruña e Pontevedra e ante
cesor de Rodríguez Mantiñán, é 
Emílio Pérez Nieto, fillo do co
ñecido Ramón Pérez Rumbao, 
e sócio de Augas de Cabreiroá. 
A sua família é proprietária de 
gasolineiras e concesionários 
de automóveis. Un tio seu foi un 
alto cargo de Facenda, o que 
probabelme!lte non tivo nada 
que ver con que, naqueles tem
pos, se lle outorgase a conce
sión de Pegaso·para toda Gali
za ao seu pai Ramón. 

Ligado a Pérez Nieto está 
Manuel Sánchez Aguirre, pro
prietário, por consorte, da Xes
toria Seco. O seu sogro tora un 
mestre Cé\Stigado e el .figurou 
durante anos como presidente 
da Cámara de Comércio, da 

. que dimitiu despois de ser acu- · 
sado de protagonismos excesi
vos. O seu nome sonou como 
candidato do PP. 

Esta nova tornada distíngue
se ben, polo menos a efectos 
externos, da de Guillermo po
llarte, un histórico do sindicato 
vertical. 

Lugo, un presidente 
que carga pistola 

Luis Abelleira é o presidente da 
Confederación de Empresários 
de Lugo. Aquí si estamos dian
te dun histórico en activo que 
ademais cumple o dito dos pai-. 
sanos: Os que teñen cattos es
tán en todo. Abelleira é proprie
tário do concesionário Renault, 
presidente da Cruz Vermella e 
do Aeroclube, posue tamén ne
gócio~ na construción. Sustituiu 
na Presidéncia a Alvaro Rodrí
gez Eiras, proprietário de Píen-. 

PEPE C,A;RREIRO 

sos Aresa, que foi acusado de 
blando despois dunha folga xe- .. 
ral. Abelleira abortou a folga se
guinte a golpe de contrato de 
servícios de seguridade. E ho
me afeito a escoitar serenatas 
dos traballadores á porta da sua 
casa cando está en discusión 
algun convénio. No. caixón do 
seu despacho garda pistola e 
magnetófono, disposto para· gra
var ao contrinca'nte de turno. 

En lugo destaca tamén Cons
tantino Vila, membro do Conse
llo de Relacións Laborais, e con 
fama de dereitista e raposeiro. 
Xa era presidente da Constru
ción no sindicato vertical. Na ac
tualidade é asesor do Consellei
ro de Traballo. 

Amadeo Campos é o Presi
dente da Asociación de Hostele
ría, dono ·da Cafetería Madrid, 
da discoteca Borsalino e da dis
tribuidora de bebidas Campos. 
Preside tamén a sociedade gas
tronómica O Grelo. É orixinário 
de Ourense e resulta fácil dé 
distinguir palas suas gafas de 
sol, puro e respeitábel b~ndullo. 
Alguns apontan nel escuras vin
culacións. 

Lugo tamén ten os seus pro
blemas na Cámara de Comércio 
que actualmente preside Maurí
cio Posada Veiga. Fálase de 
que á próxima eleición poderian 
concorrer tres candidaturas, un
ha delas a do próprio Posada. 

E por último citar á patronal 
de madeira e aserradeiros, pre- . 
sidida por Xosé Maria Veiga. Os 
empresários deste sector cum
plen coa ·habilidade de non ter 
asegurado a case nengun traba
llador, os cales, e dado ·que an
dan polo monte, cotizan pola 
agrária. 

os grandes non están 

O pr~sidente da patronal ponte
vedresa é Guillermo Alonso 
Jaudenes, home sombrío e ilo-

. calizábel. Habitual das directi

. vas é tamén o xoieiro, ·Raniero 
Fernández. Pola asociación pa
san pequenos empresários, os 
máis deles, con concepción fa
miliar da empresa e hábitós pa
ternalistas. 

Sen embargo, os Masso, Frai
re, Barreras·, Alfageme, Arbo
nes, Fernández etc., as grandes 
famílias viguesas que pola sua 
vinculación á mar, através da 
conserva ou dos asteleiros, fo
ron alcumados de aristocrácia 
da sardiña, apenas si figuran 
como algo máis que sócios da 
Confederación. As suas influén
cias móvense por outros cami
ños, facilitados polo seu peso 
específico, a distáncia, por 
exemplo, dos. pequenos empre
sários do comércio. 

Empresário atípico en Vigo e 
Manuel Rodríguez, Rodman, 
proprietário do estaleiro Pofys
hips. Manuel Rodríguez é ac
tualmente dono das principais 
hipotecas que pesan sobre as 
instalacións de Ascon-Meira, 
empresa da que foi. traballador. 
Home tenaz, intelixente e reser
vado, a sua sobriedade non lle 
impide posuir, por exemplo, un 
helicóptero. A Aristócracia da 
sardiña gosta de denominalo 
aprendiz de empresário. Figura 
na órbita do PSOE, en concreto 
no sector de Abel Caballero. 

Por contraposición, na nómina 
do PSOE, sector Soto, aparece 
Fernando Santodomingo, princi- . 
pal accionista dos estaleiros 
Vulcano. Un primo deste, Xosé 
Miguel, proprietário de Pesquei
rias Santodomingo, milita no 
PSG-EG. 

A co·ruña, o caso 
de Claudio Sanmartin , 

Na Coruña criou case un impé
rio Claudia Sanmart¡n, proprietá
rio da cadea de supermercados 
Claudia e presidente de Caixa 
Galicia. Desde estes dous pila
res mostrouse como un empre
sário eficaz, capaz de competir 
no próprio terreo de grandes al
macéns como El Corte Inglés. 
Un atentado dos Grapo acabou 
coa sua traxectória. Desde este 
mesmo periódico tense aponta
do algunha vez o estrano senti
do dos atentados desta organi
zación contra vários empresá
rios galegos,' precisamente os 
que tiñan amosado unha mei
rande autonomía. 

Xosé Freira, home escuro e 
con prestíxio, vinculado ao PP, é. 
o actual presidente da Confede
ración Empresarial Qoruñesa. 
Fraire, que é armador e presi
dente de Arpesco, tamén estivo 
a piques de ser vítima da orga
nización mencionada. O atenta
do recaeu, por confusión dos 
autores, sobre un técnico de te-
levisión. · 

E da Coruña son tamén Paulo 
Rodríguez Mantiñán, asi como o 
candidato que cbmpetiu con An
tónio Ramilo na última-eleición: 
Fontenla~ proprietário de Cons
trucións Fontenla, home dialo- · 
gante que fixo nesta votación o 
seu bautizo público. • 

·~ 
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para uns novos comícios, sen tet 
que apoiarse no inestábel· tres
pés de Vitorino. 

Pero non é _António Ramilo, 
. nen sequer Manuel Fraga ,quen 
manda na CEG. Segundo un re- -
presentante dos pequenos co
merci.antes da Federación de A 
Coruña "quen verdadeiramente 
manda na CEG é El Corte 
Inglés. Está _directamente na di
rección da Confederación Gale
ga e aporta máis do 60 por cento 
do orzamento, uns 7 millóns o 
ano pasad<;>". 

Contra.vindo a Lei do Comér
cio, a Xunta do PP autoriza aes 
grandes almacéns a apertura no 
Nadal. Agora as presións son a 
cada máis fortes para lograr a 
reforma da Lei aprobada polo 

· govsrn·o tripartito a iniciativa de 
Oujo Bello. 

Miguel A. Pérez Pérez, candi
dato á Alcaldia de Ourense e vi
ce-presidente sainte. da CEG, 
nega este protagonismo das 
grandes empresas comerciais no 
seo da patronal galega: "Non 
son certas esas interferéncias 
das grandes poténcias. Se me 
preguntan polas poténcias desi
g uais de empresas grandes e 
pequenas para se defenderen na 
nova situación, teño que insistir 
en que existen sistemas concu- -
rrentes alternativos coma as ca
cieas de franquía ou as especiali
zacións. Velai o caso de Spar, 
Pingouin, Burguer King etc". 

Xan Penalta, Presidente da 
Asociación de Empresários de 
Rib-eira insiste en . que .:os 

QuEN 
VERDADEIRAMENTE 
MANDA NA CEG É 
EL CORTE INGLES. 
ESTA 
DIRECTAMENTE NA 
DIRECCIÓN DA 
CONFEDERACION 
GALEGA E APORTA 
MAIS DO 60 ºlo -DO . 
ORZAMENTO, UNS 7 
MILLOÑS O ANO 
PASADO 

grandes almacéns pintan moito 
máis ca Fenosa, que non está na 
CE~ sequer, ou que bancos co
mo o Pastor; estes teñen outros 
xeitos e outras vias para presio
nar, non lles fai falta a asociaeión 
de empresários". 

Precisamente os empresários 
do Barbanza foron os primeiros 
que decidiron separarse da Con- . 
federación Provincial . Xan Penal
ta explica asi as causas que os 
·levaron a tomar esta decisión: 
"Estabamos pagando e rion esta
bamos servidos. Para consultas 

!VESTA SEMANA 
-----r--~~~~~~~~~-

- Miguel Anxo Pérez, expresidente da Confederación de 1:mpresárlos de Ourense, e 
actual candidato á Alcaldia da capital polo PP. 

ou para cursiños tiñamos que 
desprazarnos 130 quilómetros 
deica Coruña". Considera tamén 
o Presidente dos Empresários de 
Ribeira que "esta comarca non 
contaba para nada, cando fala
bamos de reclamar a millora das 
comunicacións facíannos calar 
decindo que xa estaban ben. 
Farfámorios de calar, pagar evo
tar cando e como nos manda
-ban". A sua acusación é directa 
"hai un coruñesismo e un santia
guismo igualmente perxudiciais". 

Hoxe a Federación de Empre-

sários do Barbanza integra ás 
asociacións de Ribeira, Padrón, 
Rianxo, Noia e A Pobra, estando 
a se constituir a de Boira. 

Entre as suas principais inicia-
- tivas figura a da potenciación do 
turismo e a criación en Ribeira e 
o Son de polígonos industriais 
dedicados a agricultura. 

E-nfrentamentos en Lugo 

A última eleic~n da Confedera
ción de Empresárigs de Lugo 
(CEL) levantou un temporal. A 

eleición do Xosé Luis · Abelleira, 
presidente da CEL, da Cruz Ver- · 
mella, do Aero Clube-, membro 
déstacado do PP e de non se sa
be cantas máis organizacións, foi 
impugnac;ta e houbo ameazas e 
coaccións, segundo denunciaron 
no seu dia empresários da Mari
ña, con acedos cruces epistola
res nos xornais. 

Pouco despois nasceria a Aso
ciación de Comerciantes, Artesa
nos e lndustriais de Viveiro, des
ligad~ totalmente da CEL e, por 
conseguinte, da CEG. 

Otero Regal, un dos membros 
fundadores desta organización, 
afirma que a decisión foi tomada 
por canto "tanto. a Cámara de 
Comércio como a CEL só se pre
ocupan de Lugo capital abando
nando outras zonas". 

Pero non só ·fai ese o motivo, 
o intento de levar a Maurício Po-

. sada ao fronte da Cámara de 
Comércio, foi a pinga que col
mou un vaso xa cheo de "des
précio, dirixismo, utilización e 
abandono". 

Os intentos de pactar co em
presariado viveirense por parte 
do alcalde e deputado Cesar Aja, 
coa promesa de postes na Cá- , 
mara, non foron abando para fa
cer desistir das suas teses aos · 
_empresários mariñáns, que, en 
número de 379, formaron a nova 
asociación, denunciando a elei
ción de Maurício Posada como 
"unha c·acicada feita a dedo, na 
que votaron xentes que non es
taban dadas de alta fiscalmente 
e na que até houbo compra de 

AntóniO RainilO, presidente dos empresários galegos 
'Hai que rescatar o prestíxio ~a clase empresarial _ para pod~r influir nos poderes públicos' 

Hai sete anos, cando tivo 
lugar a primeira das 

. eleicións á presidéncia da 
Confederación de 
Empresários de Galícia, 
António Ramilo apresentou 
a sua candidatura, 
retirándoa antes de que se 
celebrasen. Agora acede 
ao cargo que arelaba 
de~de aquelas. Fundador 
da Confederación de 
Empresários de 
Pontevedra e da CEOE, foi 
alcalde de Vigo desde 1970 
a 197 4 e senador por AP 
desde 1986 a 1989. Nacido· 
na Arxenti11a, a sua família 
trasladouse a Vigo, donde 
o actual presidente dos 

· empresários galeg_os 
estudou o bacherelato, 

· pasando seguidamente a 
cursar. os estudos de 
Direito e Económicas en 
Deusto~ No 1955 volta a 
Vigo dedicándose á 
actividade empresarial. _ 

Cales son as liñas mestras nas 
que vai basear a aua -actua
ción? 

A liña central da nasa actuación, 
ten que_ ser, como a de toda a so
ciedade española, en calquer es
tracto da mesma, pensar que o 1 
de Xaneiro de 1993 estamos real
mente no Mercado. Comun. Até 
agora foi 1,.mha aproximación. O 
descenso da proteción facia que 
as empresas se tivesen que ir 
acomodando. pero non hai ainda 
mercado único, como vai ocorrer 
en 1993 cando vai existir un libre 

SE ANTES ERAMOS 
O FISTERRA 
DE ESPANA, AGORA 
SOMOS- O FISTERRA 
DE EUROPA 

intercámbio de mercadurias e e 
capitais. · 

Para daquelas xa non irnos 
poder -talar de mercado galega, 
senón de mercado, mercado eu
ropeu. 

Para facerlle fronte ternos que 
acomodarnos. Prim.eiramente co
mo organización empresarial: ter 
a capacidade de analisar calquer 
medida socioeconómic_a que nos 
poda afectar. Ademais, ternos que 
ter un asesoramento e formación 
permanente dos empresários. 

A lifla de actuación externa lé
vanos, primeiramente, a~ resgatar 
o prestíxio da clase empresarial:. 
hai que pór de manifesto que o 
benestar ven dado pala actuación 

·das empr~sas. Este nível de 
prestíxio na sociedade ten que 
nos permitir influir nos poderes 
públicos para que críen un maar
co tan favorábel como o doutros 
paise&_ e lograr que esas adminis
tracións poñan os meios precisos 
(infraestruturas) para que nós po
damos actuar. 

A_ Confederación de Empresá
rios .de Galicia sum~mse á pla
taforma que reclamaba a cons
trución das aútovias para antes 
de 1993. Despois de firmar o 
acordé> entre-a Xunta e o Go
verno centrat, unha boa parte 

desta organización mostrou a 
sua complacéncia coa firma do 
acordo. Teñen analisado como 
v~n afrontar eses dous anos de 
desfase? 

Estou moi recoñecido a ese es
tarzo realizado pala Administra
ción galega. Historicamente non 
houbo nengun estarzo equipará
bel. Pero eu son galego e, como 
galega, teño que pedir; demandar 
que sexamos capaces de acadar, 
no menor tempo posíbel, que a 
diferéncia de infraestruturas que 
ten Galiza con relación a España 
e ao resto de Europa, remate. 

Voulle pór un exemplo significa
tivo: o sµperporto de Bilbao vai 
ser ampliado con un. presuposto 
de 55 mil millóns máis. Eu digo, 
se nese superporto no que van 
investidos máis de medio billón 
de pesetas, pódense investir 
eses cartos quer dicer que, ás ve
ces, as administracións consi
guen formulas .extraordinárias. 
Ese é o apoio que lle irnos dar á 

· Administración galega para que 
presione á Administración central 
para conseguir que eses meios 
extraordinários se poñan o antes 
posíbel en marcha. ' 

Galiza zona periférica 

Peró eses estudos realizados 
por vostedes contemplan como 
o retardamento nas comunica
cións vai influir na nosa econo
mla? 

Se nós non somos capaces de 
ter os meios precisos para que se 
pode desenvolver a atividade em
presarial na c;3aliza, non seremos 
capaces de resolver o problema. 
Pero eu estou absolutamente 
convencido de que iso non de-

pende unicamente das Adminis
tracións, depende da sociedade. 
A sociedade galega é a que ten 
que tomar, cada carpo intermé
dio, os empresários, a Adminis
tración, os colexios, as universi
dades ... a sua responsabilidade. 

Unha das causas que me preo
cupan son as infraestruturas non 
materiais. Hoxe dispoñemos dun
ha base para que Galiza teña un
ha infraestrutura de educación 
axeitada: ternos tres universida.:" 
des. O que fai falta é requerir que 
sexan capaces de seleccionar 
unhas titulacións que son nece
sárias dunha maneira máis 
imediata. Naturalmente que te
rnos que apoiar para que os 
meios financieiros adecuados 
cheguen ás universidades, pero 
hai que esixirlles un resultado 
concreto: titulacións pero non por 
critério político, senón baseándo
se na ·realidade; eficácia, en defi
nitiva . . 

Vostede que leva nos organos 
directivos do ~mpresariado 

- desde a criación destas organi
zaci óns, cómo jnfluiu a cria
ción da autonomia, tanto para 
os empresários como para a 
economia en xeral? 

, ____________________ __ 

IMOSLLE DAR 
APOIO 
A ADMINISTRACION 
GALEGA PARA 
QUE PRESIONE 
EN MADRID 

O novo Estado das autonomias é 
unha enorme vantaxe se somos 
capaces de utilizalo. Non sei se 
as sociedades, concretamente a 
nasa, se deron canta da enorme 
vantaxe que representa o poder ir 
a Santiago en vez a Madrid. A 
autonomia é enormemente positi
va pala imediatez do coñecimen
to. Se a Administración está ao 
lado do administrado é máis fácil 
facer un diagnóstico máis certei 
ro. Esto non quer dicer aue che
gásem os ao mellar ponto . Son 
uns anos curtos os que levamos 
polo que, nen a Administración 
madurou de todo nen nós, como 
administrados, fornas capaces de 
darnos canta do enorme instru
mento que ternos. 

No informe realizado pola Con
federación de Empresários de 
Pontevedra afírmese que "os 

. avatares políticos dos últimos 
anos criaron confusión e des
crédito da clase política". Qué 
querían dicer con esta afirma
ció".1? 

Determinados acontecimentos 
que ocorreron fóra de Galiza 
criaron un clima de desatento en 
parte da sociedade española. Aí 
está o caso dun xuiz que deu ar
de de que non saise de España 
un coñecido persoaxe acusado 
de actuacións irregulares (Juan 
Guerra). 

Pero hai un aspecto dese im
portante informe que vostede c;ita 
que me interesaria salientar. E o 

· que fala de Galiza como periféria. 

A batalla dos partos 

Precisamente esa ia se{ a miña
seguinte pergunta 
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· Os INTENTOS Dt; · 
PACTAR CO 
EMPRESARIADO 

· VIVEIRENSE! POR 
PARTE DO 
DEPUTADO CESAR 
AJA NON FORON 
ASONDO P.ARA 
FACER DESISTIR 

-.en galego, contou co ap·oio da 
Confederaeión de Empresários 
de- A ·Coruña e cos ·empresários 
da ·construción. Ramilo F. Areal 
cos de Lugo, Ourense e Ponte-

. vedra. · 

AOS EMPRESARIOS ,, 
MARIÑANS QUE, EN 
NÚMERO DE 379,, . 
FORMARON A NOVA.· 
ASOCIACION . 

Un empresário que apoiaba ao 
candidato coruñés, próximo á li·
ña. de Mantiñán afirmaba: "isto 
significa un retroceso desde o· 
ponto de vista empresarial, non 
se pode ser empresário como 
hai 40 anos; volve a pastoral pu
ra e dur~. gañou Cuevas, gañou 
a direitá~máis direita". 

Certamente, no seu discurso 
de toma de pos·esión o 21 de Fe
breíro, "próprio doutros tempos 
pola sua dureza", dixeron al
guns, · António Ramilo non fixera 
mención das relacións coa· Gaii
za do Exterior ou co Eixo Atlá.nti-

Gulllemo Alonso Jáudenes, presidente 
de Confederación de Empresárlos de 
Pontevedra. 

xornalistas". 
O exemplo de Viveiro foi segui

do polos industriais doutros con
cellos da Mariña, como OS\de Bu
rela, ~ondoñedo e Ribadeo, asi 
como os de Sárria e Monforte. 

queremos saber nada deles", 
senténcia Otero Regal. 

- co. Ambas duas iniciativas foron 
os obxectivos máis amplamente 
divulgados da CEG durante a 
anterior directiva. Estas consig
nas de proxección exte_rior de
bianse ao ·ourensán Pérez Pé
rez, que agora observa os acon
tecem entos desde ·unha pers
pecti'!a b$n diferente. "O feito de 
non mencionar António Ramito o 
Eixo Atlántico ou a Galiza do Ex
terior non significa en absoluto 
que non as asuma. Non hai que 
esquecer que se trata dun home 
con evidente vocación exporta
dora, que coñece ben os merca
dos de Portugal e os que através 
deste país conectan con Africa ;e 

'Un retroceso 
de 40 anos' 

A decisión da Xunta de conce
derlle a feira os sábados a Lou
renzá, cuxo ex-alcalde e deputa
do, López Noceda, é arnigo do 
Conselleiro, cando a eséasos 
quilómetros Ferreira do Valadou
ro ten a feira o mesmo dta, deci
diu a moitos destes empresários 
a independizarse da CEL. "Non 

O Xoves, 21 de Febreiro, era 
elexido ·presidente da Confede~ · 
ración de Empresários· de Gali
za, António Ramilo, que vencía 
nas fumas a António Fontenla 
por 88 votos contra .33 _, aca.dan
do máis do 60 por cento precep
tivo. O candidato coruñés, que 
f alou ante os 120 representantes 

Brasil". · 
Moitos empresários ourensáns 

afirman, pola contra, que o "Eixo 

Que Galiza sexa unha zona peri
férica é dunha gravidade impor
tante. Se antes eramos a Fisterra 
de España, agora somos o Fiste
rra de Europa. Ternos que resol
ver iso. Podemos facelo. Non hai 
situación máis desesperada que 
a do Xapón ou de Alemánia can
do rematou a 11 Guerra Mundial. 

Galiza ten algo que non está 
utilizando ben, un médio de co
municación natural : o mar. Ternos 
cinco portas de interese xeral. Se 
estudamos a situación e tace
mos un marketing dos servícios 
que hai que dar e a que précio, 
ternos unha enorme riqueza. 

Cando era presidente do gover
no Adolfo Suárez, propúxenlle 
criar unha entidade que governar
se as .tres Rías Biaxas como un
ha única unidade, especializando 
cada ria nuns tipos de productos 
adecuados. 

Galiza ten que examinar os por
tas cara Europa e conseguir, polo 
menos, que un deses cinco por
tas, non me vou a decidir por nen
gun agora; sexa un porto autóno
mo. Non hai direito que as Vas
congadas teña un, Catalunya,' Va
léncia e Andalucía tamén e Galiza 
non cante con el. Quera dicer, que 
a xestión sexa privada: que consi
ga traer máis toneladas e criar 
máis postas de traballo e que sir
va de meio de comunicación de 
Galiza co resto de Europa. 

A primeira batalla a dar é a ba
talla dos portos . . 

Falábamos de Galiza como re
xión periférica e isto entronca . 
con outra ·das afirmacións do 
informe cando fala do alonxa
mento xeográfico dos núcleos 
de decisión ~ de importáncia 
económica. Non pensa que a 
nosa peri-féria non é só xeográ
fi ca?. Como pretenden influir 
para que se desplacen eses 
centros de decisión? 

Ese é o conto do ovo e a galiña. 
Se conseguimos atraer o interese 
dos ·investores próprios e foráne-

Q NOVO ESTADO 
DAS ·AUTONOMIAS 

- E UNHA ENORME 
VANTAXE SE 
SABEMOS UTILIZALO 

os, Galiza convertirase nun cen
tro de poder. As estruturas de po
der dependen da capacidade que 
teñamos como xestores de atraer 
os investimentos. 

Hai que tratar que o esforzo 
que fai hoxe a Xunta se multipli
que para que a Administración 
central nos revirta meios extraor
dinários s~mellantes aps que cita
ba antes para a zona f>asca. 

Pero non podemos correr o ris
co de que o capital que veña de 

· fóra mediatice o noso desenro
lo, por exemplo as Celulosas? 

Despois do.~ de Xaneiro de 1993 
vai ser moi difícil de pór o adxecti
vo de autóctono ou estranxeiro ao 
capital. Para a instalación de cal
quer tipo de indústria haberá uns 
regulamentos ou unha policía que 
trat~ de facer compatíbeis o de
senvolvimento co mantenimento 
da calidade do meio ambiente. 

Pero nQn me referia tanto ao· 
. meio ambiente como a planifi
cación económica que se -vai 
facer, optando por un .modelo 
ou por outro. Até agora o de
senvolvimento agrícola estaba 
centrado na gandeiria, agora 
semella q"'e pretenden poten-

. ciar o sector forestal para pro-· 
ducir papel en detrimento do 
sector gandeiro. Noo)afetaria 
só aos gandeiros senón tamén 
ao sector da madeira, bastante 
importante na Galiza. 

Ese é un tipo de decisión no que 
a nosa organización nón ten en
traaa posíbel. 

Existe unha comunidade de in
tereses entre o empresariado 
na Galiza, --un empresariado ga.: 
lego como tal? 

Evidentemente. O que acorre é 
que non ten o desenvolvimento 
nen a forza económica que o. bas
ca. Pero iso sempre dependeu 
dos galegas. Non irnos revisar a 
l'listéri~, pero, nun deterJTiinado 
momento, decidimos que era 
máis fácil ir facer as américas que 
quedarse aqui e asi nos foi. 

Fraga anunciou no Parlamento 
que se criarian 68 mil postos 
de traballo antes de 1994, óllao
factíbel? 

Se se realizan 'as infraestruturas 
ríecesárias e se as administra- 1 

cións están atentas véxoo facH
bel. O que non se pode .poensar é 

· que as empresas que haina Gali
za poden seguir de·senvolvéndo- . 
se pqis non-o fixeron até agora. 
As grandes empresas son as úni
cas que poden acudir ªº mercado 
de capital, as medianas e as pe
quenas só contan cos meios pró
prios e có crédito e co cu.ste que 
ten o diñeiro en España é moi di
fícil. As administracións o que te
ñen que facer e correxir esta si
tuación, como fai a Kunta subven
cionando os intereses. Esa é un
ha das iiñas, poi~ é preciso acer
car o custe do diñeiro a como es-

. tÁ. en Europa. 

Que foi o que lle pediu a Ma
nuel Fraga na entrevista que 
mantivo con el despois de sai r 
elexido presidente da CEG? 

Manter o_ diálogo aberto perma
nentemente e cun güión elabora
do entrevistarémonos con el pa- , 
ra plantexarlle xa temas concre-: 1 

.tos. · • 

Os tres votos da construción non fo· 
ron para Ramilo. Portada da revista 
editada pola Asociación de Empresá· 
rlo_s da Construcion dé Lugo. 

Atlántico só foi un invento propa
gandístico de Pérez Pérez, es
peci~lista en sair na prensa e eri 

1 gastar cartos da confeder·ación 
par~ a promoción própria" .. · 

'A CEG non existe' 

Desde outra per~pectiva, a sindi
cal,_ a Confederación de Empre

. sários de Galiza .é calfficada de 
"case inexistente". Manuer Mera 
da CIG sinala que a· Confedera-

. ción de Empresá,rios ·de Galiza 
"aínda non call9u e apenas está 
asentada". Para -Xan Maria Paz, 
Secretário de Ación Sindical de 
CCOO, a CEG "é -só catre pro- . 
víncias que se coordinan. lso dá 

. lugar -engade-,. a moitos proble~ 
mas coas confederacións provin

- ciais e sectoriais, proplemas de 
interlocuGión. Non e fácil saber a 

· quen te tes que dirixir par? esta- . 
. belecer un diálogo". Xan Maria 

Paz sinalá; como exemplo, que 
·"os representantes erTlpresariais 
asisten ao Consello Galego de 
Rel~cións Laborais por -delega
ción, polo que están moi atados 
e apenas son capaces de decidir 
algo en positivo". . . 

_Esta descoordenác~ón é pa
tente para calquera que se dirixa 
as asociacións de emptesários, 
c11n local diferente en moitos lu-

. gares para cadansua rama sec- _ 
torial, poucas veces dotados de 
portavoces asequíbeis e con di
rectivas provinciais nas que, 
moitas veces, están ausentes os 
empresários máis . influintes da 
tlisbarra: asi· é o caso de Vigo, 
por exémplo_. . · · 

'Nen modernos, 
nen inovadores' 

"Os empresários galegos non 
-son nen modernos, nen inovado
res, ainda que esteña habendo 
alguns cámbios positivos", afir
ma o economista Xavie.r \(ence, 
autor dunha tese sobre /nova
ción tecnolóxica e cámbio tecno-

. Lóxico na indústria galéga no pe- -
rio·do de crise (de 1970 até 
hoxe). 

"Os empresários galegas sono 
_de empresas pequenas. Como 
empresários posuen unha cualifi- · · 
cación média baixa", sinala. Con 
todo, "está habendo alguns cám
bios positivos. A CEE e a própria , · 
crise eliminaron aos empresá
rios piares e abrigan a espabilar 
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José Maria Cuevas, presidente da CEOE, e un ~n amigo seu, Antónlo Ramilo. 

O famoso conseíVeiró finou .o pa$ado dia J 7 

GélSpar Mass.ó, sínlbolo dun empresariado 
· inovador, disolto . ·~o·s meles do Jranquismo 
No serán d,o pasado 
domingo, dia 17, fina
ba · en Vigo Gaspar 
Massó, petrúcio da in
dústria conserveira da 
éidade. Oeste home 
de 98 anos dise que 
s.urxiu a inspiración 
de Cayetano, persoa
xe da novela Los Go
zos y las sombras de 
Torrente . Ballester. 
Cayetano é o ·novo 
empresário empren
dedor, dinámico e 
promíscuo, que se 
enfr~nta á vella aris
tocrácia local en de
cadéne'ia, suxeito , po
lo tanto dunha nova 
moral empresarial, 
con direitos de mercado e de 
pernada. 

Gaspar Massó, tillo de cata
láns, os primeiros dunha riada 
que se instalaría nas Rias Bai
xas no século XVI 11, pero el · 
mesmo nacido xa na. Gal iza, ten 
no seu habé a formación do 
museu marítimo de Bueu ou a 
al:Jtoria dunha.obra titulada Orí
genes y desarrollo de la indús
tria conservera en Galicia, pu
blicado en 1967. Foi, nese sen
tido, o único conserveiro con in
quedanzas culturais. 

A-expansión dos Massó pro-
, duciuse nos proveitosos anos 

20. A indústria da conser\fa viña 
medrando a gran velocidade 
desde 1880 e nos albores do 

· propriedade e xerén
cia. 

As debilidades da 
empresa comezaron 
a notarse- a partir . 
desta data. A guerra 
civil e a aposta clara 
polo bando subleva
do -ainda que alguns 
Massó chegaran a· 
coquetear co gale
guismo, carteándose 
mesmo con Castelao-

. permiteulles realizar 
negócios como o de 
envio de conservas á 
frente. -

Os ·anos posterio
res foron bos para a 

RODRIGUEZ/F. v. famílía, pero non tan

século tiña incorporado xa as 
tecnoloxias máis modernas da 
época, como as técnicas de en
vasado. Vigó fói precisameht'e · 
un dos lugares, xunto con Cali
fórnia e Setubal, visitado polos 
xaponeses en 1906, para ob-: 
servar o desenvolvemento des
ta indústria. 

A d'écada dos 30 ser.ia, en 
cámbio, dificil. Os Massó diver
sificaron a empresa para evitar 
os periodos de má pesca da 
sardiña, pero iso impediu a es
pecialización e a criaciQn . de 
proces0$ contínuos de traballo. 
A maiores ·cometeron o. erro, 
próprro das empresas tradicio
nais, ainda hoxe en moitos ca
sos perceptít:>el, de non afastar .. 

to para a empresa. 
Massó· era dos poucos proprie
tários exportadores · existentes · 
daquela e polo tanto dos únicos 
que contában con divisas. Esta 
circunstáncia foi aproveitada 
para a importación de folla de 
lata de cupo. O .exfraperlo ·con
vérti use entón en máis impor
tante que a própria indústria 
conserveira. Os anos da autar
quia económica, baixo os aus
pícios do franquismo, forori asi 
de cartas fáciles, de clube de 
campo e de estreo de noves 
·modelos de automóvil, pero ta- . 
rnén de dedive do sector. A 
partir da dééada dos 60 noves 
empresários surxirian xa á beira 
desta família--Orixinária de Cata
luña. · t 

PARA .FERNANDO 
BARROS EXISTE 
UNHA "FALTA 
NOTABEL DE . 
INFORMACION 
ENTRE OS 
EMPRESARIOS. HAI 
AXUDAS DE ·. 

ESTRUTURAIS QUE 
NON SE SOLICITAN· 
POHQUE NON SE 

r COÑECE A SUA 
EXISTENCIA" 

aos que quedan". 
."Compre unha urxente dinami

zación do empresariado e ogallá 
os actuais cámbios na cúpula 

. conduzan a iso", sinala Fernan
do Barros, secretário técnico da 
Cámara de Comércio de Santia
go. "Nos últimos anos, engade, 
déronse alguns avances, pero 
son ainda moi curtos. O empre
sariado estase a decatar do que 
se aveciña co Mercado Unico". 

Para Fernando Barros existe 
unha "falta. notábel de informa
ción e formación entre os empre
sários. Hai axudas de fondos es
truturais que non se s9licitan 
porque non se coñece a sua 
existéncia. Dase, por exemplo, a 
paradoxa de que o Estado espa
ñol é o que menos axudas solici-

· ta da CEE". 
"A. falta de formación, sinala 

Barros, acaba por traducirse en 
falta de competitividade cara os 
mercados eXteriores, ainda que, 
por suposto, hai excepcións". 

A caréncia de espíritu empren
dedor que se achaca ás veces 
ao empresário galega é xustifica

. da en base a esa ''falta de infor
mación que provoca desídia e 
conformismo co que xa se ten". 

. "Na Galiza hai pouca indústria 
é a que hai é febl~. de pequenas 
empresas con mercado reducido 
a producións maduras ou tradi
cionais (textil, madeira, confe
ción, metal, contrución naval), é 
dicer aque~as aotadas de tecno
loxias que posuen praticamente 
todos os paises do mundo", sina
la Xavier Vence. A iso engádese 
que Qaliza "está distante dos 
mercados máis dinámicos e que 
as empresas teñen poúc.a capa
cidad e comercializadora e de 
abrir' mercados". As estruturas 

, · das empresas "son pequenas", 
aJirma Vence, "non existen ape
nas os departamentos de mar-

qu~,ting, de. comercialización 
etc .. . 

Xavier Vence, que .é profesor 
da Facultade de Económicas de 
s.antiago, diseciona o panorama 
empresarial sinalando que "as 
poucas empresas grandes que 
hai responden a estratéxias forá-. 
neas e os seus proprietários 
adoitan a non ser gal egos". 

En co11creto, as grandes em
presas instaládas no naso .chan 
son "de capital público, como As
tano ou Bazán, ou privado exte
rior, como Alúmina, propriedade 
da francesa Pechiney, ou Ci
troen". Os casos de grupos im
portantes.galegas estarían repre
sentados fundamentalmente "por 
Pescanova e Coren, porque Zel
tia, que pertencia aos Fernán-· 
d~z. é propriedade actualmente 
da ihglesa Cooper, monstro do 
sector de fárroacos e produtos 
qui micos". 

A criatividade do 
erripresariado galego 

O estarzo criativo que faculta o 
logro de noves produtos e mer
cados é notoriamente pequeno 
na actualidade. "Os gastos no bi
nómio investigación máis desen
volvemento están en Galiza na 
cuarta ou quinta posición pela 
cola entre as 171 rexións euro
peas", sinala Vence. Os poucos 
cartas investidos neste terreo 
son adema.is de carácter público. 
"A empresa privada galega en 
conxunto non gasta ao ano, afir
ma Vence, máis de mil millóns 
en investigación. Apenas se po
de significar o caso de Televés, 
un pouco Pescanova, asi como 
Alumina e Zeltia". 

Este panorama pode resultar 
grave se, como se prevé, os 
anos 92 e 93 serárr os do Merca
do Unico, pero tamén o ponto 
culminante da recesión a nível 
mundial. Os empresários gale
gas terán dificuldades sérias pa
ra acedar aes mercados, mesmo 
a aqueles nos que xa estaban 
instalados, por problemas de 
competitividade, á que haber'á 
que engadir as dificuldades de fi
nanciación. • 

Os EMPRESÁR1os 
DO BARBANZA 
FORON OS 
PRIMEIROS QUE 
DECIDIRON 
SEPARARSE DA 
CONFEDERACION. 
PROVINCIAL 
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Puxéronse. de moda as fichaxes co fin de podé~ asentarse na cl?tsificación polític& 

Rematou. a-busca de· candidatos 
para as municipais 
il ALFbNSO EIRÉ 

Cando faltan dous meses 
e médiq para que se 
celebren os comícios 
municipais, as listas de 
candidatos xa están 
practicamente rematadas 
e pechado o capítulo de 
fichaxes: comeza a 
campaña eleitoral, ainda 

· que non haxa sloganes 
nen carteis pedindo o voto. 

Os partidos xa teñen decidido os 
seus principais candidatos e 
practicamente elaboradas as 
distintas listas eleitorais. Atrás 
quedaron as carreiras de ficha
xes, esta vez marcadas no cen
tro-direita polas ofertas aos mu
nícipes que lideraron outras op
cións, froito da presidéncia da 
Xunta conseguida polo PP, o 
desmoroamento de CG e a sua 
posterior alianza con CdG, a ca
se total desaparición do CDS e a 
nova política socialista da casa 
comun na que caben todos, des
de os carrilli~tas a nacionalistas, 
arribistas, buscadores de posi
ción, coagas ou penegás. · 

Na esquerda e no nacionalis
mo, pola contra, optaron por deli
mitar e contornear nidiamente os 
distintos proxactos políticos. Fra
casaron así os intentos de alian
zas eleítorais. O PSG-EG tentou
no con EU, pero ao final a maio
ria do .partido liderado por Cami
lo Nogueira consíderou que os 
acordes acadados non eran po
síbeis dado que EU seguía a ser 
unha ppción española. Tamén o 
intentou co BNG con teimosia 
machacona, pero o acordo non 
foi posíbel pois a frente optara 
xa había dous anos por non rea
lizar alianz~s eleitorais para co-

Casa do Concello de Vigo. Desde fins de Maio pode mudar o mapa eleitoral dos 
concellos. ~ · 

mícios glegos se estas non esta
ban baseadas nun proxecto co
mun, considerando que o PSG
EG defende, na práctica, princi
pios antagónicos aos do BNG, 
salientados na atitude que uns e 

. outros toman ante o capital tras
nacional e a CEE, polo que con
sideran que os acordes con esta 
formación só poderán ser pon
tuais, senón muda a sua política. 

. Quen si entrou a formar parte 
do Proxecto Comun deseñado 
polo BNG foi o Partido Naciona
lista Galega-Partido Galeg~istaJ. 
o que lle permitiu ir coaligado 
coa Bloque, unha formación que 
tentará asentarse como a tercei
r a forza política en discórdia; 
ademáis de converterse en cha- · 
ve das deputacións e nos conce
llos das distintas cidades, onde, 
até· agora, tiña unha representa
ción precária. 

Moi poucos cámbios 
Asi as cousas os cámbios serán 

mínimos na maioria dos conce-. 
llos, repetindo a maioria dos can
didatos: o baile máis importante 
é o· das .siglas, sobre todo nos · 
concellos do interior da Galiza 
pois o CDS foi canteira tanto pa
ra a CNG como para-o P$0E e 
o mesmo P.P, até o ponto de que 
non pod_erá nen .confecionar a 
cuarta parte de candidaturas de 
haf catro anos. ' 

A CPG, outra das forzas maio
ritárias nos concellos rurais, ta
mén quedou c;iesmembrada. Os 
seus alcaldes máis coñecidos in-

. ·tegráronse na Converxéncia Na
cionalista Galega, cos tres xose
ses coruñeses á cabeza, perto 
tamén os houbo que foron en
cher as fileiras populares, entre 
eles o de Carballo, mentres que 
o de Lugo, Xosé Quiroga, retira
rase da política activa. 

A puxa máis dura ente o PP e 
CNG polos alcaldes tivo -lugar no 
Suroeste lugués. E'staban en xo
go as alcaldias de Sahlos, Para-

del'a, O lncio, O Paramo, Sárria, 
Ferreira e incluso Monforte. O 
balanzo final foi tremendamente 
favorábel ao PP, corn;;eguindo to
do o elenco agás' ao monfortino 
Celestino Torres. Os da CNG 
non tiveron outro remédio que 
contentarse con fichar a algun 
edil popular. - · 

En Ourense a subasta foi me
nor, pois xa VitÓrino, antes de 

·ser aliado dos coagas se dedica·
ra a comprar pola casa, e por iso 
só ·mudaron de partido _cinco al
caldes nos últimos tempos. 

. O Sul de Pohtevedra tamén · é 
unha zona inestábel. Tui foi lugar 
de regateó, pero tamén Baiona, 
Tomiño, Gondomar ou Nigrán. 

A liña de actuación seguida · 
para nomear cabeceira de lisfa 
entre o centro-direita-PSOE foi a 
seguinte: se hai un alcalde ao 
que se poda fichar, facelo, se
nón, conseguir a outro concellei
ro que nos poda asegurar un de-_ 
terminado número de v0tos; se 
non fose posíbel buscar a álguén 
novo e con boa imaxe; oferecer 
desde pesto· d_e· traballo, até _car
go político ou libralo do servício 
militar. 

Coas novas .incG>rporacións ve
ranse asi na abriga de xubilar a . 
cerlas vellas gardas · partidárias 
que,nalguns casos, repuxéronse_ 
e, ·desdeñaaas por outras candi
daturas, decidiron organizar a 
sua própria, como ocorre' en Ri
badeo. 

Pero ainda que son- os conce
llos pequenos quen, ao fin, dan 
as Deputación$ e o'S votos para 
outros comícios, as candidaturás 
máis fachendosas son as das ci
dades. Tan importantes que até 
fan que Ministros e Conselleiros . 
·deixen os seus cargos para op
tar a un destes sillóns munici
pais. _ + 

O P~G-EG apresentou unha l~i neste ~entido 

A organización administrativa das parróquiaS 
poderia eliminar o caciquismo · 
O PSG-EG apresentou no 
Parlamento unha 
proposición de lei que 
deberá servir p~ra 
organizar 
administrativamente as 
3.867 parróquias 
existentes, que deberán de 
gqvernarse con· órganos 
elexidos 
democráticamente. O 
PSG-EG considera que, 
de aprobarse esta leí, 
eliminariase a figu_ra do 
cacique. 

"Sanear a estructura básica que 
é .a·parróquia" é o obxectivo que 
o Partido Socialista Galega-Es-

querda Galega preten_de coa 
apresentación dun proxeto 'de lei 
para institucionalizar ás parró
quias como entes de base. 

. O PSG-EG considera que o 
sistema de concellos motiva, en 
ocasións, repartos desiguais en
tre unhas e outras parróquias, 
"caendo no clientelismo e no ca- _ 

· ciquismo" . . 

Xesus Costas e Xan L. Facal, 
que apresentaron o proxeto, afir
man que as parróquias poden ter · 
unha importáncia capital en te-

. mas como a xestión de montes, 
a organización de traballos ·ou a 

· recuperación de espácios hisJóri
cos, ademáis de ser a forma tr.a

. dicional de ordenación territorial 
da Galiza. 

As parróquias están _contern-

piadas como entes administrati-
_. vos no Estatuto de Autonomia, 
pero as suas funcións están ain
da sen desenvolver por lei, a fal
ta dunha norm·a específica de 
Ordenación do Território, que en
globe todos estes aspectos. Ló
pez .Facal puxo _de manifesto 
que, ·mentres esto oco_rre na Ga- , 
liza, en Asturias, por exemplo 
"están desenvoltas e funcionan- . 
do perfeitamente desde 1986'". 

persoaxes de· PP". E~tas comar
cas serian, entre outras, as do 
Deza e Vilalba, zonas das que . · 
son orjxinários Guiña Crespo e 
Manuel Fraga. 

Para o PSG-EG o recoñeci
mento das comarcas como en- · 
tres locajs .básicos implicarla ta
mén un primeiro paso para a eli
minación de alguns concellos ao 
introducir elementos de racionali
dade na distribución local. 

Os representantes do PSG,,EG 
tamén afirmaron que apresentá~ 
rán unha leí de comarcas e unha 

Para o PSG-EG, ó plan de co- _ . lei de áreas metropolitanas que. 
marcalización que está a em- · estará fundamentalmente enfo-
prender a Xunta é ilegal, estando cada A Coruña e Vigo. 

Un plan ilegal 

desti'nado "a beneficiar a unhas Na Galiza existen 3.867 parró-
-chamadas comarcas piloto, por quias e máis de 32 mil núcleos 
certo, moi que_ridas de _certas de povoación. .-. · 

•Altercado no Parla
mento. Xosé Manuel Beiras, 
Deputado do BNG; negouse a 
retirar as acusacións de "delin
cuentes comuns"-dirixidas des-

. de a tribuna de oradores contra 
os. membros do Grupo Popular, . 
como requeriu, ·por tres veces, 
Vitorino Núñez, p9lo ~que este 
decidiu -expulsalo do pleno da 
cámara ·cando xa o d,eputado e 
o grupo do BNG abandonaban o 
sá de plenos. . 

A acusación de X. M. Beiras . · 
produciuse nunha discusión so
bre a contratación, a dedo, de 
perso,al para apagar incéndios. 
O portavoz do BNG recordaba 
que o Governo conservador in
cumprira a sua promesa d~ con
vocar un pleno extraordinário 
para discutir o tema, aseguran
do que a Xunté! "pasp. ·do Parla
mento". As frases de Beiras 
eran contestadas desde as ban
cadas do Governo e do Grupo 

. Popular eón risas, gargalladas e 
cuchicheos, o que levou a Bei
ras a .afirmar que "este compor
tamento é unha proba de que 
pasan dó Parlamento. Trátanse 
de dramas constantes sociais 
para este país e vostedes rinse. 
Son vostedes uns delincuentes 
comuns". 

O pleno xa tiña suficiente ten
sión pelas posicións do Grupo 
Popular e as críticas do BNG. 

En primeiro lugar o PP recha
zou i.mha iniciativa do Bloque na 
que se propuña que· a Xunta fa
ga cumprir a Lei de Normaliza
ción Líñgüística, sighificadamen~ 
te aos concellos que non a cum
pren no referente aos topóni
mos, sinalando como exemplos 
claros _o da Coruña, Ponteareas 
e A Pobra. . 

Durán Cas'ais, ex alcalde des~ 
te último concello,· condenado 
recerJtemente, pediu a palabra 
para afirmar que na sua casa 
sempre se talara galega e que 
era un galega ''dos de antes". 
Esta afirmación .serviríalle logo a 
X. M. Beiras para afirmar que 
"efectivamente era dos de an
tes, fascista~·. en referéncia ás 
suas declaracións de franquista 
convencido e á sua persecución 
da liberdade de expresión, pela 
que foi recentemente condena
do. 

Anteriormente xa se producira 
outro altercado entre X. M. Bei
ras ~ · as bancadas dos popu~a
res, que logo o despedirian en
tre aplausos, cando Torres Colo
mer afirmou que "Beiras está 
obcecado nas suas cousas mis
turándoo todo", sendo replicado 
por Beiras desde o eséano "pe
díndolle que non se metese na 
sua vida particular". -

Beiras criticara con anteriori
dade a dobre -moral do PP, im
pedindo que se trate unha in!cia
tiva a favor da paz, apoiando 
aos americanos e; lego, pedindo 
que Irán libere ao Capitán Rosa
les. · + 
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NARCQTRÁFICQ . 

Pastor Alonso refire as perQuntas que 
nunca fará un. xuiz a Felipe ·Gor-zález · 
No pasado Outono, o alcalde de 
Noia, Pastot Alonso, enviaba a 
várlos diários madrileños un ·tra
ballo· periodístico vetado eri to
dos eles: No mesmo denunciaba 
a connivéncia. dos dous princi
pais partidos. do Estado "para re
partirse -a composición do novo 
Consello Xeral do Poder Xudi
cial". Citando .ao escritor italiano, 
Leonardo Sciacia, reali.zaba un
ha crítica da fraxiiidade da xustí- · 
cía "contaminada por poderosos 
g.rupos de presión". 

Pastor Alonso realizaba taméri' 
acus~cións notábeis, P.oñendQ 
en evidéncia a impoténc'ia ou 
control da xustícia: "lmaxínase 
alguén, pergúntabase Pasto'r 
Alonso, a un xu.iz dirixirs.e nos . 
seguintes termos a Felipe Gon-' 

zález: Que facia o xefe do Cartel 
'de Medellín, Pablo Escobar, nun 
mítin do PSOE en 1982? Que fa-

. cia o·seü amigo persoal, o em
presário Enrique Sarasola, reuní- .· 
do con Laureano Oubiña e cun 
dos. -maiores traficantes de ar- · 

·mas. do mundo? Que levou ao .. 
seu tamén amigo p·ersoal, Joan 

}' 

Garcés, a aceitar como cliente á 
"fam ília do "narco" Matta Balleste
ros? Onde foron parar· ós 50 !J!Í- . 
llóns que recebiu dos contraban
distas galegas o socialista valen
ciano Rafael Blasco? Que papel · 
desempeñaba o irmán· do vice
pre~iderite!', Alfonso Guerra, no 
artéllamento do clan colombiano 

, dos Ochoa? E que fai a sua mu
ller, Carme Romero,. na comisión 
mixta Congreso-Senado· sobre 

· drogas?" · · 
'Pastor Alonso sinalaba tamén 

que "ao mellor algunhas destas 
perguntas poderian ser contesta
das polo diputado en Cortes Xe
sú s. Diaz" Fornas, casualmente ·. 
membro da Comisión parlamen
tária de Xustícia e Interior, títere 
político do alcalde da Coruña'!. • 

O PROBLEMA QU·E· NON EXISTIA 
XAN GONZALEZ 

O pasado día 20 de Febreiro, no xornal "El Correo anos comprendidos entre o 83 e o 86, debido preci"-
Gpl lego", apareceu .publicada Eln . prim,eira páxina samente a inxente cantidade que penetraba, dispa-
unha información referente á introdución por Noia rase· o consumo, xa ·que a comercialfzación produ-
de duas torteladas de cocaína do Clan· d.e "Sito Mi- . ce un novo mercado grácias ao gran número de · 
ñanco", segundo informes da lnterpoL A notícia en · adictos que xera nos seus pagos en esp.édes. 
si · non chamaría moito a atención se non fose por- No ano 86 prodúcese en Yigo un feíto decisivo ao 
que no interior aparecía de novo a palabra Noia,· co desenvolverse unh~ batalla entre "clans" sicilianos 
título "El desembarco de Noia". Analisando o artigo, e colombianos para a utilización das redes contra-
n.on se estabehacia nenguriha relacióñ nen cos . bandistas para a distribucion da cocaína proceden
"Clans de Noia" nen coa infraestrutura que ali exis- . te de Colómbia para toda Europa. Manter hai esca-

- te, simplesmente reflexaban a palabra Nola. ,.. samente dous anos que os narcotraficantes gale-
Convén subliñar que ,este xornal soe estar moi gos tiñan relacións cos colombianos era tildado po-

ben informado das cuestións. relativas ao Narcotrá- lo aparato guvernativo do Estado, en nians do 
fico. Asi anunciou por prirnei- PSOE, como a "Odisea no 
ra vez en todo o Estado a espacio 2001 "_. Claro que 
entrevista ·entre "Sitó Miñan- - 'A. SUPERESTR'.ITLJRA . seria. moi fácil responder 
co" e o Coronel Ayuso en \:J ao PSOE, q'ue na festa do 
Lisboa o 24 de Xullo ·do ano DO NARCOTRAFICO TEN ano 83 o 28 de Outubro, 
pasado, .e tamén serviu de celebrando a vitória socia-
pmtavoz de Vicente Otero VlA DI RECTA COAS MAIS lista ·se atopara, "casual-
"Terito", preparando o terreo ALTAS INSTANCIAS mente", o número 1 ·do 
para a sua futura entrega á Cartel de Medellin Pablo 
Audiéilcia Nacional, que co- DA ADMINISTRACION, - Escobar Gaviria, invitado 
mo todo o mundo sabe, dei- "MASS MEOIA" polo íntima· amigó do Sr. 
xou libre se·n cargos. Na· · ' . González, o Sr. Sarasola 
mesma·liña viron a luz curio-. .FORZAS DA ORDE (fotos publicadas na revis-

.sos editaríais como o publi- PUBLIC.A, INS·TANCIAS ta."Cambio 16" n 978 e tit-
c(;\do en. primeira páxina por , tradas polos servícios de 
este xornal, o día nvoe de XÚOICIAIS E. intelixencia americanos, lé-
Novembro de·· 1990,. no que·· · ase DEA). Pero o q·ue. xa 
afirmaba que médicos, em- PARTIDOS POLITICOS' colmou o vaso da pacién-
presáriós e avogados de Ga- cía das autoridades euro-· 
liza estaban senda investiga- peas e internacionais foi a 
dos por asuntos relaciona- situación da cidade da Co-
dos co narcotráfico. , · ruña, e do seu Alcalde 

O impertérrito Presidente Francisco Yázquez, e o 
deste país, Sr. González, di- ~-~ entramado cidadán, social 
cia que acudi~ ás hemerote- e políÜco-,. que através da 
.cas co' fin de denunciar as trama Louzaou e Matta 
contradicións .flagrantes dos grupos da oposición. · ·Ballesteros formaban. O portavoz do PSOE, (Léase 
Convén lembrarlle as .declaracións que sobre o . "El País) desvelou todo o entramado con duras 
narcotráfico fixeron os seus "pretores", os Sres. acusacións, que nen ·o mesmísimo Paco Vázquez 
Govemadores Civis de Pontevédra e A Coruña. Do pudó frear nunha semana, nen o seu mentor políti-

. Sr. Xurxo'Parada, non vamos dar citas·, porque se- co mad.rileño, Sr: Alfonso Guerra. Coma sempre, 
· ria excesivamente prolixo para a lonxitude deste ar- todo quedou en nada. O Ministério Fiscal, Sr. Cou-
tigo, pero a sua postura oficial, até o apresamento ·ceiro, dixo que non había indícios de delito e con · 

· do pesqueiro "Terral", hai apro.ximadamente un teda: a complicidade dos partidos políticos, grupos 
ano, era textualmente ésta: "Polas costas de Galiza -. fáctico$, o asunto permaneceu silenciado. A man 
non entra cocaína". . c;ia OEA é longa, e algun persoeiro para rograr o 

Para non quedarse atrás, o seu colega de fadi- milagre rionfai a Fátima senón a Disneylandi~. 
gas Sr. Ramón Berra declaraba sen ñengun ·rubor Non era de estrañar" que os "mass .media" co-
que Galiza era o sítio da costa do. Estado españót menzasen a censurar e a non dar cabida a este ti-
por o.nde menos droga entraba, quer dicer, que .o po .dé denúncias. Convén subliñar q!Je a princípios 
feíto de que entrase cocaína palas nosas costas, do Outono a raíz dos atentados o Alcalde de Noia, 
era pouco menos que ciéhcia ficción (declaracións Pastor Alonso enviara aos meios de ·comunicación 

· á Voz de Galicia o día 18-9-89. "En España hai tres de Madrid xornais como "El Mundo" "El País" "El 
zof1as polas que entra duascentas vee.es máis dro- Sol", ·"Dia¡io 16", un artigo titulado "Os amigo¿ da 
ga que por Galiza"). Os que discrepaban .desta cocaín.a", que foi taxativamente censurado. A pala-
postura, ben por coñecimento directo, rio seu cargo bra .acuñada polo primeiro edil noiés no devandito 
político, como era o caso do Alcalde de Noia Pastor artigo era ''narcosocia!ismo". Agorá pódese mani-
Alonso Paz, ou o Portavoz do SESMA (Sindicato .testar .que nun programá de debate "Punto y Apar..: 
de Aduaneiros), Ceferino Trillo, eran ti.ldados de to- _te" o Alcalde de Noia fo~ levado precisamente antes 
los, .alarmistas, visionários e sensacionalistas. Pero · da:s eleicións ,autonómicas, par? implicar .ao P.P. én 

. a .realidade social non dicia precisamente iso: nas beneficio doppder, léase o PSOE. 
vilas galegas morrian mozos polos efeitos devasta-. Non cabe dúbid~ d.e que a superestrutura dq nar-
dores da heroína. · . cotráfico ten vía directa coas máis 1lltas instáncias 

Non é difícil pe11sar que o salto cualitativo das ·re- da Administración 1 "Mass Media", Forzas da Orde 
des de contra0ando do hashish e a heroína, nos Pública, instándas XudiGi~is e Partid9s ~olíticos·. • 

·/ 

.OESENVOLVIMENTO COMERCIAL 

·Para o vicepresidente da FECA-ese país é 
'insolve.nte' e inútil para abrir noves mercados 

A x·unta s.ubvenciona 
. . ·•· , . ' , . a empresarios. arousans 

de ·viaxe .. en Venezuela 
• X. CASTRO RATÓNNILAGARCIA 

Patrocinada pola Dirección 
Xeral de Com.ércio da 
Xunta de Galizá, unha 
amplísima delegación do 
.sector empresarial ª\ 
políticos afi ns ao Partido 
Popular .de Vilagarcia e a 
·comarca aróusá fixeron 
.unha "e.xpedición" a 
Venezuela, á procura, 
seica de "novas mercados~' 
para .alguns produtos 

·-comerciales industriais da 
comarca. Para outros esta 
seria unha "forma 
encoberta de pasar unhas 
vacacións de inverno a 
canta dos contribuintes. 

O retorno da viaxe de "explora
ci9n comer-cial" provocou unha 
forte polémica ao porse en cues
tión a financiación da viaxe, que 
levou a Caracas a perta de cen 
persoas, entre as que destaca
ban o alG.aJde de Vilagarcia, Rive
ra Mallo que, ao parecer, non ia 
como tal senon na sua condición 
de Presidente do Consórcio Pro
Feiras de Vilagarcia que a institu
ción bipartita (Concello de Vila
garcia e Cámara de Comercio) 
que rexenta FEXDEGA. O alcal
de vilagarcián foi acompañado 
polos seus tenentes de alcalde, 
Garrido Torrado que ~ustificaba a 
'v'.iaxe na sua condición de Presi
dente da Comisión de lndústria 
do Parlamento de Galiza, e a do 
segunde;> -tenante alcalde, Carlos 
Pé~ez que foi "como Presidente 
do Comité Executivo de FEXDE
GA", os tres destacados mem
bros do Partido Popular. 

A viaxe de "exploración comer
cial" está financiada parcialmen
te pola Xunta de Galiza, desde a 
Dirección xeral de Comércio, 
que non envioJJ a ninguén na ex
pedición encabezada polo Presi
oente da Federación de Empre
sários da. Comarcca de Arousa, 
FECA, Roque V~rela Nimo que, 
posteriormente en rolda de pren
s.a, quitaría importancia ao feíto 
da auséncía da Xunta. A xuízo 
do Presidente de FECA "o go
verno autónomo, senon en per
soa, si estivo representando ins
titucionalmente como patrocina-
dor da iniciativa". · 

A expedición comercial a Ve
nezuela contotJ cunha montaxe 
no· Hotel "Tamanaco" de Cara
cas, que correu por contada em
presa Cúpula S.A., empresa que 
se responsabmzará da derradei
ra edición de· FEXDEGA. Agora, 
o seu responsábel, Vicente Oúi
roga, ven de reclamar publica-
. mente o. pago de cinco millóns · 
de·pesetas, como pago dos ser-

. vizos de "produción e deseño de 
imaxe corporativa e montaxe de 
promoción comercial" feíto para 
esta expedición. Quiroga afirma 
que a sua empresa foi contrata
da por. unha espécie de consór·
cio integrado palas en.tidades 
que promove~on .~sta iniciativa -

entre elas FECA, Fexdega, Aso
ciación de Empresarios Galegas 
en Venezuela e Hermandad Ga
lega en ~enezuela-. O presiden
te· de Cúpula resaltou o éxito da 
experléncia e afirmou descoñe
cer con detalle .a financiación da 
viaxe, se ben indicou que ali "ca
da quen pagouse o seu próprio 
pecúlio persoal". 

Respeito do papel que desem
pe~o~ a E!mpresa Cúpula na "se-

- mana galega en Venezuela", Ro
que Varela, Presidente de FECA 
a quen inicialmente ia a reclama- . 
ción dos cinco millóns que recla
ma a empresa de Vicente Quiro
ga, indicou que "limitouse a cum
prir os seus servizos" manifes
tando descoñecer quen a contra
tou e ironizando: "Quizá foi o ho
tel?". Segundo Roque Varela, 
FECA non pagaría esa cantidade 
que reclama Cúpula, que non re
coñece como débeda própria. 
Outras fontes da institución pri
vada dos empresários da comar
ca arousá, informaron a ANT que 
quen pagará todo o custe da "ex
pedición comercial" será á Xun
ta, através da Dirección Xeral de 
Comércio, e FECA recuperará o 
importe que anticipara como cus
te da organización da viaxe. 

'Comercialmente inútil' 

Como contestación pitoresca es
tá a do vicepresidente de Feca, 
Manolo Cores, proprietario do 
Restaurante "O Chocolate", des
tacado entre os da nova cociña 
galega, a "discrepáncia coa via
xe, que comercialmente é inútil, 
pois onde hai que buscar merca
dos é no norte de Europa e non 
en Venezuela que é un país in
solvente", segundo informa a Ro
que Varela para apresentarlle a 
sua demisión. Desde FECA, era
se que non se trata máis que 
dunha resposta caprichosa á sua 
exclusión de invitados á "expedi
ción comercial", exclusión feita 
por "presións do sector comercial 
galega de Venezuela" que, ao 
parecer, terian vetado a "O Cho
colate" polo traxectória comercial 
deste ali. 

O alcalde, Riverc~ Mallo, desta
cou entre os grandes logros da 
viaxe o mérito de serlle imposta 
a "medalla do Gran Cordón" polo 
rexedor de Caracas, a quen invi
tou á vindeira edición de FEXDE
GA, que este ano cumprirá a edi
ción número vintecinco, e mos
trando publicamente a factura VI
SA para probar que, tamén, pa
gara persoalmente parte do cus
to da sua estadia·caribeña. 

Desde outros sectores empre
sariais, a Camara de Comércio 

·non particjpou na viaxe, discre
pando de.la, e desde a oposición 
municipal cuestionase a eficácia 
comercial de mercadosé deste ti
po e pédese1 onh-a clarfficación 

, oficial da implicación do con9ello, 
esixindo unha información trans
parente sobre a financiacíón do 
que consideran "unha viaxe· de 
vacións de inverno, .encoberta". 

Mentres, o Pre.sidente de FE- · 
CA é partidário de instituéionali-

. zqr este tipo de iniciativa "ao me
·nos uhha.vez ªºano". ~ 
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A unidade. lograda poderia facer mella r-ia administra.ción . 
Sindicatos .agrários e obrei·ros.·-reunense por primeira vez 

·par~ elaborar unha· plat~forma reivindicativa conxu,nta 
Vivimos no mellor · 

dos mundos posíbeis 
Felipe González •M.V. 

Atallar a grave situacién de 
deterioro social e -
económico que vive Galiza 
e apresentar un 
documento reivindicativo 
unitário aos governos 
galego e central son os 
obxetivos que conseguir~m 
reunir por primeira vez a 
todas as organizacións 
sindicais de Galiza, 
incluindo as do ramo 
agrário. · 

A UGT, CCOO e CIG súmanse 
ao Sindicato Labrego Galega, 
Unións Agrárias, Xóvenes Agri
cúltores e mesmo outros sindica
tos menores como a ASTAC, 
responsabel da última folga do 
transporte. As primeiras reunións 
móvense con interese e algunha 
reticéncia, dada a distáncia ideo-
1 óxi ca entre alguns dos grupós 
presentes. De todos modos, 
Emílio López, do SLG, e Xesús 
Diaz, de CCOO coincidiron en si
nalar a A Nosa Terra que "o que 
se trata é de buscar os pontos 
comuns e · non os diverxentes", 
insistindo en que todos os pasos 
"deberan darse por consenso 
para evitar a ruptura da mesa". 

Emfüo López resalta o signifi-· 
cado de que sindicatos agrários 
e obrei~os se senten por primeira 
vez xuntos. "Cada vez notamos 
máis que a crise é global e que 
está a transmitirse duns sectores 
a outros", sinala. "Esta país, en
gade, é simbiótico e carece de 
sentido que os sindicatos agrá
rios estañamos tan afastados 

ELEICION DO CLAUSTRO CONSTITUINTE 

O grupo nacionalista Xerfa é o único organizado 

dos obreiros, ainda que naceran 
~n distintas épocas e teñan dife
rentes características". 

Xesus Diaz coincide con este 
critério e sinala _que "no tocante 
as reivindicacións globais non 
ten porque haber discrepáncias 
e a gravedade dos problemas 
esixe de nós que non nos pare-

E$pada ten todas as posibilidades 
de ser eleito r~ctor en Vig~ 
•M. VEIGA 

O colectivo de tendéncia 
nacionalista, Xerfa, 
conseguiu formar parte do 
novo claustro constituinte, 
recén eleito na 
Universidade de Vigo, con 
100 representantes dos 
358 que o compoñen. As 
demais candidaturas, agás 
algunhas de estudantes, 
apresentáronse coa 
sinatura de independentes. 
Luis Espada, rector actual, 
parece o máis sólido 
candidato para encabezar 
a próxima Xunta de 
Governo. 

Entre os estudantes produciuse 
a máis baixa participación. Dos 
65 postes r~servados no claustro 

a este estamento, 23 foron para 
os Comités Abertos de Escala e 
Faculdade, a única candidatura 
estudantil que se presentaba en 
case todos os centros e nos tres 
campus: Ourense, Pontevedra e 
Vigo. Destaca tamén o éxito do 
Colectivo lndependente de Em
presariais que logrou 13 repre
sentantes. Os demais postas re
partí ronse entre diversas agru
pacións. 

No terceiro ciclo elexíronse 6 
membros para o claustro, aca
dando os CAEF, catre postas. 

O trunfo da candidatura de ca
riz nacionalista foi máis contun
dente entre o personal de Admi
nistración e Servícios, no cal a' 
Candidatura Aberta ·logro u 26 
dos 29 claustrábeis. 

Entre o profesorado, son 
membros natos do parlamento 
universitário os profesores doc-
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tores, 178 en total, dos cales 26 
están vinculados á candidatura . 
de Xerfa. 

Entre os profesores non docto
res as eleicións depararon un re
sultado de 24 membros para 
Xerfa, de entre un conxunto de 
73 pastos, se ben unha parte 
dos nacionalistas presentáronse 
tamén baixo etiqueta indepen
dente. 

Candidatos a rector 

Os pasos a dar agora son os de 
convocar o claustro, aprobar o 
regulamento de-funcionamehto, 
elexir Xunta de Governo e Rec
tor e por último nomear unha co
misión redactora dos Estatutos 
da Universidade, momento no -
que culminará o periodo consti-
tuinte. · 

As previsións apontan a que 
Espada pode ser o único candi
dato a r.ector, ainda que tamén 

CHAMEAO 
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E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 
PUBLICITARIAS . i 

A ROSA DBB.& 
PERIODICO GALEGO SEMAÑAL 
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mos nos pontos concretos que 
nos diferéncian a cada un". 

Comisións Obreiras de Galiza 
non descarta, segundó Xesús 
Diaz, a convo.catória unitária de 
mobilizacións por parte de todos . 
os sindicatos, no caso ·de que a 
alternativa elaborada non sexa 
escoitada pota administración.+ 

sona como posíbel competidor 
Xosé António· Rodríguez Váz
quez, profesor de Química e 
membro de UGT. 

En todo caso, Espada seria, 
case con seguridade, o candida
to máis sólido, pésie a non con
tar cun grupo c.oerente que o 
apoie. Esta base poderia recada- -

· la a partir de vários grupos exis
tentes n.on de todo definidos. Asi 
están o fato da Faculdade de 
.Ciéncias vinculado ao Decánato 
e vários máis con preséncia ho 
claustro. 

· Luis Espada, que poderia ser 
ubicado no espectro dunha derei
ta non demasiado definida, ten 
fama de. persoa dialogante e ca
paz de asumir aspectos como a 
normalización linguística da Uni.
versidade. Estas características 
poderian fornecerlle niesmo o 
apoio ao grupo Xer(a, de desen
volverse un proceso de negocia
ción e conseguinte acorde. • 

A vella costume· de chamar 
parte aos noticieiros .estába
se a perder en boca dos ve
llos. Desta recuperámola. O 
parte da guerra que agora fi
nou deixou ademais un-ron
sel de esquerdistas deprimi
dos. Terán agora uns dias 
para durmir e reflexionar. 

A depresión causouna a 
masacre, per.o sobre todo a 
masacre oculta desta guerra, 
sen fotografías, como di Mar
garita Ledo, e polo fanto sen 
sensibilidade. 

Goebbels, o ministro da pro
paganda de Hitler, era un 
manzanillo, como.se di na xí
ria periodística, ao lado des
ta xente. As cadeas de tele
visión e de rádio son como 
cazabombardeiros B-52 cei.
bando mentiras sobre a po
voación, tan enormes que lle 
varren a un a vista. 

O povo, coma sempre, é ig
norante, pero non parvo e 
nisto da guerra do Golfo sou
bo exercer, máis unha vez, o 
sentido comun. Hussein foi 
un· tolo por provocar unha 
resposta á que non seria ca- -
paz de facer frente. O senti
do comun dinos, sen necesi
dade de ler a Clausewitz, es
tratega da guerra, que a lei 
dos máis débeis e non supe
'rar nunca o ponto culminan
te da victória. Hussein quixo 
demasiado e terá que se 
conformar con demasiado 
pouco. 

Cabe dicer, para atento dos 
que non están dispostos a 
seguir inermes o encumbra
mento da ·Coca-Cola, que a 
mentira desatada foi sempre 
sín·toma da debilidade de 
quen a realiza. A robusteza 
económica trae movidas, 
hippismo, toleráncia e mar
garitas~ As crises tran a Pi
nochet con voz de alcoba. • · 

tenda, material fotográfico, 
estudo, reproducións, 
dié\positivas de textos 
revelaxe, cibachfome. 

r/ coruña, 19-baixo, telf. 986/ 23 31 O~ 
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c o N TA M l NA C l Ó NE DESENVOLVIMENTO 

Mentres o MOPU destina máis de yinte mil millóns á recuperación de praias en todo o Estado 

·O alcalde de Vigo quer aterrar a hiStórica praia de Bouzas 
para construir unha praia artificial 

.• G.L.T. 

"Talemos o bosque e 
fagamos un parque 
natural". Esta célebre 
proposición de Obélix, a 
persoaxe de Uderzo, 
seduce ao alcalde de Vigo 
e ao MOPU que queren 
rachear a praia histórica 
de Bauzas para deitar . 
enriba unha praia artificial. 
Na operación está previsto 
aterrar un entorno histórico 
a un précio que superará 
os tres mil millóns de 
pesetas. Adega e un grupo 
de viciños denunciaron o 
proxecto á Comisión das 
Comunidades Europeas e 
solicitan que se paralicen 
as obras por delito 
ecólóxico. 

O areal contiguo á colexiata de 
, Bouzas é o máis característico 

da memória da vila. Despois que 
D.L. Villamil reproducira o recan
to nun popular linogravado da 
Ilustración Gal/lega y Asturiana 
de 1879, a paisáxe da praia coa 
fileira de casas mariñeiras foi 
profusamente copiada até se 
converter nun símbolo de Bou
zas. Agora, a alcaldia quer con-

Veciños de Bouzas concentráronse nos últimos dias protestando cont~a o racheo. 

vencer aos veciños da bondade 
das carísimas obras e -exercita 
unha política de espellos e aba
lórios que consiste en oferecer 

• un campo de fútbol e unha pisci
na (privada) sobre parte do es
pácio aterrado. Na estratéxiéil por 
facer realidade as obras, inter
vén tamén o governador civil Jor
ge Parada que ordea ás forzas 
da policia cargar contra os mani
festantes que bloquean o paso 
dos camións con terra. 

Ademáis de perderse un perfil · 
fundamental para a memória da 
beiramar de Vigo, construir unha 
praia sobre a que hoxe existe su
poria verter 97.500 metros ca-

dradps de area de caolín (que 
produce cortes por non estar 
erosionada) e realizar 9.700 via
xes de camión. · 

Valor polo précio 

Para o alcalde Manuel Soto, o 
recheo da prB:ia "é un magnífico 
proxecto polo que aposta o MO
PU e Vigo non pode perder esta 
obra, pésia ás discrepáncias que 
orixine". Como xa ven sendo 
costume desque Manuel Soto 
preside a corporación viguesas, 
a alcaldia valora a obra polo pré
cio, como se o gasto previsto fo
se un valor en si, capaz de 

Solicitados dous -anos de prisión para 

mellorar un espácio urbano a tra
veso de p~usvalias, cemento e 
comisións. Os partidários da 
obra agachan perante a opinión 
pública que queren facer chegar 
a este recheo un vial relacionado 
co sistema de circunvalación pe
riférica. 

Adega aporta á sua denúncia 
un estudo de impacto dos verti
dos até agora realizados para o 
recheo, asinado polo lnstitutio de 
lnvestigacións Mariñas de Vigo. 
Neles demóstrase a disminución 
importante· da calidade ambiental 
do eco-sistema mariño da Ria, 
tanto pola perda de transparéncia 
na auga como pela degradación 
dos fondos situados nos arredo
res da zona do recheo. Na docu
mentación gráfica aportada, vese 
a draga Draclapp JI deitando la
mas recollidas ao pé dos peiraos 
pesqueiros, como material com
plementário de recheo do aterra
mento principal de Bauzas. 

A imediata paralizacf'ón das 
obras é o que agora piden Ade
ga e a comisión formada en Bau
zas para oporse aos recheos. 
Aseguran que o trámite de expo
sición pública límitárase a facer 
pública unha foto duri plan e a ci
tar un informe de impacto am
biental. O traballo de avaliación 
está asinado polos biólogos Re
sina Acuña e Carlos Durán e nel 

dise que a área a rachear ten 
''vocación industrial e portuária" e 
pois· que o meio físico e biolóxico 
ten unha situación "inestábel e 
regresiva" é mellar ~terralo. 

· Os aterramentos sen escolleira 
foran denunciados desde o ano 
1987. Un estudo realizado por 
mergulladores situaron un depó
sito de lama que atinxe case mil 
metros augas adentro e provoca 
a morte das espécies que ali 
adoitaba:n pescarse. Arredor dos 
controvertidos recheos, hai opi
nións favorábeis á terminación 
urxente da escolleira, para evitar 
a erosión. Pero a alcaldia de Vi
go e o MOPU ampáranse neste 
argumento de sentido comun pa
ra modificar o proxecto inicial da 
escolleira e defender a constr-uc
ción da praia artificial. O Consór
cio da Zona Franca de Vigo pu
blicou o 19 deste mes un anún
cio no que defendia a termina
ción da escolleira dacordo co 
proxecto aprobado. 

O aterramento do derradeiro 
contacto de Bauzas coa beira
mar de area e gamelas da que 
nacera, coincide cunha importan
te campaña do MOPU que desti
na máis de vinta mil millóns de 
pesetas ·á rexeneración de 

. praias. As principais actuacións 
deste plan son as de AndaJucia, 
Canarias e VaJéncia. • 

o proprietário dunha graveira ~e Monforte por_ contaminar as águas 
•PILAR SAAVEDRA 

No ano 1980 .comezou a funcio
nar na parróquia de Moreda con
cello de Montarte, unha planta de 
lavado e clasificado de áridos. 
Esta graveira, propriedade de 
Carlos López Orti e dirixida polo 
seu pai Carlos López Franjo, ca
receu en todo momento das pre
ceptivas autorizacións adminis
trativas para o seu funcionamen
to. Nese mesmo ano o Concello 
requeriu aos -proprietários para 
que paralisasen as suas activida
des mentres non contasen ce co- -
rrespondente permiso, que non 
s~ podia conceder mentres os 
proprietários non apresentasen 
no Concello o correspondente 
proxecto. En 1981 a Comisión de · 
Governo ordenou a inmediata 

· paralisación da graveira por care
cer de licéncia. Con data 14 de 
Setembro de 1985, o Concello de 
Monforte deu novamente orde de 
clausura. Tanto o proprietário ce-

ma o director fixeron caso omiso 
destas ordes. Este feíto, asi co
mo os contínuos vertidos conta
minantes, foron denunciados en 
repetidas ocasións polo BNG sen 
que se conseguise paralisar a 
graveira. 

-
O 18 de Marzo de 1989, o con-

cellal do Bloque Nacionalista Ga
lega na Corporación municipal, 
Xosé Luís"Sotelo, apresentou de
núncia contra os titulares da gra-. 
veira López Orti como autores 
dun delito contra a saúde pública 
e o meio ambente -tipificado no 
artigo 347 bis párrafo 2 do Códi
go Penal- por verter no ria Carbo
eiro produtos tóxicos proceden
tes do interior das balsas de de
cantación da graveira, que provo
caron un aumento dos sólidos en 
suspensión e unha diminución de 
osixeno na auga. Con to.do, a 
graveira continuou funcionando 
sen que o concello de Montarte 
fixese nada ao respeito. 

. O 7 de Agosto o mesmo con
cellal pudo comprobar como a 
graveira López Orti vertía direc
tamente no ria os seus produ-

- tos. Ante isto, requeriu ao notá
rio titular da cidade, Xosé Alber
to Marín- Sánchez, para que, 
xunto cun fotógrafo, o acompa
ñase á parróquia de A Vide, 
concretamente ao ponto onde o 
regato Caboefro verte as suas 
águas ao rio Cinsa. Unha vez ali 
comprobaron que a água baixa
ba totalmente leda desde o pun
to de río que coincidía coas bal
sas de decantación áa graveira 
e que non existía nengun outro 
fluxo natural de água nas cerca
nías. Foi apresentada a corres
pondente denúncia ante o Xul
gado de Garda, o Concello de 
Monforte e a Confederación Hi
drográfica do Norte de España. 
Ademáis disto, foron recollidas 
mostras de água do ria que fo
ron enviadas, pela farmacéutica 
titular de Sanidade en Monforte, 

ao organismo competente de 
_ Lugo para a sua análise. O re

~ultado, comunicado pola Direc
ción Provincial de Sanidade, foi 
que o estado das águas era pé
simo. 

Ante estes feitos, foi admitida 
a abertura de xuízo oral solicita
da polo BNG e despois de vá
rios meses, o pasado dia 15 de 
Fevreiro na sala de audiéncias 
dos xulgados de Monforte, ini
ciouse o xuízo polo atentado 
ecolóxico que a graveira viña re
alizando desde a sua apertura. 
Entre os testigos citado pela 
acusación. particular declarou un 
policia municipal que o dia 18 de · 
Marzo, a . instáncia do concellal 
do B.N.G., inspeccionara as cer
canias da graveira, afirmando 
que pudo observar como as bal
sas de decantación vertian resi
duos ao rio Carboeiro. Pola sua 
banda, o Alcalde de Monforte, 
ao ser _in.terrogado pela acusa
ción particular manifestou, hun 

Con reserva dun xuizo favorábel se a fábrica cumpre derradeiramente a lei 

princípio, descoñecer os porme
nores do expediente de tramita
ción, por ser temas municipais e 
non persoais. Ao insistir o avo
gado da acusación particular, 
Celestino Torres recoñeceu que 
a Comisión de Governo remitira 
ao prQPrietário da graveira a co
municación de clausura, feíto 
que non tivo máis remédio que 
recoñecer tamén o director da 
mesma ao levar a sua sinatura a 
comunicación remitida polo Con-
cello. · 

A acusación particular, promo
vida polo B.N.G., solicita dous 
anos e seis meses de cadea para 
Carlos López Franjo e seta mi
llóns de multa asi como o abono 
das costas, incluidas as da acu
sación particular. Por parte do fis
cal, solicitanse sete meses de ca
dea e dous millóns de multa. 

O xuízo quedou aprazado até 
o dia 12 de Abril ás 12 da mañá 
na sala de audiéncias dos Xulga
dos de Monfoi1e. • 

Cuiñ~ apoia o referendo sobre o traslado de Celulosas 
O Partido Popular apoiará o re
ferendo solicitado polo Bloque 
Nacionalista Galego par~ decidir 
o traslado de celulosas. E esta a 
segunda vez en tres meses que 
o conselleiro de Ordenación do 
Território da Xunta e secretário 
xeral do PP; Cuiña Crespo, toma 
en consideración a reclamación 
de traslado do complexo alta
mente contaminante de Ence
Elnosa. 

Cuiña Crespo fixo chegar aos 
· concellais do seu grupo en Pon-

tevedra unha circular na que re
comenda votar a pral desta con
vo.catória do BNG. O 5 de Nadal 
de 1990, o conselleiro da CO
TOP anunciara no Parlamento 
que a Xunta abordaría un estudo 
para avaliar a posibilidade de 
traslado de Celulosas de Ponte
vedra. Oeste traballo non se ten 
notícia, -ainda que tora rápida
mente contestado polo director 
de Celulosas de Pontevedra Xo
sé Garrido, no sentido de que es
ta caste de indústria, polo volume 

e condicións técnicas da sua 
equipa, non admite traslado. 

Da sua parte, o portavoz popu
lar do concello de Pontevedra, 
Cobián Salgado, preguntou aó 
alcalde Rivas Fontán sobre as 
consecuéncip.s dun voto popular 
que esixise o levantamento do 

. complexo fabril. A Cobián preo
cúpalle "a eventualidade de que 
sexa o próprio concello o que te

. ña que facer fronte aes gastos 
de desguace das fábricas de 
pasta de pape! e cloro. 

No entanto, Guiña Crespo bo
taba a andar en Xaneiro desde a 
COTOP un Orgao de. Control dos 
Vertidos á Ria, con invitacións a 
integerarse nel dirixidas a parti
dos políticos e organizacións 
ecoloxistas. Alguns dos invitados 
a intervir nesta comisión de se
guemento, coma a Asociación 
para a Defensa da Ria recusaron 
integrarse. No entanto, a direción · 
de Celulosas segue a anunciar 
que a partir de Febreiro de 1992 
deixará de contaminar, pero esta 

é a quinta vez en vinteseis anos 
que desde a filial do Instituto Na
cional de lndústria, /NI .prometen 
interromper as emisións de fu
mes e vertidos contaminantes. 

En todás as propostas recen
tes sobre control da Celulosa, 
Guiña Crespo . deixa a porta 
aberta -a un derradeiro cumpri
mento por parte da indústria das 
leis sobre contaminación, que ig
.nora coa colaboración da Admi
nistración desde o seu primeiro 
dia de funcionamento. • 
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Q DESEXABEL 
SERIA UNHA 
PROGRESIVA 
CONFLUE_NCIA DE 
CCOO E UXT 
NUN SINDICATO 

vai facer esa política? A direita 
de -Praga ou unha actuación máis 
escorada á esquerda do' PSOE? 
Nós coidamos que a Xunta de 
Fraga non lle vai oferecer nada á 
·comarca, senón unicamente in-

- tentará privatizar ·Astano, xa que 
lle importa rriáis o· benefício priva
do que o ~turo das empresas e 
dos traballadores. · -

•S.R;/M.V. , QUE SER 
"Pillado, Pillado o noso PROFUNDAMENTE 

.deputado" berraban dez 

QUE TERIA 
Como van compaxinar a mili
táncia en CCOO coa pertenén
cia futura ao PSOE? 

- ,. mil gorxas no Pavillón de PLURALISTA · Perfeitamente. Eu son un dos 
fundadores de Comisións na co
marca de Ferrol e sempre defen
dimos un movemento sindical 
pluralista e de feito CCOO é plu
ral, -coa convivéncia de distintas 
correhtes ideolóxicas e organiza
cións políticas. E hai un feito cu
rioso, xa que a maioria dos vo
tantes de Comisións, no terreo 
político optan polo PSOE e coe
xisten con votantes e afiliados a 

Deportes da Coruña na E DEMOCRATICO 
campaña eleitoral de Xuño 

do 77 nun mitin ao que 
asistia Santiago Carrillo. 

Rafael Pillado sindicalista 
de CCQO de Bazan, 

procesado e partícipe do 
marzo-do 72- encabezaba 

_ a candidatura pela 
provincia da Coruña do 
PCE e daquela se djcia 

que só cos votos dos 
afiliados de Comisións 

Obreiras do estaleiro 
ferrolán xa acadaría o 

dirixente comunista 
escano na Carrera de Sán 
Jerónimo. A hexemonia do 

Partido· Comunista no 
movemento obreiro non se 

traduciu daquela nos 
votos necesários e hoxe 

Rafael Piilado é o · 
secretário xeral do Partido 

dos T raballadores de . 
Galicia que ven de asinar · 
un acordo co PSOE para 

colaborar inicialmente nas -
eleicións municipais e nó 

vindeiro verán formalizar a 
integración do PTE-nas 

filas· socialistas. 

j 

fan confluir a sectores de proce-
. déncias nacionalistas coas te:ses 
que nós defendemos. Asi no re
cente congreso de Eus.kadiko 
Eskerra trunfa unha corrente que 
propón a integración na 11 Inter
nacional, é dicir a confluéncia 
dos traballadores bascas ca res
to do movemento obreiro, e en 
particular entre socialistas e ·co
munistas. lso respalda as nasas 
ideas. ' · 

Que batanee ·tan desde o PTE 
. sobre o papel _do PSOE- ao 

frente do Governo central des-
de o '!no 82? · 

Ten claroscuros. Os socialistas 
xogan desde o ·ano 82 o papel 
de governo de concentración na
cional que non puido nacer por 
outras .razóns dos Pactos da 
Moncloa que pretendian ser un 
acordo entre os traballadores e a 
pequena e média burguesia f)ará 
impedir unha marcha atrás cara 
a dictadura. Existen avances po
sitivos no ensino e na sahidade 

outras opcións: -
Nós ademais defendima·s sem-

. pre a unidade de acción en.tre 
CCOO e UXT. Aspiramos a que 
se estreiten as . relacións para 
chegar a unha cqlaboración or-

,- gánica que só pode traer benefí
cios para os traballadores. Des
de a nosa rriilitáncia futura no 
PSOE nada faría imposíbel a na
sa perténcia á CCOO. 

Ademais hai un feito curioso. A · 
nosa crítica na política do Golfo 
Pérsico do PSOE ten un paralelo 
coas posicións dos compañeiros 
da UXT. Hai que ver de xeito di
námico as relacións dos sindica
tos cos partidos políticos, e a 
participación dos que procede
mos do" mundo comunista e irnos 
ter no futuro militáncia no Partido 
Socialista, no seo de Comisións 

· Obreiras. 

im·pulsados polo Governo PSOE, · · 
pero tamén ternos discrepáncias Os SOCIALISTAS 
sérias coa política eQonómica,. XOGAN DESDE O 
coa OTAN e coa políticá interna~ 
cional en relación coa Guerra do ANO 82 O PAPEL 
Golfo. Pero as diferéncias éon 

, certos aspectos da actuación QtJ- DE. GOVERNO.OE 

esquencer que existe un auxe en . · -R af ªe 1 P l• 11 ad o. verna1menta1 non nos pode facer CONCENTRACION 
todo o· mundo das correntes con- NACIONAL 

'A dialéctica entre reform.a e revolución 
foi superada pala própria v·ida' 

servadoras e militaristas e frente QUE NON PUIDO . 
a isa é necesário agrupar as for-
zas de esque.rda. No seo do NACER POR · 
PSOE pódense expresar pontos 
de vista distintos, d~do que non OUTHAS . RAZONS . 
é unha formación monolítica na . DOS PACTOS 

Cales son exactamente os tér
minos dese acordo? 

Váise realizar en duas etapas, 
centrándose nunha primeira fase 
na colaboración política de cara 
ás eleicións municipais . Aproxi
madamente no verán o PTE ce
lebrará un Congreso Extraordi
nário para decidir a integración 
no PSOE, donde formaremos a 
corrente "Unidade da Esquerda" 
duranté un periodo de ·tempo 

_ acotado para posteriormente in
tegrarnos xa totalmente. Non se 
trata de formar unha.corrente co
munista dentro do Partido Socia
lista, senón da incorporación fu
tura de militantes de procedéncia 
comunista a unha formación po
lítica socialista. Pero de momen
to ás eleicións do 26 de Maio 
acudiremos ainda como mem-
bros do Pl"E. · 

Como poderia resumir a· Sra. 
evolución política~ 

Desde hai 15 anos vimos criti~ 
cando a9 "socialismo real" e por 
iso formulamos no seu dia a teo
ri~ eurocomunist·éL Pensamos 
que, cunha· longa evolución don
de a revolución de Ou-tubro, o 
enquistamento, seétarización e 

arrinconamento dos paises do -
Leste demostrou a irwiabilidade 
dese tipo de modelo e por iso 
vemos as liberdades democráti
cas, a demoérácia, non unica
mente como instrumento senón 
como un valor en si mesmo, froi~ 
to da conquista· dos traballado
res. As diferéncias históricas en-

DERRUBADO 
O MURO DE BERLIN, 
FRACASADO 
E DERRLJBADO 

·O MOVIMENTO 
COMUNISTA 
INTERNACIONAL, 
HAI XA ALGtJNS 

. MESl;S 
PLANTEXAMOS 
DESDE O PTE UN 
ENCONTRO 
HISTÓRICO CO PSOE 

tre socialista$ e comunistas, .en
tre a dictadura do proletariado e 
a democrácia, entre a reforma e 
a revolución foron superadas pa
la própria vida, e xa que logo de
sapareceron as distáncias entre 
socialistas e comunistas. Derru
bado o muro de Berlin, frácasa
do e derrumbado o que era o 
Movemento ComuRista Interna
cional, hai xa alguns meses 
plantexamos desde o PTE a idea 
de abrir un carniño de unidade 
cara un encontm histórico co · 
PSOE. 

Cales son as· diferéncias que 
vos separan das forzas nacio
nalistas de esquerda? 

Manifestamos de .forma perma
nente e desde hai vários anos a 
nosa ,idea de que os. traballado: . 
res de todo o Estado deben coin
cidir nas propostas de reforma
económ ica, social e política, e -
por iso rexeitamos sempre de 

· xeito claro, a idea que neutros 
tempos defenderon forzas nacio
nalistas, de separaéión de Galiza 
do resto do Estado. A parceliza
ción das formas do traballo e da 
cultura debilita as nasas posi
cións frente á burguesia españo
la. Pero hoxe hai elementos que 

que haxa ql!e concordar en todo . / . 
co governo ou coa dirección do .... DA MONOLOA 
partido, e por iso nós apostamos · 
por. reforiar as correntes de es-
querda dentro do Partido Socia
lista; ainda que non como con
frontación a outras correntes. 

Nón é difícil defender ese pro
xecto .unitário nunha comarca 
como a ferrolana que sofreu 
directamente a política de re
conversión do Governo? 

O debate faise aqui máis comple
xo, pero hai comportamentos in
teresantes dos próprios traballa
dores: por exemplo a loita de As
tano permitiu, através da presión 
e da negociación, a · recorte- das . · 
primeiras intencións que preten
dian fechar As~ano e despedir 
aos seus empregados. Despois 
disp moitOs traballadores votan 
PSOE como garantia do mante
nemento do seu pasto de traballo 
e iso é sintomático, a pesar de 
que manifestemos o noso desa~ -
corda coa falla dunha saida rein-

_. dustrializadOía para ~ comarca. 
A nós chámanos a atención as 
negociacións das ·forzas naciona-
1 istas co governo Fraga, se te
rnos en canta que a coma·rca fe
rrol.ana non pode sair da crise . 
sen a intervención pública. ·auen 

Mirando ao horizonte, o dese
xábel seria unha progresiva con
f l u é n c i a das duas centrais 
(CCOO e UXT), nun sindicato 
que teria que ser profundamente 
pluralista e democrático.· _E hai 
un dado que aponta xa nese 
sentido, xa que Comisións ven 
de solicitar a entrada na Confe
deración· Europea ~e Sindicatos 
donde xa están· UXT e ELA-STV. 

- A CES programa unha estratéxia ~ 
global para Europea e aí se per~ • 
fila xa. un terreo de coincidéncia. 

Cales son as consecuéncias 
para o movemento · obreiro de 
integración do PTE no PSOE? 

Pretendemos conseguir unha 
maior sensibilidade do Partido 
Socialista cara os. problemas do 
mundo do traballo e ao. mesmo 
tempo un mellar entendemento 
por parte dos traballadores da 
políti.ca do. PSOE. Ademais de 
entender esa política confiamos 
en que colaboren a valorala, cri
ticala e incluso a ·modificala na
queles aspectos nos que sexa 
necesário. · • 
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CARTAS 
CHiCHI 

Ben sabemos nós, Anciñas e Ni
colás, que vós non tendes o car
po h_oxe para prosa. Tamén a 
nós nos doi hoxe Chichi de moita 
hóstia. P.or bon, por nobre,. por 
comprometido; pero sobreto, por 
amigo-. E ·queremos diCilo, dicír
volo, dicírllelo: a Chichi debé
mosllé molto moitos, Galiza intei
ra lle debe un chisco. Por cam- · 
pechano, por honesto, por artis
ta; pero sobretodo, por galego
exercente de valía. 

HERMIDA 

Bon traballo custa hoxe ·talar 
de Chichi, Nicolás;· bon traballo. 
custa, Anciñas. Non porque valía 
o que valia, non; sobretodo por
que-un amigo é un amigo. Bicos! 

XE.SUS l=IEDONDO ABUIN 
ARTU!'.10 REGUERA LOPEZ 

XOSE DIA~ ARIAS 
BENEDICTO GARCIA VILLAR 

DESIGUALDADE NA APLICA· 
CIÓN DE SUBVENCIÓNS 

O Sindicato Labrego Galega, 
considera que é moi positivo que 
todas as explotacións, anual
mente ·pasen o · Saneamento 
Gandeiro correspondente, pois . 
erradicar da cabana enfermida
des endémicas supón dar paso á 
maior . rendabilidade destas e 
mais garantias ·para Qs consumi
dores. Non só estando de acor
de, senón con precedentes de 
ter reivindicado constantemente 
aó longo de vários anos que esto 
se levara a practica, non pode
mos deixar pasar por alto, nha 
série de despropósitos que deri
van destas Campañas, e que é 
preciso qúe non sucedan. 

Entre outros, 6 que hoxe nos 

. referimos e as subvencións com- · 
plementárias por sacrificio· de 
gando derivadas das . Campañas 
de saneamento. Que se regula 
por primeira vez a solicitude do 
Sindicato· Labrego ·Galega no 
ano· 1989, contemplando-se ·un
ha subvención Complementaria 
para as explotacións de 7 ou . 
merios vacas que tiveran que sa
crificar máis do 30% do g~ndo .. 
Ou explotacións maiores que de
rivado. do perxuizo económico 
por sacrificio se puxera en prego 
a sua viabilidade· económica. 

No ano 1990, volve sair a nor
. mativa pero con algunhas modifi
cacións. 
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Dentro dos expedentes solici
tados ao amparo da Regulamen:
tación do 1989, ~ que cumprian 
as condic:;ións, pagaron-se unha 
parte e outra non, sen ter en 
canta os casos máis ou menos 
gravosos. 

Nalguns casos, aplicáronlle as 
solicitudes do 1989 a regulamen
tación do ano 1990, e outros non 
sabemos por qué non se tiveron 

. en canta. 
Ante esta situación reunirán-se 

os afectados o próximo dia 8 pa
ra ver a forma de ~estionar ante 
a Conselleria de Agricultura un
ha solución para os solicitantes 
que· estan dentro da Normativa 

....... 

de cada ano. que lles outorga o 
direito a subvención Comple:.. 
mentária. 

O que non podemos aprobar~ 
a desigualdade de persoas ante 
unha misma norma, por supoñer 
unha grave discriminación, para 
unha parte do colectivo ao que 
iba destinado. 

Confiamos n·a vía do diálogo 
para atapar a solución. De todas 
maneiras se estas solucións por 
vía do diálogo non chegan, nesta 
reunión poderia barallar-se a po
sibilidade de recursos xudiciais e 
medidas de presión. 

MANUEL DACAL V ÁZQUEZ 
(Santiago) 

OS TOPÓNIMOS DO MOPU 

Dias atrás a Mesa pola Normali
zación Lingüística apresentava 

· en rolda de imprensa un conxun
to de medidas consideradas . "mi
nimas e de imediato cumprimen
to" no ámbito da Administración 
Periférica do Estado. A Mesa 
elaborou este Plano de Normali
zación perante· a situación alar
mante que no referido ámbito se 
vive, e que na maioria dos casos 
non rebasou a que rexia en 
1975. Un contexto, o da Admon. 
periférica, que se move entre a 
represión e o 1T1ais absoluto des
prezo pola própria legalidade, en 
aspectos como o da toponímia p. 
ex., infrinxindo a Leí de Normali
zación Lingüística. 

Ese diagnóstico negativo en 
matéria lingüística reclamava a 
xuízo da. Mesa unha acción di

. recta ("ou a legalidad~ ou a bro
cha" -mellar qL~e o spray, por ra
zóns de ecoloxismo) perante a 
teimuda atitude de quen siste
maticamente ignora e non res-
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peita á cidadania· tjue ten que 
serivir, e isto dia tras dia e ano 
tras ano, e que ten no señor 
García S-abell un claro e pertinaz 
responsável. · 

Pois ben: un par de dias des
pois da apresentación das de
vanditas medidas o Ministerio de 
Obras Públicas e Urbanismo, fa
cendo caso omiso desa legalida
de, coloca indicadores na estra
da N-634 na ilegal adaptación ao 
español. Aparecen asi lugares 
inexistentes como Vivero, La De
vesa, etc. . lsto é xa provocación 
alevosa. A Mesa reitera a sua 
denúncia destes feitos, de que 
de novo é máximo responsável o 
Delegado do Governo en Galicia 
e presidente da real Academia 
galega, e anuncia accións ime
diatas para a corrección de tais 
indicadores, tendo que actuar de 
garantes dun marco legal que as 
autoridades "incompetentes" e 
responsáveis políticos non pare
cen dispostos a cumprir. 

MESA POLA NORMALIZACIÓN 
LINGÜISTICA 

(Santiago) 

CRÍTICAS AO POSIBEL 
DIRECTOR XERAL 
DE RECURSOS NATURAIS 

Con motivo das notícias apareci
das nos diversos médios de co
municación e que sinalan a D. 
Manuel Andrade Cristóbal como 
probábel candidato público o se
guinte comunicado: 

12. Entendemos positiva a cria
ctón da Dirección Xeral de Re
cursos Naturais sempre e cando 
esta contribua á concentración 
de competéncias en matéria am
biental e que permita unha máis 
rápida 'actuación ante os proble
mas ecolóxicos que afectan ao 
noso país. 

22 • Tras an9s de seguemento 
da tr?xectória do Sr. Andrade 
coidamos que seia nefasto para 
o médio ambente galega o seu 
nomeamento com responsábel 
de dita organismo. 

32. Estamos fixos de que o Sr. 
Andrade hipotecaría a política 
ambiental! do g_overno autónomo 
ante os seus descarados intere
ses en materia. Lembramos que, 
na actualidade, · é presidente da 
Federación Española de Caza. 

42. O grupo Erva ten datos que 
demostran o desprezo que o sr. 
Andrade ten- por todo o que sig
nifique protección da Natureza. 
Lembramos, por exemplo, que 
como concellal de Urbanismo e 
Médio Ambente do Axuntamento 
de Carb~llo·, foi o máximo res
ponsábel do grayísimo altera
mento que sofren as Marismas 
de Baldaio (Coruña). 

5º. Este nomeamento atende
ría só ao máis baixo .xogo de in

- teresas políticos, entrando nun
ha conxuntLira de troéo de votos 
por cargos. . 

6º. Por último, desexamos fa
zer -público o noso chamamento 
ao Sr. Presidente da .Xunta de 
Galiza, D_ Manuel Fraga, e ao 
Sr. Conselleiro de Agricultura, D. 
Xosé t.J!. Romay, para evitaren 
este ·nomeamento a que deixen 
a xestión do médio ambente nas 
mans qos profisionais na maté
ria, á marxe dos intereses .Políti
cos dúns e·doutros. 

. JOSE M: M. MARIÑO 
(Vigo) 
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O aventureirismo iraqui deulle un trunfo decisivo aos USA . 

Todos se queren sentar no banquete da posguerra 
• XAN CARBALLA 

A noite do 28 de Febreiro, 
despois de 100 hóras de 
ofensiva terrestre que 
politicamente sobraba e 
militarmente convertiuse 
nunha matanza vengativa, 
o presidente 
norte-americano, e non o 
Consello de Seguíidade, 
decretaba o alto o fago. 
Abriase un novo capítulo 
cheo de interrogantes e· 
tan ateigado de hipóteses 
como a fráxil tea de 
mentiras informativas se 
foi tecendo durante estes 
oito meses de conflito. 

O tira e afrouxa final, denantes 
do alto o fago, culminou todos os 
despropósitos dos argumentos 
belicistas que foron maquillando 
desde o princípio unha guerra en 
cuxas motivacións últimas a nin
guén se lle pode ocultar que está 
o Control dun área do mu11do que 
é o sostén enerxético do super
desenvolvi mento do primeiro 
mundo. Xustamente esa condi
ción, amplamente misturada· con 
cuestións político-relixiosas e pa
rapetada na disculpa de ouro da 
invasión de Kuwait, vai marcar 
tamén o duro reparto que vai vir 
agora. 

As informacións que chegan 
talan xa de que vai haber que 
convocar catro distintas confe
réncias: unha para tratar o pro
blema irako-kuwaiti, outra sobre 
Palestina, unha terceira sobre o 
Líbano e unha final, global, so
bre a estrutura de seguridade e 
desarme na zona. Sexa así de 
imediato ou nun dilatado prazo 
de moitos anos é certo que, con 

gañadores e perdedores, o con
flito do Golfo Pérsico convértese 
de ecotado nun imenso negócio
de todo tipo, que ademais permi
te alentar, como con espellismo · 
no deserto recén arrasado polo 
napalm, esperanzas de recupe
ración económica aos paises, 
CO? USA á frente, en plena rece
sión económica. 

O trunfo do doble raseiro 

Tardaremos anos en saber o re
latório fidedigno sobre estes-41 
días de masacre, con perto de 
400.000 toneladas de bombas 
deitadas por todos lados, unhas 
discriminando e outras a criminal 
repañota. Quizais nunca sabere
mos o cúmulo de mentiras que 
se foron dicindo para preparar 
psicoloxica e políticamente todo 

o tinglado: a verdade ou mentira 
sobre as armas químicas, sobre 
os falaces refúxios sofisticados 
en território kuwaiti, sobre a po
téncia do cuarto exército do 
mundo, e un longo· etcétera de 
informacións de intelixéncia· que .. 
sen apenas fisuras eran recolli
das dia a dia en pulcras infogra
fias. P.ero o gran trunfador desta 
primeira guerra-catálogo de ar
mas foi o uso da doble moral pa
ra medir os acontecimentos. 
- Na fase final da, á -luz dos re- . 
sultados, innecesária ofensiva 
terrestre, sabiase como notícia 
mar.xinal, que as tropas da coali
ción internacional violaban siste
maticamente todos . os acordes 
de Xenebra sobre a.s normas da 
guerra. A exibición patética dos 
pr,isioneiros iraquies, o uso de ar
rnas proibidas como as bombas 

de ár ou ·o napalm •. ou o bombar-· 
deo masivo e indiscriminado das 
cidades iraquies cando xa non 
era preciso a · efectos militares, . 
apenas mereceu comentários de 
segunda fila. Como dicia a edito- · 
rial dun periódico esp~cialmente · 
belicistci., "son causas xa do pa
sado". 

A unilateralidade das decisións 
.por parte norteamericana, axu
dóu a aterecer, máis que nunca 
nesta fase final na que os · acon-

. tecimentos se sucederon a velo
cidade de vértigo, a imaxe da 
dependénda dos governos euro
p·eus ."Cando Fernández Ordó~ 
ñez ou Felip~ González dicia 
que era o Conselló de Segurida
de quen debia decretar o alto o 
toga, a realidade desmentíaós· e 
era Bush quen o decretaba; ·can
do o presidente español valora
ba a iniciativa de Gorbachov co
mo moi positiva, e xa Saddam 
Hussein aceitara a retirada, Gon
zález talaba en diferido porque 
non sabia que hora e média des
pois del talar na Porta da Mon
cloa, Bush facíáo desde a Casa 
Blanca para rexeitalo todo e ir 
adiante na guerra, e só entón-se 
podía pronunciar. · 

Todo·s queren un sitio 
na mesa 

,- . 

De Michellis, o ministro italiano 
de Exteriores, díxoo ria metade 
do conflitó, "que·n noninterveña 
non se pode sentar logo no re
parto da paz". Entendida esta 
mesa coa vella mentalidade co
lonial,. os vintetantos paises van 
querer ter a sua migalliña. O 
98% dos contratos xa os t_eñen 
asinados desde hai meses os 
americanos, pero algo van ter 
que .subcontratar para ter. a to
dos contentos. Que pedirá Ar~ · 

xentina polo seu barquiño pase
ando no Mar Bermello? E Espa
,ña? A preséncia simbólica era 
reclamada polos USA para am
parar a sua intervención, pero 
agora todos· querrán cuantificar a. 
sua intervención. 

O tempo non está para gran- · 
des profecias. Sobretodo porque 
case todas as análises que se 
foron facenc;ie, antes e durante a 
gúerra, érano en base ás infor
macións que fornecian interesa
dos os gañadores. A verdade, a ~ 
información ou a xustícia, como 
as vítimas que apenas se mos
tran, quedou moi carbonizada. 

O fin da aventura · 

lnduéido ou ·non, cousa que irá 
quedando clara no futuro, p fra
caso de Saddarn Hussein foi ro- · 
tundo e a sua estratéxia demos
trouse equivocada. Alén da es- . 
casez de argumentos históricos 
definitivos, en termos políticos 
estes citos meses estiveron mar
cados por unha imptevisión a 
médio prazo dos obxectivos a 
conseguir, sobre as próprias for
zas e sobre a chúvia de morte 
imparábel que o povo iraqui ía 
recebar. Tensando a corda conti-

. nuamente até rompela várias ve- . 
ces, o governo iraqui,· co seu lí-
der á frente, desaproveitou todas 
as oportunidades ·mesmo de sair · 
airoso e cuasi vencedor, do con-
f lito que dese.ncadeou · o 2 de 
Agosto. Nada xustifica a barbárie 
incomparábel iniciada o 17 de 
Xarieiro pero politicamente non 
habia lugar, especialmente por
qu.e non estaba en condicións de 
planteala, para a'. retórica "nai de 
todas as batallas", que acabou 
convertida nunha nova humilla
ción, que o tempo dirá se acelera 
a solución dos problemas árabes 
ou os· agudiza. • 

CARA UNHA NOVE DESORDE MUNDIAL 
FRANCISCO CARBALLO 

Desde 1955 (conferénqia de Bandung) Conséllo de Seguridade, URRS en banca-
vense reclamando unha nova orde mun- rrota) chégase .á conclusión de que non 
dial. A actualidaq.e conflitiva e esmagante asistimos a unha primeira acc·ión dunha 
parece un golpe do poder internacional nova .orde internacional, senón a. unha.pe-
para impedir tal reclamación e contraria- núltima acción da vella orde internacional, 
mente impoñer a sua nova desorde muni- descarregada ademais da tensión do pa-
dial. · . pel disuasório da URSS'·'. 

O governo de Estados Unidos quer aga- A guerra contra lrak (contra o seu presi-
char baixo a libe.ración de Kuwait os seus dente, durante anos instrumento dócil do 
proxectos de dominio militar e económico. Ocidente e agora rebelde) é unha guerra 
Busca recuperar a sua economia. Xapón .. contra os países árabes non subordina-
e a CEE colaboran con USA porque son dos aos intereses de USA; é unha "adver-
altan:iente dependentes· de petróleo pérsi- téncia ao Sul insumiso ao que se lle· pon · 
co. Uns_ e ou'tros invocan unha legalidade diante o exterminio do rebelde Iraq; esta-
e utilizan a ONU como instrumento dócil. . belece· un antecedente de todas as agre-

A an~lise· da guerra do Golfo Pérsico · sións que Estados Unidos entenda convir 
monstra á luz do dia o baleiro dun direito á sua pr'epoténcia. USA e os seus satéli-
internaciÓnal. igualitário, tninimamente im- tes, v.g. España, pdo·en agora implantar a 
parcial. Acaba de escreber ·M. Montalbán:· sua orde nova mundial económica e ideo-
"Analisando un por un e .na sua interrela- lóxica;· teñen á sua disposición a ONU pa-
·Ción os elementos que nela ·intervén (Sa- ra lexitimar esa orde, ou sexa a continua-
dam Hussein, Israel, Estados Unidos, ción d~ desorde. 

O que isto comporta é grave: descrédito 
da "ONU, auséncia d.unha arbitraxe (só 

. que~a a posíbel recuperación da URSS), 

- UsAEoss-Eus . 
SATELITES, PODEN 

AGORA IMPLANTAR A SUA 
NOVA ·oRDE MUNDIAL, OU 

SEXA A CONTINUACION 
DA DESORDE 

continuación do intercámbio desigual . en
tre os países ricos e o 3 Mundo, esmaga
dora i.nundación da información manipula
da polos poderosos. meios de comunica.
Ción de masas en man de USA, e, en pri
meiro lugar, o resentim.ento en medre do 
mundo árabe. 

Non·· tÍai, logo, saída a esta desorde? 
Cabe a posibilidade non lonxana de que o 

·vencedor desta guerra sexa perdedor. 
Que a conciéncia de máis da terceira par-
te do mundo desperte e utilice a tecnolo
xia e a coeperación para impedir o domí
nio· esmagante dos "vello$ dominadores". -
Fronte aos discursos de Bush e de Sa
dam, igualmente demagóxicos e insultan
tes da relixiosidade ilustrada, toda asocia
ción de vida terá que sair ás encrucilladas 
para esixir unha paz non americana: esixir 
a· paz que· nace da xustiza, a paz· que non 
exclue a niguén da equitativa participación 
nos bens do planeta.. • 

-

.,,,.. .. 
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.A pregunta é: ¿Pódese estar con,tra esta guerra sen estará favor de Sadam e o seu expansionismo mil'itarista, 

nin ser pacifista estilo "Up, up the people!", ·nin considerar que o causante da guerra e o 1nimigo prlncipal sexa Bush .e 
q Jmperialisrrio americano? Algúns eremos que si~ pero aliamos a uñ lado e a outro e, aparentemente, 
ternos que concluír que este non é o. nos.o planeta. Os terrestres só admiten dúas ópcións ... e media: 

oú anti-imperialistas (ou sexa: anti-ianquis), ou pro-americanos (ou sexa: pr_o-,USA) ... ou pacifistas ó xeito papista 
(ou sexa: tódalas guerras son malas porque Deüs nos manddu. n~n matar ... como se Deus~ tódolosdeuses, non tivesen 
mandado tamén matar arreo; tódalas relixións teñen a súa·guerra santa, e xeralmente as que non a exercen é só porque 

· nqn o precisan, isto é, porque xa non e~tán en:fase expansiva senón só de conservación do obtldo, isto é, 
- ~orq~e son r~lixións poderosas e ~atisfeitas do, seu poder). 

ESTA NON É UNHA GUERRA IMPERIALISTA 
NOTAS SOBRE IDENTIDADE, DEMOGRÁCIA E IMPERIALISMO 

. '1 . 

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 

Combatede no camiño de Deus ·a quen vos combaten , 
mais non sexades os agresores. Deus non ama ós 
agresores. Deus non ama ós agresores. · 

iMatádeos onde os encontredes, expulsádeos de 
onde vos expulsaron! A persecución dos crentes é peor 
que o homicidio : non os combatades xunto á Mezquita 
Sagrada ata que vos teñan combatido nela. Se vos · 
combaten, matádeos: esa é a recompensa dos infieis. 

Se deixan de atacarvos certamente Deus será ele- -
mente, misericordioso. 

DA GU.ERRA 

Principiemos por deixa-las cou.sas claras. 
A guerra do Golfo foi iniciada por Sadam 
Husein coa anexión de Kuwait. lsto é un · 
feito indiscutible. _ 

Matádeos ata q'ue a persecución non exista e estea · 
no seu lugar á relixión de deus. Se eles cesan na súa -
actitude, non máis hostilidade se non ó contra os inxus-

· $egundo: a guerra do Golfo foi permitida 
e desexada, quizais provocada polos Esta
dos Unidos de América. lsto é axtremada
mente probable .. ~ 

Terceiro: as xustificacións en base a su
postos principios de dereito internacional e 
ás decisións da ONU, utilizadas por Esta
dos Unidos e os seus ·aliados para xustifi
ca-la apertura ·masiva de hostilidades con
·tra Iraq, non resisten a máis mínima análi
se. A ONU é só un instrumento político es
ta vez usado como apoio xurídico-ideolóxi
co polo goberno Bush . . 

tos. · _ 
iÜ mes sagrado, polo mes sagrado! As causas sa

gradas son talión . A quen vos ataque, atacadelle da 
mesma maneira que vos atacou. ¡Tem.ede a Deus e sa
bede que deus está cos temerosos! 

Gastade no sendeiro de Deus e non vos precipite- · 
des coas · vasas mans cara ó aniquilamento. Facede o · 
ben: Deus ama ós benefactores. · 

O CO(án .. 2, 186/191. 

Agora, ollade: Certo que Eu son Eu, 
e non hai outros deuses comigo. · 
Eu fago morr.er e fago vivir; 
ferfn, pero curarei, 

.e non hai quen escape da miña man. 
Si , levántarei ó ceo a miña man e direi: 
"¡.Pala miña vida, así será para semprel 
Afiarei o lóstrego da miña espada 
e a miña man collerá a xustiza; 
e farei volta-la vinganza contra os meüs adversarios 
e axustarei as.cantas cosque me odian. · 
Ernborracharei as miñas trechas de sangue 
e a miña espada devorará carne: · · 
do sangue dos martas e cativos, 
das cabezas peludas do meu inimigo. 
Nacións, aclamade ó seu pobo, 
que o.sangue dos seus servos está senda vingado; 
fai vinganza dos seus adversarios, 
e así purifica a súa terta e o seu pobo; 
Foi Moisés acol'T,'lpaña·do. de Xosué, filio de Nun, e 

pronunciou tódalas palabras deste canto ós oídos do 
pobo. · 

Deuteronomio. 32. 39.il44_ 

Cuarto: a lexitimización da acción bélica · 
mediante a identificación entre Sadam Hu
sein e Hitler tampouco soporta o rigor d~ 
análise. 'A marxe de posibles identidades 
persoais (os dous megalómanos, os dous 
dictacjores sanguinarios, os dous fanáticos 
do poc;fer ... ), interesantes para historiado
res enfeitizados pala teoría do "xenio" 
(que, por certo, son · os inductores de que 
efectivamente certos individ~os aparezan 
diante da memoria eomo os protagonista.s 

· da historia, e polo tanto de que a concien
cia dos individuos ande á procura de novas 
xenios, no canto de exerce-la súa autono

·mía en ideas e accións), é claro que a ac
-tual Iraq non é a Alemaña nazi. O seu po
tencial militar non é resultado do dese·nvol-
vemento da propia industrial bélica, senón -
producto da compra de armamentos ós pa,
íses que agora lle ~stán a tace-la guerra. E 

· claro, pois, que o bloqueo debería ser a 
longo prazo necesariamente eficaz, e que, 
se ata de. agora Iraq non foi capaz de 

.construír esa gran industria bélica propia, 
menos podería selo en condicións de ailla
mento. 

Quinto: tan didactorial é o goberno ira
kiano de Sadam Husein como o son os 
sas monarquías anacrónicas dos países 
"defendidos" polos aliados, Kuwait , os 
Emiratos Unidos. Arabia Saudí. Esta non 
é, pois, unha guerra en defensa da demo-
cracia. ' 

En consecuencia, a guerra non era ne
cesaria para obte-los obxectivos que se lle 
atribúen: abrigar a Sadam Husein a reti
rarse de Kuwait e frea-lo seu expansionis
mo. Logo os obxectivos_ son outros: activar 
de novo a industria militar, que segue a 
ser un dos eixos do desenvolvemento ca
pitalista, e que vía ameazado o seu mer
cado. pola fin da "guerra fría"; reorgantza
los marcos de influencia na zona, prote
xendo á supremacía de israel; garanti-lo 
control ao 'l"nercado do petróleo de acordo 
cos intereses dos países desenvolvidos, 
USA en particular. Por todo isto esta gue: 
rra é rexeitable. 

ISLAMISMO E IDENTIDADE 

O rexeitamento desta guerra non debería 
levar, sen embargo, ó esquecemento dou
tra serie de factores eno(memente impor
tantes. 

Un: esta non é una guerra imperialista, 
se por guerra imperialista entendémo-la 
acción bélica dirixida a impoñe-los intere
ses dunha potencia expansionista contra a 

expresión autónoma dos intereses de de
t~rm inado/s pobo/s, nación/s ou estado/s. 
E, en todo caso, unha guerra defensiva da 
actual potencia imperialista contra a acción 
expansionista dunha potencia menor rival 
que pretende arrebatarlle un territorio da 
súa zona de influencia . En definitiva, a 
guerra do Golfo non é a guerra do Viet
nam, nin a actual intervención americana é 
parangonable á intervención en Panamá 
ou Granada. ' 

Dous:. o réxime iraquiano de Sadam Hu
sein non é un "réxime nacionalista e pro
gresista", a menos que a concepción que 
se teña do "progreso" se faga compatible 
coa máis absoluta negación dos dereitos 
humanos e o exercicio das libertades de
mocráticas, e a do "nacionalismo" coa 
agresión contra outras nacionalidades (ca
so dos curdos). 

Tres : xustifica-lo modelo político e as ac
cións do réxime baasista de Sadam Hus
sein en base a unha suposta idiosincrasia 
árabe-islámica que nós, os occidentais, 
non estamos en disposición de analizar e 
"entender", é un perigosísimo exercicio de 
relativismq étnico-cultural-político. Por ese 
camiño, só sería admisible a renuncia a 
calquera aspiración de razón democrática 
e o regreso ó pensamento endogámico tri
bal co seu correlato: a imposición acrítica 
do propio sistema de valores como o único 
válido e a negación dos restantes. A razón 
democrática implica a consideración de 
que calquera sistema de valores pode ser 
pensado, xustificado e criticado. A acepta
ción dunha insalvable asimetría entre os 
valores democráticos occidentais e os dos 
restantes sistemas de pensamento (aque-

. . I 

Síntomas sobre o recambio .de actitudes e máis de usos do material fotográfico dende as organizacións informativas 
centrais que se senten obligadas -e so_lidaria~ coa vértice militar- a radicalizar as súas funcións como elementos de Poder 

e c~mo garantes do ~rt·euamento do discurso periodístico. 

O PAPEL DA FOTO. NA GUERRA. DO GOLFO 
MARGARITA LEDO ANDIÓN 

·-
1 .. Non tornará á se repetir o Erro de West- as intervencións imperialistas serán absolu-
moreland en Vietnam: Nen os fotógrafos tamente opacas (GB/ Malvinas; Granada, 
han ter libertade de movementos, nen po- ·Panamá /USA .. ) ou organizadas: razzia so
derán _ se_ responsabilizar persoalmente do bre Trípoli e sobre Bengasi, razzia noitébre
seu traballo -tal e como fixeran os Free-lan- ·. ga, cunha equipa de TV para grabar a ·ac-
cer-, nen os fytedia poderán publicar, sen ción e pc;tra a diferir ao Telexornal das sete . 
previa· supervisión, as imaxes do propio da tarde, aproveitando -a ventaxa da dife-
destacamento de fotógrafos soldados, de rencia horaria. Por suposto, o punto de vista . 
fotógrafos do Governmént lssue, nen sabe- . adoita chamarse "cámara suxeitiva" porque 
remos poi a prensa cómo s·on arrasados · vemos os feitos dende a mira do que vai 
camp0s de arroz co napalm nen que exista, disparar. E agora o másimo . expoñente do 
sequer, a masacre de Mi Lay. Tampouco, , periodismo orgánico no seo ·do capitalismo 

, dez anos despois, un representante palesti- . d~ organización é a Guerra do Golfo. 
r:io podería emular, por exemplo, á embaixa- · 3. Confírmase, a niveis prácticos, a deci-
dora vietnamita para o Estado español, Ita- sión· e o control· absolüto, modelo ancien re-
lia e mais Portugal' qu·e, . no 1985, díxonos .gime, dende o Poder militar sobre · profesio-
esta frase: A pr~nsa internacional prestoulle nais, fontes e suxeitos informativos. Este fe-
un servício á humanidade e ao pobo vietna- nómeno aséntase nun proceso previo de 
mita. · . . consolidación do binomio corporativismos 

2. A partir de Vietnam, e para a prensa, . /xendarmización. das sociedades, da súa 

formulación económica (transnacionaliza
ción), da súa mecánica política (sustitución 
da democracia participativa polos pool de 
opinión), e do seu discur$,o ínformativo: un -
novo xénero sen antes, nen despois, xéne
ro versátil, efímero, performático, limpo, o 
i·nfografismo, sustituirá ese. material suxo, · 
implicado, dramático: a fotografía. 

4. O auxe· do criterio profesionalista -lem
bramos aquí o informe recén do Col.legi de 
Periodistas .de Catalu.nya e a súa definición 
do "xornalista dócil" como perfil fominante 
dentro da profesión, xornaista identificado 
c0a razón financieiro-empresarial por sobre 
todo, ignorante de dereitos como a claúsula 
de conciencia, a-sindical -chega, neste con
flicto, ao corporativismo rnáis intracompetiti:
vo e riláis irracional_ dd que gardemos me
moria, ·Coa reducción de situacións de. valor 
colectivo ao referente da exclusiva mediáti-

ca e coa asunción do punto de vista e das 
formas da linguaxe militar, aspectos sobre 
dos que alertaron dende o primeiro intre 
traballadores da BBC e sobre dos que van 
dand9 noticiá puntual algúns corresponden
tes coi:no Alfonso Rojo (El Mundo del Siglo 
XXI) ou Robert Fisk .(The lndependent). 

O devandito ·panorama levaríanos a de
bater os conflitos e mais as contradicións e 
mais as contradiccións xeradas a nível pro
fesional ou a' é::ustión corporativista; a nivel 
de mat~riais informativos ou a desaparición 
da foto como 111aterial de interés e o seu 
uso descontextualizado, puramente icónico, 
como "reserva de imaxes"; a nivel do novo 
mo.delo informativo, dominado polo P9der, 

· con áreas de libertade local ou a nova ''re
serva de opinión" que nos fai recuar aos ini- · 
ci.os do xornalismo político moderno, no sé
culo XIX .• cando os opoñentes '-á marxe 
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les poden ser sometidos á crítica racional, 
estes son; aqueles poden ser combatidos 
lexitimamente a medio desa crítica e as 
accións políticas dela derivadas, estes non 
admiten ningunha lexitimidade de crítica 
racional, lago non admiten ningunha posi
bilidade de acción lexítima de cambio) con
duce inevitablemente ó colapso dos ideais · 
ilustrados democráticos e tódolos seus va
lores inherentes (dereitos civís, gobernos 
representativos, desenvolvemento científi
co-técnico baseado na libre circulación e 
debqte das ideas). 

Catro: esquécese con facilidade de 
máis, debido á simplificadora identificación 
entre sistemas de pensamento tradicionais 
e países' pobres oprimidos, e sistemas de 
pensamento racionail?-"democráticos e pa
íses r:icos opresores, que a aplicación do 
devandito esquema asimétrico negaría to
da .xustificación á condea do ·imperialismo 
nipón na 2*oa*t Guerra Mundial. Se o caso 
nazi presenta menos problemas (a pesar 
de que na súa ideoloxía se poden xusta
mente adverti-los riscos da amalgama en
tre a eficiencia da racionalidade técnico
instrumental e a mobilización dos indivi
duos a medio da construcción dunha iden
tidade mítico-nacional non xustificable ra
cionalmente) porque sempre pode enten
derse como producto derivado do propio 
Occidente, no vexo de que xeito quen ho
xe xustifican o expansionismo de Sadam 
Hussein, poderían negarlle xustificación ó 
expansionismo nipón en Asia. E non se me 
diga que non é o mesmo, porque aquel só 
ocupou un territorio árabe "artificialmente" 
dividido: lémbrese que a anexión de Ku
wait non é máis que a consecuencia dun 

.fracaso acto anexionista previo, o que mo
tivou a guerra con Irán, que, por certo, non 
só non deu lugar á condea activa da ONU 
coa intervención do xendarme máximo, os 
USA, senón que, ó contrário, mereceu o 
aplauso deste, que foi entón cando comen
zou a alimenta-lo monstro que agora quere 
someter. 

A OPCIÓN DA ESQUERDA 

A desfeita dos réximes comunistas aínda 
non ten sido pensada con todo o seu rigor 
pola esquerda revolucionaria. Facelo signi
ficará inexorablemente recoñecer que o 
sistema de valores, e de guías para a ac
ción política, fundado no marxismo-leninis
mo está tamén gravemente ferido. Tratar 
de cura-las feridas mediante o expediente 
de salva-la teoría, considerándoa pura e 
incontaminada respecto das materializa
cións que se fixeron no. seu nome, pode 
ser tan grave e, desde logo, suicida para. a 
esquerda, como as dúas posicións extre
mas: a dos que, cegos á evidencia empíri
ca do fracaso, proclaman a superioridade 

das redes informativas definidas e controla
das polo absolutismo- editaban os seus 
propios periódicos. 

Para a súa contextualización teórica re
producimos as mesmas custións, os mes
mos termos, dalgúns textos de análise que 
apresentamos no Simposio Internacional 
sobre Comunicación Social e ldentidade 
Cultural (Aieri'88, Barcelona) ou no Forum 
du Photoreportage Centro George Pompi
dou, Paris, 88) que neste momento adequi
ren toda a súa posíbel significación, quizá
veis demasiado tarde. 

Na prensa, a imaxe dominante presénta- . 
se cada vez máis como stiling, como reper
torio que convirte o anecdótico en abraio -
ese pato, víctima con pedigree- ou simplifi
ca un conflicto de intereses a unha gráfica 
en tecnicolor. lso si, xerada polo ordeador e 
de sucedo porque a súa forma é símbolo de 
estatus, símbolo de Poder, e é asemade un 
documento limpo do que anda a xermolar 
un novo xénero para visualización informa
tiva, o infografismo, acorde cun imaxinario 
eolectivo purificado. 

Si remachamos a importancia da imaxe 
como stiling -ese convertilo todo en intere
sante a traveso de efectos especiais- é por
que a súa imposición está a determinar a 
desaparición de usos denotativos que sin
gularizaron a foto documental; a desapari
ción de usos prescritivos -qué foto é xusta, 
cal f9to é inxusta-; a reducción do símbolo 

-A INERCIA DOS VELLOS 
DISCURSOS 

ANTI-IMPERIALISTAS PODE 
CONDUCIR A CERTA 

ESQUERDA O VELLO ERRO 
DA DIPLOMACIA CHINESA: 

O INIMIGO DO MEU 
INIMIGO E O MEU AMIGO 

moral, política e mesmo económica do mo
delo do "socialismo real"; e a dos que, sin
xelamente, admiten a derrota e se pa~an ó 
acolledor acobillo da "casa común", por 
non talar de quen pura e simplemente se 
trocan eri apoloxistas do capitalismo libe
ral-salvaxe. 

A opción só pode pasar por un decidido 

ao estereotipo e a prepotencia do criterio de 
eficacia. Por iso desaparece a foto política e 
por iso a foto política e por iso a foto política 
é, máis e máis, a foto de persoeiro político. 

Photo-cleared, supervisada no seu suxei
to e no seu tratamento, foto como paisaxe, 
como decorado, como universo segmenta
do, sen outro referente _que as categorías 

. de rendernento. Simplificación temática, 
simplificación formal' (actante sen fondo), 
simplificación do discurso (o feito, de facto, 
a se impór'sobre do proceso), simplificación 

replanteamento do pensamento•que ten 
guiado á esquerda -o marxismo, funda
mentalmente- non para "salvalo" do peca
do das accións por el inspirado, senón pa
ra buscar xustamente que hai nel que ten 
conducido a eses erras e a este fracaso. O 
marxismo precisa un decidido "axuste de 
contas" desde dentro, semellante ó que o 
propio Marx fixo do pensamento alemán 
na ldeoloxía alemá-

Hai algúns aspectos deste axuste que xa 
se teñen iniciado. O ecoloxismo fronte ó 
ideal productivista é quizais·o máis acepta
do. A crítica das derivacións estatalistas e 
militaristas é quizais o que comporta máis 
conflictos, sempre co risco de esterilizarse 
nun "pacifism·o humanista" de colexio de 
monxas, ou nun asamblearismo desarticu
lador e ineficaz. 

Pero esta guerra está a evidenciar outro 
risco non menor. A inercia dos vellos dis
cursos anti ·imperialistas pode conducir a 
certa esquerda, desorientada pola perda 
do eixo discursivo que ata o de agora guia
ba a súa acción, ó vello erro da diplomacia 

- NA PRENSA, A IMAXE 
DOMINANTE XERADA POLO 
ORDEADOR E SIMBOLO DE 

PODER, E ASEM_AD_E UN 
DOCUMENTO LIMPO DO 
QUE ANDA A XERMOLAR 

UN NOVO XENERO, O 
INFOGRAFISMO, ACORDE 

CUN IMAXINARIO 
COLECTIVO PURIFICADO 

chinesa dos "Tres mundos": o inimigo do 
meu inimigo é o meu-amigo. Por esta tóxi
ca da identidade no confrontamento, o in
tegrismo islámico (que posiblemente sexa, 
hoxe por hoxe, o movemento .ideolóxico 
con potencial expansivo máis poderoso) 
Pé\Saría a ser unha opción ideolóxrca "pro
gresista", dado que a súa expansión choca 
cos intereses do capitalismo internacional 
en xeral, e do imperialismo ianqui en parti
cular. Por ese camiño a incapacidade da 
esquerda revolucionaria para asumir con 
radical consecuencia a análise racional do 
seu actual fracaso pode agacharse na 
substitución do vello instrumento teórico 
marxista (demasiadas veces fo$ilizado xa 
en dogma impermeabilizado a esa análise) 
polos discurso,s míticos das identidades ét
nico-relixiosas. Sen dúbida, tal cous·a está 
xa a acontecer en moitos países do Tercei
rb Mundo. Certos nacionalismos de es
querda, mesmo entre nós, podarían chegar 
a sentir esa tentación. 

Apunto só -xa como remate- unha nota 
para ese debate imprescindi_bl .cada vez 
máis urxente. Un dos gran erras do 
combate ideolóxico do marxismo revolucio
nario contra o capitalismo foi a identifica
ción fetichista entre os valores democráti
cos e o sistema económico. Estamos con
tra este, lago estamos tamén contra aque
les. A consecuencia: o desprezo da s6cie
dade civil, o estatalismo, o estalinismo. 
Agora pódese estar a piques de cometer un 
novo erro monumental: a fusión indiferen
ciada entre racionalidade ilustrada demo
crática, etnocentrismo e imperialismo 
económico. Estamos contra estes, logo es
tamos contra aquela. A consecuencia: a re
nuncia á defensa dos dereitos humanos e á 
crítica inter-social, a endogamia tribalista. 
Eu, ¡:>ola contra, proclamo o meu irrenuncia
ble dereito a denuncia-las prácticas inacep
tables de opresión da muller nos países 
que aplican a "shbaira", a restricción dos 
dereitos civís nos mesmos países islámicos 
ou en, China, o recurso sistemático átortura 
en Siria, Iraq, Irán ou El Salvador ... tanto 
como o mesmo irrenunciable dereito a fa
celo contra a aplicación -da pena de morte 
nos Estados Unidos ou contra as coniven
cias dos poderes estatais españois coa tra
ma dos· GAL. Defenderei o dereito de tódo
los pobos a manter e· enriquece-los seus si
nais de identidade cultural, agás cando as
tes se confundan con prácticas como a infi
bulación do sexo das mulleres ou a condea 
a morte dun escritor blasfemo. 

Sadam Husein era un dirixente político 
civil e laico. Logo foi un gobernante san
guinario e militarista. Agora -parece- é un 
integrista relixioso. Coido que non é, ese o 
camiño da renovación ideolóxica. As ve
ces semella como se a algunha xente si llo 
parecese. • 

ideolóxico e de lenguaxe (repertorial). 
Po~ parte do profesional performático: cul

to ao Poder e á espectacularización, como 
mecánica encubridora das contradiccións 
entre a súa cada vegada máis difícil xustifi
cación como xornalista e mais ese conti
nuum de consentir a importura e outorgarlle 
o nome de photoopportunity. 

E si as cousas son asi, tal e como son, 
comenzamos a albiscar resposta para a 
anunciada morte do Fotoperiodismo por in-

. necesaria -vén de se oelebrar un encentro 
en ·Londres arredor deste punto central- e 
tamén para custións que ate hai ben pouco 
mantiñamos abertas: 

¿Por qué na medida que a foto está mais " 
nos Media é tamén máis insignifcante e ruti-
naria? · · 

do tempo de lectura, destinatario idéntico e 
universal enganchado na tecnoesfera como 
determinación. Paradigma da razón finan
cieira que se apresenta en pública como un 
asunto de velocidade e chegamos asi, por _ 
mor da foto, a un simulacro do real, ao real 
como variedade, como producto de super-

¿Por qué, se cada época ten a sua ·actitu
de óptica, a nosa perfilase a partires dos es
tereotip.os· violencia-espectáculo e do novo 
sempre idéntico a si? 

¿Por qué ten senso falarmos de foto co
mo "realidade de seu" e xa non como análo- . 
go do real mentres como achegamos ao 
"efecto TV" como sustitución? 

Só se me ocurre botar man do filósofo 
materialista Alain Badiou en decindo que o 
non representábel éo, precisamente, por
que reintroduce o antagonismo alí de onde -

. mercado, como prepacket, situaci!)n que 
nos leva a resumirmos as relacións entre 
fotoperiodismo e mais política nos extremos 
seguintes: 

Por parte de lnstitucións: control. temátii::o, 
fara imaxinariamente expulsado. • 
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CONTRIBUTIVAS_-

IDADE SOCIAL 
OS·CN~CRMOS CRONICOS C-MINUSVAllDOS 

UNTA 
DE GALICIA Cd:D . u 

CONSELLERIA DE ~ ABALLO E SERViCIOS SOCIA~ 

PENSIONS DE XUBILACI PENSIONS DE INVALIDEZ 

• Ter 65 ou r,náis anos • ldade comprendida entre os 18 e 65 
anos 

- • Non supera-lo límite de 
establecido • Ter un grao de minusvalía 

enfermidade crónica igual 
/• Reuni-las condicións determinadas ,.,,. superior ó 65 por cento 

sobre residencia en territorio nacional 
• Non supera .. 11>. . . Umit 

establecidos· · 
f • '1 •• , 

• Nas Oficiñas das Delegacións Provinciai . 
(Per'soalment~ ou por correo) 

· PONTEVEDRA: C/ Teófilo Lorente, 4, VIGO. A CORUÑA: C/ Fernando Macia 

LUGO: C/ Ronda de Fingoy, s/n, LUGQ. OURENSE: C/ Camino Viejo. Prado Lonia, s 
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UNHA GUERRA DE MANUAL 

A medida que a inminéncia da agresión 
norte-americana contra Iraq se ia facendo 
evidente, incrementábase o desfile polos 
meios de comunicación de adiviñ~ que 

- nos adiantaban con todo detalle . como se 
habían de desenvolver os acontecemen
tos. 

Un deles, quizá o máis comedido nas 
suas formas pero, ao final, o máis desme
dido no cacharrazo, foi un tal director dun 
instituto de estudos estratéxicos ou algo 
asi, que apontalaba o trio rigor das suas 
análises na autoridade que lle confería tan 
rimbombante título. Profetizounos que a 
guerra se resolvería -naturalmente (nen 
qúe dicilo!) coa vitória dos· usA e os seus 
satélites- non xa en moi poucos dias, se-
nón tan só en horas. · 

Posibelmente a sua estratéxia non con
templaba a vella observación de que nin
guén é profeta na sua terra, e esta, desde 
lago, era a sua terra, a sua guerra. · 

De todas formas agora quería comentar 
a opinión doutro destes adiviños, que por 
certo oficiaba de uniforme. Ainda que os. 
deste grémio nunca fixeron ostentación de 
agudez nen, moito menos, de acervo cul ~ 
tural , este en cuestión cria recoñecer a 
táctica militar iraqui nalgún libro que lera. 
Insistía en que era de manual. Segura
mente os ianquis -pódese deducir das 
suas caras de adoquin- non chegaron ain
da a esa lección. 
S~n embargo eu estou dacordo con es

ta opinión. Si, a Guerra da Golfo é de ma
nual , pero non de estratéxia militar (da 
que afortunadamente o ignoro todo), se
nón de história. 

Trátase , efectivamente, dun exemplo 
vulgar de agresión imperialista, tanto no 
que fai os protagonistas que se enfrentan 
("Norte" contra "Sul ", por máis "aliados" 

ANSELMO LOPEZ CARREIRA 

- No IRAQ NON HAI 
DEMOCRACIA PORQUE 
NON EXISTEN WIGTS E · 

TORYS OU DEMOCRATAS 
E REPUBLICANOS, QUE E 

COMO TEN QUE SER 

que se queiran buscar, que non pasan de 
ser "cipaios"), com.a aos intereses que se 
perseguen (descaradamente económicos, 

con estratéx:icos subsidiários): como nas 
xustificacións que ·se buscan .. 

Voume centrar brevemente neste último 
aspecto. Toda agresión imperialista (a 
máis tráxica pegada do "Mundo Ocidental" 
ñ.a História) procurou esconder os seus in
confesábeis fins cunha sarta de argumen- . 
tos de calibre semellante. No século XVI 
esgrimíase a cristianiza9ión dos paganos, 
que foron enviados ao ceo con toda tran
quilidade de conciéncia, pois era indiscutí
bel que asi tiña que ·ser. No século XIX tor 
argumento favorito o da dvilización: como 
os índios (norte0americanos ou da India) · 
non tomaban o té ás cinco o'clock, xa ha-

bia motivo sobrado para acabar con eles. . 
Hoxe en dia airéase o tema da demd

crácia, palabra milagreira . . No Iraq non 
hai porque n~>n existen wigts e torys ou 
demócratas e republicanos, que é como 
ten que ser. A democrácfa é Ocidente, 
nen máis nen, nen menos. Pouco importa 

. que o pavo de todo o mundo árabe apoie 
a Sadam Hussein; ese pov"o non ten nada 
a ver con "demos". O povo_ de verdade 
son os "hooligans" ocidentais, pois nen 
sequer todos os des!a parte do mundo 
acadan esa cátegoria, como lles acorre . 
aos que se apañen á agresión e coidan 
que n.unca se pode défende3r a democrá
cia cando· se ataca, por moito que en casa 

· se garden as .apariéncias, ··causa que por 
éerto -tamén souberon facer os reximes 
par.lamentários (que non democráticos) · 
sudafricano ou israelita. · 

A falácia da "democrácia" ten máis utili
dade que a prevista, pois podese empre
gar con efeitos retroactivos. Poñamos por 
caso, como os africanos no século XVIII 
non tiñan parlamento, era lícito que os in
gleses, qué si o tiñan, fixesen deles .9 que 
cumpria. Non falernos da superioridade do 
réxime político norte-americano sobre o 
caciquismo de Xerónimo. Ou da monar
quia parlamentária e~pañola sobre o privi
tivismo das cabilas de Abd-el Krin. E asi 
sucesivamente, pois case todas as potén- . 
cias depredadoras se dotaran de sistemas 
"representativos". 

Lástima que a Historia non teña en con.
ta estes matices e remate sentenciando 
que o imperialismo _-a maior e máis ver
gonzosa lacra de Ocidente- é sempre un
.ha pura agresión, pois por moi limpos e 

· vistosos que luzan os seus unif01'mes, • 
empápanse sempre en rios de sángue. • 

CARTA A UM FILHO EM ·tDADE .1\/11.LITA·R 
Querido filho: 

Nada exprime melhor a verdadeira na
tureza da guerra que a definic;áo, que dela 
dá Paul Valery: "urna matanc;a entre pes
soas que náo se conhecem em proveito 
de outras, que sim se conhecem mas náo 
se matam". 

Com efeito -como te ilustra a actual 
Guerra do Golfo Pérsico- os soldados ira
quianos e ocidentais , que mesmo chega
rám a combater corpo a corpo, náo se 
conhecem nem física (nunca se viram as 
caras) nem intelectualmente (desfigurada 
a sua respectiva imagem pelos, estereoti
pos das propagandas bélicas) . E mais, se 
tenta por todos os meios, que jamais che
guem a conhecer-se, porque, entáo, po
deriam confraternizar, como tem aconteci
do mais de urna vez nos campos de batal
ha entre os contrincantes. 

Os soldados de a pé, ainda senda de 
exércitos inimigos, ostentam a mesma 
condigáo, enquanto que sáo maioritaria
mente procedentes das classes baixas 
(por exemplo, no caso do exército ameri
cano em Arabia, o 30% dos seus solda
dos sáo pretos, quando a popufac;áo preta 
dos EE.UU. náo chega ao 1~%): Também, 
os soldaqos de exércitos antagonistas 
estáo igualados entanfo que, para os seus 
dirigentes políticos e estados maiores mili
tares, náo sáo mais que massas de ma
nobra, carne de canháo, pe6es que se sa
crificam segundO" as ,exigencias da mar
cha .estratégica da guerra. Nao obstante, 
tuda constringe aos soldados a matar-se, 
em contra dos seus verdadeiros interes
ses vitais' e sociais, em beneficio dos que 
ficam detrás das bambalinas. 

Entretanto, perceberás que os dirigen
tes políticos (os ~ush, os Saddam Hl.ls
seimh os diplomatas (os Baker, os Tarek 
Asiz), os directorE;?s das empresas arma
mentistas ocidentais e .os chefes militares · 
iraquianos -que despois de muitas reu-· · 
ni6es e jornadas n~gociadoras se conhe
cem bem- náo tenhem que enfrentar-se 
nas trincheiras. Incluso, ainda que tracas-· 

· XABIER VILHAR TRILHO 

sem na direc'c;áo da guerra, é usual que 
os que a decidirom, dirigirom e se benefi
ciarom con ela, continuem nos seus car
gos e ao fronte das suas industrias; en
tanto, a populac;áo civil (de cada dez pes
soas martas numa guerra, nove sáo civís) 
e os soldados sobreviverites, véncedores 
ou vencidos, vem-se afectados direita
m'ente pela miséria e o paro, que traem 
consigo as pós-guerras. · 

Se és consciente destas realidades , 
náo farás o servic;o militar, e, de estar nas 
fileiras do exército desertarías ou desobe
decerias a ordem de fazer urna guerra in
justa. Estarias legitimado para fazer isso, 
porque nos juic;os de Nuremberg os Tribu
nais dos aliados condenaram subordina
dos nazis, basando-se no príncipio de que 
náo se devem obedecer ordens injustas 
de comissáo de delitos contra a humani
dade, como o genocidio. Com que torga 
moral te poderiam enviar, agora, a comba
ter para defender o. prec;o do petróleo? 
Com que autoridade moral pode o GoVer
no espanhol enviar-te a combater contra 
lraque, quando, ao parecer, dera autori
zac;áo a empresa "Rio Tinto" para que lhe 
venciera, entre outras coisas, ao governo 
iraquiano gás-mostarda por valor de 700 

. milh6es de.pts., que podei'ía ser eniprega
·do contra tí. Para tí, a guerra já náo só se
ria injusta senáo tambem absurda, náo 
sim? 

A.falta de inforrnac;ao sobre a Guerra do 
Golfo te descobre, que os governos, de
sencadeadores e sustentadores da guerra 

~como o nosso, náo tenhem raz6es sufi
cientes para convencer as populac;6es ci
vís do acertado da .sua decisáo. Se assim 
tora, náo terianí porque preoaúpar-se de 
que os cidadáos se enteiraram dos horro
res da guerra, porque se esta é justa e os 
cidadáos estáo dotados de urna sótida fór
mac;áo cívica, suportariam toqa classe ~e · 
sacrificios se·m desmoralizar-se. 

Náo te deixes enganar pola dialéctic~ 
da gugerra justa. Náo. há guerra justa (a 
forma laica da guerra sant~). nem sequer 

quando há urna causa justa, se com a 
guerra caúsamos mais danos dos que 
queremos evitar, e, hoje, isto é impossível 
devido ao poder de destruc<;tao massivo 
das armas nucleares, químicas e bacterio
lógicas. A defesa popular náo armada, a 
boicotagef!l, a náo colaborac;áo prolonga
da·, a desobediencia civil persistente, a re
sistencia pacífica, podem ser mais efica
zes que a guerra e com menos conse
quencias indesejáveis para abrigar ao ad
versário a que desista de impormo-nos a 
sua vontade. Se as opress6es ·e os opres
sores persistem na sociedade é devido, 

·auERIDO FILHO, NAO JE 
ENGANES, O VERDADEIRO 
· PROGRESSISMO NAO 
-.. ESTA EM REPARTIR -

PRESERVATIVOS AS 
PORTAS DOS COLEGIOS 
DE RELIGIOSAS, SE;NAO 

EM MANIFESTAR-SE PARA 
PARAR A GUERRA DO 

GOLFO ·" 

no fundo, a que se beneficiam da compli-
. cidade e cooperac;áo da maioria "neutral". 

Se as ¡njustic;as e as pessoas que as cau- · 
sam náo tiveram o apoio direito ou indirei
to da maioria; acabar.iam caindo pelo seu 
próprio peso. Da-te canta, de que um tira
no náo pode dizimar progressivamente 
urna populac;áo desafecta nem um gene
ral urna tropa desobediente, que persisti
ram ·na sua actitude desobediente, por
que, entáo, chegaria .um momento, no que 
o tirano ficaria sem súbdito sobre os que 
exercer a sua tirania e o general sem sol
dados com os qu~ defender-se. Claro es- · 
tá que se precisa mais valor para desobe
decer a um tirano que para ·empunhar o 

fuzw·contra ele! 
Hoje, devf3 ficar clªro que tí, que as 

guerras náo as ganha ningem e as perde-
·. mos todos, como demonstraria o desastre 

ecológico da queima dos poc;os petrolífe
ros, provocado.r de um inverno t~rmico, 
que nos afectaría mesmo aos afastados 
da·s cénari9 das batalhas. Nem sequer a . 
industria armamentista obterá benefícios 
duradoiros, porque -como advirte Lawren
ée Korb, antiguo assessor do secretário 
de Defesa de Estados Unidos- urna vez 
derrotado lraque, tería que reduzir a· ven
da de armas de alta tecnologia a países, 

· politicamente inestá,veis, a industria arma
mentista, se quer contribuir a paz sem re
nunciar ao ñegócio, que fac;a investimen
tos em· investigar e fabricar armas verda
deirarñente "intelig~ntes", que impidam 
aos adversários atacar-nos sem ter que· 
destrui-""los. Náo seria urna fant;:isia ina
tingível, pois coisas mais "maravi.lhosas" 
se estáo a. ver, como á .chamada bomba 
de neutr6es, que aniquila a vida humana 
sem destruir as cidades e as industrias . . 
As ciencias avamc;am urna barbaridade! 

Qüerido filho, náo te enganes, o verda-. 
deiro progressismo náo e$tá em repartir 
preservativos as portas do~ coiagios de 
religiosas, senáo em manifestar-se para 
parar a .Guerra do Golfo, em náo fazer o 
servic;o militar. · Este Governo do PSOE, 
que nos quer embarcar ainda mais na 
guerra, tem um bom exemplo progressista 
de política exterior a seguir,· no artigo 6º 
da Constituic;áo da 11 República Espanho
l_a, que dizia: "España renuncia a la guerra 
como instrumento de política nacional". 
· Espero que, dentro do último trimestre 

deste ano, no que cumj:>res 17 anos, pre
sentes a instancia -antes de entrar no sor- · 
teio de "quintos" de Novembro- declaran
do-te objector de consciencia. Que assim 
seja! 

O teu pai que te quer, mas náo te quer 
na guerra. • 

Xabier Vilhar Trilho é profesor de Teoria do 
· El>tado na Universidade de Santiago 

•, . 
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Xov~n ob_riga~ó 
a-coser a 
bandéira 
norteamericana. 
·na camiseta ~ 

7"o editorial do New York tímes 
de . hai un ha semana informaba 
dun caso Claro de discriminación 
no país que abandeira a guerra 
do Golfo e no que se analisaba o 
caso dun estudante italLano 
expL:Jlsado dos Estados Unidos. 

"Non é.que se dean moitos ca- , 
sos, pero por poucos que sexan 
qeben preocuparnos: hai nortea
mericanos que utilizan a bandei- · 
ra para coartar as liberdades dos 
seur concidadáns. ó que se ~s
tá a facer ce estudante na uni-

. versidade de New J~rsey nos 
Estados Unidos Marco Lokar, 
poderia chamarse "Inquisición". 
A·Lokar non só o botaron da uni-

. versidade senón que remataron 
por expulsalo dos Estados 1,.Jni
c;los só- por non querer locir a 
bandeira norteamericana no uni
forme de baloncesto. 

Marco -Lokar non _quixo _poñer 
na camiseta da sua equipa de 
balonce·sto a bandeira das ba
rras. e ·estrelas que hoxendia ~s
tán moitos deportistas a coser no 
peito ce mo mostra de apoio aes 
esfor-zos aliados no Golfo. Lokar 
dixo qt:Je non podia levar a ban-

- deirá -porque as su as créncias 
·. impedían lle apoiar guerra nen-
. gunha. Tampouco quixo poñer .a . 
bandeira italiana pola mesma ra
zón. 

A constitución norteamericana 
g·arante · o dereito a disentir. H.ai 
un ano, o Tribunal Supremo fa- · 

· 1rou en contra dos que querian 
colocar a bandeira por riba da 
Constitución ( ... ) Pero. nai neste 

. país falsos patriot;:is que non 
comprenden ~ Constitución. Son 
os mesmos que maltratraron a 
Marco Lokar e insultaron á sua 
família por teléfono.. Temendo 

·pela sua vida; pola da sua mullér 
e polo filio que ela trae de caiTii
ño, Lokar fuxiu da universidade 
de New Jersey e regresou a 
Trieste. ( ... ) Os no~eamericanos 
que amamos a liberdade esta
rna na abriga de ped.ir disculpas 
a Marco Lokar". 

REFLEXIÓNS ANTIPATRIARCAIS 
ACERCA DA GUERRA 

XAIMECASAS 

"A guerra mesma é, en certo xeito, un . 
meio natural de adquirir, posto que com
prende a caza -clos animais bravios e a da
queles homes que, nacidos para obedecer; 
se n~gan a som~terse; é unha guerra que · 
a natureza mesma fixo lexítima. Vela'qui 
pois un modo de adquisición natural que 

Segundo estas corren~es antropolóxicas 
non androcéntricas, as pnmeiras guerras fo
ron as dos primeiros grupos..humanos por 
conse.guir as mulleres doutros g~upos para 
aumentar a ptodución de nenes, forza de tra
ballo que empregaban para realizar traballos 
agrícolas durante o Neolítico. · · forma parte da oiionimia (economia patri

monial), a cal debe encontralo formado ou 
procuralo, baixo pena de non poder reunir 
os meios indispensábeis de subsisténcia, . 
sen os cales non se formarian nen a aso-

Desde Engels sabemos que a prirneira loi
ta de clases foi a loita entre os douS-sexos. E 
sabemos que antes que a pr-opriedade dos 
meíos de produción'de bens (aterra, etc.) foi 
a propriedade das mulleres, quer dicer, da 
sua capacidade reprodutora para dispar do 

- ciación do Estado nen da Família." 
· · Aristoteles.A Política. 

A guerra é unha das maiorres formas de des
tru ción directa da vida. Na güerra mesma 
non hai engano cu truco. A guerra quere di
cer matar. Ademáis é matar para conquistar, 
para botar a outro, para qi.Jitarlle algo a 

seu produto. . . 
A domesticación das criaturas humanas ao 

servizo dos señores, do patriarcado, existiu, 
- existe nos nasos tempos de capitalismo e de 

outro. . _ 
Como esta actividade mortffera non 

se pode ocultar, intentan ocultar os mo
tivos. · 

O noso razoamentó parte duhha cita 
de Aristóteles precisamente porque 
Aristót~les revela claramente os moti
vos/ da guerra, as razóns que agora se 
ocultan con teorías sobre a agresivida
de conxénita da natureza humana e 
con enganos que -chaman . "defensa" 
aos ataques máis mortíferos e crueis .. 

Non nos poden ·dicer que matar ~1-
go bon, -entón teñen que nos facer crer 
que se ·mata porque· os humanos nace
mos con instiritos fanáticos, ct:Jn instinto 
de agresividade e de morte inevitábels. 

Pero a guerra non é inerente á vida 
humana, como pretenden as distintas 
ramas é:lo saber, as Ciéncias, as Letras, · 
as Filosofías ... tratando de xustificar o 
que non podian ocultar. 

A guerra é inerente ao Sisetma Pa-
.triarcal que estivo . ~sociado sempre a 
modos de produción basados na pro
priedade privada, na acumulación de . 
bens, na explotación dós seres huma
nos. Hoxe. é o petróleo e os territórios 
onde se encentra o petróleo. o ·nte po
di~m ser xacimentos de minerais, ricas 
coacas de grandes ríos ou a necesipa
de de éonseguir máis forza de traballo 

. para explotar. 
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"revolución" científico-técnica, e existirá sem
pre mentres perdure esta Orde Patriarcal da 
vida que sobrevive apesar. de todo; da vida 
que, non o esquezamos, se renova con Ga
da criatura que nace e cada vez que a criatu
ra que no fondo somos asoma a cabeza e se 
rebela. 

Mentres quef en todo o mundo se fala de 
avións e míseis, de Bush e de Sadam Hus
sein, debemós neutras/os falar do_ que verda
deiramente pasa neste, mundo. 

A guerra facémola todos: contra as criatu
ras. Esta foi a primeira guerra e segueu ·sén
doo. 
· A que mata os sentimentos cando os se
res humanos son pequenos. 

A que sementa a agresividade e os ''instin
tos" violentos nos seres humanos can
do tan só son seres desexosos de 
amor e de tenrura. 

A que permite que haxa adultos e 
adultas insensíbeis á dor e á morte. 

Porque todos e todas levamos un pai 
dentro, e todas e todos somos e tace
mos ó Sistema. 
· Sen esa guerra básica e primária non 
haberia Xefes que apertan os botóns, 
nen soldados que disparan míseis. Nen 
cidadáns para votar si á OTAN e á gue
rra. 

A reprodución xeracional da vontade 
de domínio e de conquista está garanti
da pola família e o matrimónio; e segui
rá a estala mentres que os sentimentos 
e a tendéncia erótico-vital dos seres 
humanos non desbanque ás sagradas 
institucións patriarcais con todos os 
seus tabus e mentiras. 

Aos país que se queixan de que 
mandan aos seus fillos ao Golfo hai 
que_ lles dicer: Pero non vos descatara
aes de que erades e sodes servos do 
Estado e do Capital? Por que vos quei
xades agora? 

O Governo está cumprindo só unha 
parte do labor de destrución e marte 
que vós comenzastes cando naceron 
os vasos tillos; cando lles ensinastes 
que o bo da vida é mao e que o mao é 
bon; cnado lles ensinastes que cumpria 
matar os desexos e os sentimentos; 
que para sobreviver era indispensábel 
obedecer aes país, e lago aos mestres, 
ao patrón, ao sarxento... + 

A guerra sempre a fixeron os seño
res para · conservar e· aumentar os sus 
patrimónios . . E sempre existiu esa von
tade de domínio e de conquista que se 
apresentou como virtude encomiábel. 

XERARDO DASAIRAS ASOCIACIÓN ANTIPATRIARCAL DE VIGO 
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Apartado 405 Vigo. 
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CULTURALº ANOSATERRA 

A Escota da lmaxe e Son colma 
· unha reivinsJicación do sector audiovisual 
Cada ano f ormaranse 
60 especialistas en éámara, son e eélición/postprÓdución 
• XAN CARBALLA 

Desde primeiros de 
Febreiro ven funcionando 
na Galiza a primeira 
experiéncia no Estado 
para formar profisionais 
da imaxe e o son en 
relación ao vídeo e nun 
próximo futuro o cine. 
Cunhas instalacións 
modernas e funcionais, no 
meio dun complexo 
adicado á formación 
profisional, dotado dun 
completo estudo de TV, a 
Escota de Imaxe e Son 
coruñesa vai sacar 
anualmente unha 
promoción de 60 
profisionais cun título 
homologado para todo o 
Estado. 

Co início das clases na Escola- de 
Imaxe e Son de A Coruña a pri
meiros de Febreiro ponse en mar
cha un proxecto que xa se reivindi
caba desde as Xomadas de Cirie de 
Ourense no 1973. No 1984, na eta
pa de Alvarez Pousa na Dirección 
Xeral de Cultura, falouse tamén 
de criar un Instituto de FP de se
gundo grau para formar "os técni
cos de imaxe e son que Galiza pre
cisa", e desde entón esa reivindica
ción aparecerá nos programas elei
torais dos partidos de ámbeto par
larnentário galega e nos debates 
públicos sobre a necesidades dó 
ector na Galiza. É no 1988 cando 

comeza a cri talizar o proxecto, 
apoiado con forza polo coordena
dor de FP de A Coruña, Xosé Luis 
Mira. Cunha duración dun ano, o 
~urso que agora e implanta, ho
mologado polo Ministério de Edu
cación e dentro dos plans experi
mentais da FP na LOGSE, fome
cerá aos que o aproben· o título de 
"Técnico especialista en opera
cións de imaxe e son" e º segundo o 
director do centro, Manuel Gonzá
lez, case con certeza a primeira 
promoción terá saida laboral fixa. 
960 horas de estudos teórico-prác
ticas e 200 de traballo serán o aval 
experimental destes titulados, .58 
homes e duas mulleres nesta pri-
meira fornada. · 

Alumnos 
e profesor~s entusiastas 

A característica desta nova Escola 
de Imaxe é o entusiasmo e o bón 
espírito de traballo que . se observa 
en alumnos e profesores. Coa van
taxe d_e traballar eñ grupos peque
no ~. en contacto cunha matéria 
atractiva· e en .constante práctica, a 
experiéncia educativa é nova e es
timulante para todos, "non parece 
que estés nunha escala", <licia un 
alumno á. prensa o dia da inaugura-

. ción oficial, unha inaguración .con 
preséncia do presidente da Xunta e 
do Conselleiro de Educación, cuxo 
departamento é quen forneceu os 
perto de 200 millóns de custe desta 
Escola (entre a construcción e o 

Unha das clases da nova Escola de lmaxe e Son de A Corufta 

equipamento técnico). Precisamen- . 
te ese mesmo dia os alumnos, cá-· 
mara en man, filmaban como pri
meira práctica o desenvolvimento 
do actos, asaltando a unhas autori
dades sorprendidas cun cámara en· 
cada dependéncia. 

A instalación da Escola de Ima
xe e Son non ten apenas modelos 
de referéncia, ainda que na idea
ción da mesma se teña recebido in
formación das experiéncias france
sas e doutros paises europeus, e de 
ens,aios corno a Escola dos Tres 
Mundos cubana e teña habido un 
proceso de discusión con expertos 
e empresas do sector, man~xándo
se unha base de dados sobre a rea
_lidade ·profisional do sector audio
visual na Galiza, "tanto o progra
ma de estudos como a forma de 
elaborar os ,contidos e os critérios 
didácticos, son unha experiéncia 
que se vai facendo dia a dia neste 
prim~iro ano. Queremos.formar es
pecialistas pero cun .alto con~eito 
da cultura visual e do traba1lo en · 
equipo que é calquer produción au-
diovisual" · · 

· Formar 
persoal ·cualificado 

· Os critérios de selección dos· 60 
primeiros alumnos viñeron ~n par
te dados por algunas das caracte-

rísticas de admisión desta primeira 
promoción. Desta maneira 44 dos 
60 alumnos proveñen -tiñan priori- • 
dade- das ramas de Imaxe e Son en 

. segundo ·grao, que se impartía en 
Benposta, e os de Electrónica (In
dustrial e Comunicacións) e os 16 
restantes foron escollidos entre 
400 solicitantes con COU oú FP2 
aprobados e cun mínimo qe 18 aos. 
A proba consistiu na análise dun 
fragmento de cine clásic,o, outro 
documental e de duas cenas sobre 
tratamento contemporáneo das 
imaxes e do espácio sonoro. Pe
quenas escolmas de "Berlin, sinfo
nía dunha gran cidade" de Walter 
Ruttman, "Sede de. mal" de Orson 
Welles, "Alien, ·o octavo pasaxei
·ro" de Ridley Scott e "Steps", do 
polaco Z. Rybczynski, serviron pa- . 
ra evaluar os coñecimentos dos 
matriculados. Neste proceso de se
lección era preciso ql!e resultasen 
20 persoas para cada especialidade 
(son, cámara ou edición/posprodu
ción). "Buscaremos para o futuro 
qúe o _cupo das duas maneiras de 
acces·o sexa máis equilibrado. Do 
que se trata é de que sexan persoas 
que vivan o mundo da imaxe e o 

son case como unha droga, e trata- . 
remos de formar profisionais de 
gran cualificación, té.cnica e artísti
ca, acostumadas ao traballo en 
equipo, polivalentes dentro do tra
ballo al,ldiovisual pero cun grau de 

especialización no esquema de 
produción" . . 

·As tres especialidaae do progra
ma da Escola son Cámara, técnico 
..capaz de efectuar todo tipo de ope
racións realacionadas coa toma de: 
imaxes, ediciónlposprodució~. téc
nico capaz de efectuar todo tipo de 
actividade·s relacionadas coa edi
ción/montaxe, mistura e tratamen~ 
to posterior de"imaxes e sóns e·téc
·nico de son, capaz en todas as acti
vidades relacionadas coa toma e 
re:x:isto de sons e o seu tratamento 
posterior. 

As instalacións en que se se ge
senvolven as actividades son unha 
das alas do c~mplexo de ~ de So-

. meso, no arrabaldo de A Coruña. 
Cun deseño moderno a escolá dis-· 
pón dunha zona de grabación cun 
completo plató de produción, unha 
estrutura cúbica de 180 metros ca
drados con duas sás de control, ca
merinos e armacéns, ."que poderán 
producir calquer programa de TV 
en .estudo. De feíto está moi avan
zad.o' o proxecto de que se reaUce 
un programa semanal da TVG que 
tarnén serviría "de práctica ao pró
prio alumnado. Ademais de áreas 
auxiliares de traballo e almacena
mento, laboralório de fotografia, 
aulas-seminários e salón de actos, . 
a Escola de Imaxe conta cunha sá 
de pqsprodución profisional, un la-. 
boratórió de· sons. co_n locutório de 
rádio e catorce cabinas individuais 

· de edición e son. O .próprio deco
rado da escola remite continua
mente aos referentes <mltes do· ci
ne: desde os carteis de "Napoleón" 
de Abel Gance, ao "Citizen Kane" 
pasando polos carteis das mostras 
de ~ine ou as prcducións cinema
tográficas galegas. Entre as dona
cións que teñen recibido está todo 
o vestuário de "Sempre Xónxá" de 
Chano Piñeiro, que inicioti a pre
séncia semanal. de diferentes per
soas ligadas ao sector audiovisual, 
·~xa estivo Reixa, agora vai vir 
Diaz Noriega e máis.adiante xente 
das productoras de vídeo e das ca
deas privadas de TV". 

Prognµna3 
pensando no futuro 

Entre os próxectos da dirección da 
escola está criar dous novos módu
los para anos vindeiros, un de .pro
dución e outro de axudante de rea
lización. Contando coa inserción· 
da Escota nun centro de FP con di
ferentes especialidades, "irnos 
ap~oveitar -a preséncia de carpinte-. 
da, pelucaria e metalúrxia para fa
cer cursos especializados dirixidos 
ao tra~allo audiovisual. (maquinis.:. 
tas, maquillaxe, carpintería de de
corados, ... )" 

A Escala quer que ·o seu ámbito 
de intervención no sector non se 
limite só á formación de novos 
profisionais senón tamén a dina
mizar a actividade audiovisual, 
mediante cursos e seminários· de 
formación· dirixidos a pro(isionais . 
en ·activo e cursos de iniciadón a 
profesores de todos os níveis edu
cativos, "procurando que· a Escol~ 
sexa unha infraestrutura pública 
para a-normalización audiovisual 
da Galiza". - · t 

N2467 

•Filoso tia e Latinoamérica. 
Xa quedou completado o progra
ma da. VII Ser:nana Galega· de. Filo
sofía que térá lugar do 1 ao 5 de 
Abril en Pontevedra. o. título xe
nérico será '-'Filosofía e Latinoa
mérica". A Aula Castelao. de Filo
sofia ten completado un-· ambicio-

. so programa que inclue nas se
sións da mañán intervencións de 
Adolfo Sánche2l" Vázquez, Leopol
do Zea, Marta Hamecker, Boaven
tura de Sousa Santos, Francisco 
Lou~a. Enrique Dussel, Jürgen 
Misch, José Luis . Abellán e Os
valdo Fernández Diaz. Estas se
sións matutinas desenvolven o te
ma "Pensar ~tinoamérica:· depen
déncia e liberación". 

As sesións da tarde, $eguindo o 
esquema habitual das X.ornadas, 
adícase a "Galicia e Latinoaméri
ca", con ponéncias de Xan Carmo
na, Ramón Villares e duas mesas 
redondas. Nas sesións da noite o 
prpograma inclue áo eGonomista 
_André Gunder Frank, o profe sor 
francés Michel Lowy, a historia-
dor Gustavo Beyhaut, o antropólo
go e novelista brasileño Darcy Ri
beiro e o xornalista ·e escritor me
xicano Gregório Selser. 

Os interesados en recabar máis 
dados sobre esta importante citá 
cµltu.ral pódense dirixit ao Aparta
do 332 de Pémtevedra. + 

Álvaro Cunqueiro 

• Producións rad.iofónicas 
~obre Cunqueiro. As Aulas de 
Cultma de Caixagalicia e Radio 
Nacional na Galiza, co gallo da 
celebración do Ano de Alvaro 
uUnqueiro, estabeleceron un con- ·. 
vénio polo cal será posíbel emitir 
algunbas das obras teatrais do es
critor mindoniense. O patrocínio 
de Caixa Galic.ia permitirá a pro
dución e realización das pezas dra
máticas cun elenco importante de 
actores galegos. 

Radio 4 transmitirá para toda 
Gaiiza, do 13 ao 17 de maio ás 11 
da noite, as obras "A senténeia 

. dourada", "palabras de Víspera", 
"Función de Rom·eu e Xulieta"; 
"Xan o bó conspoirador~·, "A noite 
vai coma un rio" e "O incerto se- · 

· ñor don Hamlet". Tamén durante 
Maio emitiranse diariamente pro-

. gramas guioni~ados polo próprio 
Cunquéiro para R.NE na etapa en 
que foi colaborador d~ emisora e 
nas que elaboro.u· séries como 
"Andar e ver Galicia", "Estampas 
do meu mundo" e "Cada dia ten a 
sua história". Estes guións serán 
recollidos nunha publicación. Asi
mesmo, en colaboración coa Edi
torial Sotelo Blanco editaranse en
trevistas e conferéncias de Cun
queiro grabadas por RNE e que se 
conservan nó arquivo sonoro da . 
emisora. 

A adaptación das obras de tea
tro foi de Ana Pontón e Lino Bra
xe e a dirección das mesmas co
rren a cárrego <leste último escri- · 
.tor. + 

f 
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N ecrolóxica 
Estwnpas do mundo 
elegante, Memórias dun 

. negro gale'go, son algunhas 
das séries de colaboracións 
literárias que Xesús 
Campqs, Chichi, escrebeu 

· para A N osa Terra. Hai 
ademais artigos saltos, 
dúcias de dibuxos 

-- h~morísticos, ilustracións, 
unhá enxurrada qe 
cqati vidade aceda_ e xenial, 
coas interrupcións e as 
presas . que a el m~smo o 
·definían. A derradeira -por 
fin podemos meter - · 
adecuadamente .esta 
palabrª- publicámola neste 
mesmo número. 
Foron doce ,.anos, toda a 
etapa _actual de A Nosa 
Terra, iniciada en 
Dec~mbro de 1977, de 
colaboración cordial. O 
feito é notabel se ternos en 
conta que Chichi foi -
diri:xente, durante a 
transición, da UnióB de 
Xuventudes Comunistas e 
logo seguiu, mália -ou 
precisamente grácías- á sua 
heterodóxia, fidel á mundo ' 
político do PCG e este 
periodico estivo na brecha 
da liña nacionalista, 
polemizando, as veces 
duramente, naqueles anos, 
con corren tes. coma esa á 
que·Chichi pertencia. 
Mais, con todo, d foi dos 
que souberon furar a 
superficie dos 
acontecementos e ver en A 
Nosa Terra, por riba das 
tendencias á greña, un 
rp.édio independente e libre. 
A auteriticidade foi a 
característica que guiou a· 
Xesús Campos, por riba de 
contradicións e riscos que 
acabaron coa sua própria 
vida. Por iso, non sendo 

·nacionalista, foi un galego . 
sen complexos. Dixo un 
imbééil que o nacionalismO' 
cúrase viaxando, pero as 
.viaxes e a cultura -outra · 
forma de viax;_ar, como di o 
tópico- foron as que o -
aproximaron ao 
nacionalismo. Hai pouco 
falamos de balneários e el 
valoraba os de Cuntís·oü 
Caldas, pre9isament~ 
porque coñeCia os ·de 
.Centroeuropa. 
Danos asco dicer que non o 
esqueceremos, porque é 

- nientira. Este mundo vai 
demasiado r~pido. 
Esquecerémonos del e de 
moitas outras cousas. 
Sempre é prefenoel a 

· verdade. Aloita: continu·a. + - . 
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Chichi: 
,1 

. desta vez pasác4este, longueirón 
•ANTONIO MASCATO 

Vas .e ábreste, asi, como sempre, 
sen avisar. Deixando todo císcado, 
deb.uxos, fólios mecanografados, 
recortes manipulados- de xorna_l, -

- coplas; mambos; moreas de anóni
mos asinados. 

Sen avisár, como cando larga
ches para Tenerife, como cando 
chamabas desde a Ponte de Lima, 
como cando nos enviabas esas tar- · 
xetas tuas. Pasácheste, si non rias, 
mais que o día do encontro de hu
moristas non que ápareciches vesti
do co teu .pixama azul, e v~ña a 
desfilar polas ruas 9e Salv:aterra. · 
Ben mais que na montaxe daquel 
programa polo que lle protestaron 
as mulleres dos conselleiros a Xe
rardo Rodríguez, este, claro, bdtciu
te, a quen se lle ocorre ir comparar 
a Eta·co.Exército Guerrilheiro. 

O abuso do Monis e o Man.qui
ña, vaia teima coa parella en todos 
os teus guións, non é nada ce desta 
vez. Nen siquer a caña que ten le
vado o Rusti, sempre castigado no 
balcón até_ vir o Nico liberálo, que 

che .fíxo o can? 
Claro que a caña, máis que nin

.guén, foi para _o Camariñas, o Sí
rio, e o Perozo. Logo ,para o Porto
meñe, o Paco Vázquez, Carlos 
Luis e tantos asimilados. Ti sempre 
;i andar no sentido contrári_o, sem-

que son dous dias". 
Co mando a distáncia, esa dita

dura que veu sustituir á do proleta
riado e á que tamén aderiches, an- -
das a mudarnos as rápidas conse
cuéncias de tantos anos de labor 
disperso, disparatado. Coa pluma -
o dedo moUado no viño para facer 
aguadas- de tinta negra, trallero e 
dandy; andas a machacar no ferro 
máis frio, xa quencerá. · 

Desta vez, longueirón, pasáche -
te. Amolácheslle a Fraga o altnorzo 
cos humoristas, xusto o dia no que 
ti embarcas, o Sírio non cho per
doa. Acumulas o traballo no re to 
do Consello de Redacción do Can 
Sen Dono, non me entregaches o li
bro 9ue prometiches para Ir Indo, 
privas a A Nosa Terra de ter un. es
paí1olista fayorito, e déixasnos a to
dos cos miolos destrozados. 

pre a desfacerte de amarras; da ga-
, leria, do grupo de· pintores, a libre- O Picho Suárez e o Pepe Carrei-
ria de Lqgo, a editorial de Madrid, ro <lanche, tamén; unha aperta . 
0 Partido, 0 comic_do Castro de Mándanos un postal desas que só ti 
Sargad~los, de Tórculo, da rádio e es quen de arranxar. 
da teuvegá. Fechando a por.ta amo- Desta vez pasácheste, longuei-
do e·rnsm<Uido "sig&n ben e a vivir rón. . + 

A· ve< SbiL 1 j!VAU6ÓR-f!ll€ 
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Un bon texto 
literário sen 
apelativos 

Duas letters, 
de Bernardo Atxaga 

Exi,ste unha literatura específica
mente "xuvenil"? A resposta non é 
nada complicada. Non. E todo o 
demais é rizar o rizo e gañas de 
despistar por parte de editores e/ou 
educadores. Existe, iso si, unha li
teratura que se dirixe aos rapaces e 
que certa clase de mestres -os que 
máis ódian á literátura- lles reco
mendan; é unha clase de literatura 
escrita por certa clase de escrebe
dores que van a tanto a liña e que 
poden saber de antemán cantos car
tos les vai dar o seu "ersatz". É un
ha clase de literatura, narrativa, que 
ten as suas receitas: protagonizadas 
por mozos/as ou rapaciños/ as que 
se introducen nunha série de ternas 
e cuestións que están moi ao dia. 
Normalmente, e para quedar ben 
cos mestres e educadores que fan 
ler esta clase de literatura, son tex
tos cheos dunha grande dose de 
moralina ... de esquerdas. Son, cla
ro, textos didácticos onde todo está 
metido con "calzador" e son narra
cións imposíbeis, que farian -se 
ainda existisen- as delícias dos 
amadores da literatura do absurdo. 

E ven a conto isto porque se es-

tán dando moita cantidad desta cla
se de textos na literatura "x.uvenil" 
galega. Colla o leitor un libro deste 
tipo escrito por autor galego ao 
azar e comprobe por si mesmo ... 
Mais de vez en cando, nestas co
leccións aparecen textos que ser
ven para seren lidos sen saber que 
son literatura "xuvenil". E é que 
non son desa clase de liter~tura, é, 
simplesmentete, un bon texto na
rrativo. Isto é o que acontece cun 
libro recentemente editado pola 
Editorial Galaxia na sua colección 
Arbore: Dúas letras, do basco 
Bernardo Atxaga, en tradución de 
Leandro García Bugarín. 

Esta narración explica unha pe
quena história. Un emigrante vasco 
nos USA recebe duas cartas. Había 
tempo que non recebia novas do 
seu lugar, e en moi pouco tempo 
recebe esas duas cartas. Nelas lle 
explican que morreron dous arrii-

gos da sua mocidade. As cartas 
van facer que se poña a escreber 
unha história que aconteceu alá, na 
Basque Country e que foi protago
nizada polos amigos mortos. Re
dacta a história para contala na ca
sa, porque el vai perdendo a "me
mory" e a única maneira de lem
brar é pór as cous.as en papel...E, 
ademais, non sabe moi ben o "en
glish", xa que non pensaba quedar 
senón tomar ao país natal. E men
tres recorda aquel antigo feíto, o 
narrador vai metendo cousas do 
seu presenté e da sua vida. Sabere
mos que foi pastor, que a muller lle 
morreu, que o s~u fillo casou cun
ha rapaza irlandesa que non se leva 
moi ben con el, que é un home res
peiado ali onde vive, etc. E narra
rá o feito que enfrentou aos dous 
amigos. seus, que nunca máis se 
volveron falar e que rnorreron sen 
tomar a ser amigos. E el ao remate 
non contará a história á sua fami
lia, porque non fala ben "english" 
porque ten medo que. a nora lle 
chame egoísta -que, ao cabo, pe o 
que é o vello pastor. 

Unha história sinxela, ben narra
da, inzada de expresións en inglés 
que lle dan un encanto especial ao 
narrado e distancian ao leitor fdo 
protagonista. Un protagonista que 
non é un "dechado" de virtudes, 
senon que se adiviña un home que 
loitou para sobreviver e para iso 
foi cobarde, agarrado e egoísta. 
.Unha anédota que ven dicer que a 
amizade pode romperse por un ma
lentendido sen irnportáncia. Unha 
historia onde a moralina está com
pletamente ausente e onde brilla o 
ardor moral, fan deste libriño, des
tas Dúas letters unha espléndia no
veleta que se le dun tirón. Que ser
ve para nenos, adultos, mozos, an
ciáns e outras idades, que demostra 
que a literatura é sirnplesmente boa 

ou má, e que as divisións por xéne
ros ou idades non son máis que ga
ñas de despistar ao persoal ou para 
encher as convocatórias e esa su
bindústria cultural que son os pré
mios literários-e as bolsas de inves
tigación .. 

·Dú<;1.s letters -é un ha pequena 
obra mestra -pequena pola .exten
sión- onde se demostra que un au
tor, a partir dunha mínima histó
ria, armado de talento e de econo
mía verbal, usando unha ironia que 
non aflora nunca á primeira ldtura 
e narrando lonxe de ~squemas e ar
quetipos, pode dar unha novela da 
que poden gostar os mozos e os 
adultos. E é que Atxaga non escre
beu a sua obra rebaixando o seu ní
vel para dirixirse a un público me
nos "forrnado", -senóÍI que deu todo 
o que ten de si -ou quizá máis- pa
ra que a sua obra poda ser lida sen 
"aprioris" de idade. 

Dúas letters é unha bela novela 
que, ademais, demostra que as bo
as obras literárias son universais, 
porque se lle cambiamos os nomes 

. aos personaxes bascos por nomes 
galegos, poderíase estar a ler a his
tória dun emigrante de nós, sen ne
ces idade de cambiar máis nada. 
(Non queremos falar da tradución, 
ao non coñecer o idioma· orixinal, 
mais pensamos que existen dema
siados xeitos e poucas maneiras ou 
que o tradutor non sabe moi ben a 
conxugación dos verbos, sobretodo 
do verbo ser, s~gunda persoa do 
presente áo indicativo, xa que nos 
malla demasiado C6Il "eres" e nun
ca aparece '.'es". E outras pegas 
máis que non irnos enumerar, só 
lembrar que André Bretón queria 
eliminar da língua francesa o ad-

. verbio "or" (pois). Se se eliminase 
nesta tradución mais dunha vez, a 
cousa quedaría mellor. + 
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Mal de Linguas 
Jesús Tu son 

.-~ 

Prexuízos 
lingüísti~os 

Mal de línguas, 
de Jesús Tuson 

A editora de Santiago que se suma 
a este sector índa insuficiente de 
publicar na Galiza, co nome de 
"Edicións Positivas" danos un es
crito do catedrático Jesús Tusón 
sobre o entramado de prexuízos 
lingüísticos que teñen praza na pe
nínsula ibérica. 

Mal de Linguas é un tratado iró
nico e refrescante sobre tantos xuí-

CONSELLO DA CULTURA GALEGA 

·CENSO CULTURAL 
O Consello .da Cultura Galega está a preparar un Censo Cultural Galega, no que figuren cantas persoas e institucións 

traballan nos diversos eidos da nosa-cultura, dentro ou fóra da Comunidade Autónoma. Para elo, roga a tódolos 
interesados que envíen a máis completa.información para incluír nu~ Banco de Datos. 

O Censo comprende: 
a) Escritores. 
b) ~istas. 

c) Investigadores. 
d) Asodacións e Centros con actividade Cultural ou de Estudios. 

e) Obradoiros de artesania. 
I' 

Os datos remltiranse á .sede do Consello da Cultura. Galega na Rúa do· Vllar, 30 
de Santiago de Compostelá. 

Rúa do Vilar, 30. Tlfs. 58 80 88 I 58 97 09 
Fax 58 86 99. Santiago de Compostela_ 15705 
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zps de valor que se emiten dia a 
dia nos meios de comunicación, na 
conversa da rua e desde as cadeiras 
do ensino. Como o autor lembra, 
os xuízos de valor, á diferéncia dos 
_de feitos, non son comprobábeis e 
por iso permanecen obstinadamen
te na mentalidade dos povos. Des
facer tales xuízos é un labor de xi
gantes e o mellor método o que 
utiliza J. Tusón: a ironia, o con
traste coa realidade científica para
lela e as contradicións inerentes 
aos conxuntos d.e tales prexuízos. 

Millóns de veces ternos oído di
cer que tal língua é fácil de apren
der e tal outra difícil;. que esta é 
elegante e a outra bruta, que unha é 
universal e a outra reducida. Mi
llóns de veces teremos que suportar 
eses prexuízos e só nos cabe sorrir: 
Tusó~ sorri e, algunha que outra 

. vez, monstra carraxe e indignaci~n. 

Porque no campo destes prexuí
zos valorativos é onde máis se ad
virte a cantidade de alienacións e a 
introxección ideolóxica .ij·ue a so
ciedade f ai e ten recebida do grupo 
dominante e represor. Colaborar 
no desmantelamento de tales pre
xuízos é unha excelente forma de 
contribuir á liberación da mente .. 

Sobre estas relacións dos prexuí
zos e o poder di Tusón: "A com
plexidade lingüística do mundo es
tá mal vista polo poder. E, como o 
poder non quer moito .aos seus 
competidores, se pudese borraríaos 
do planisférió: faria desaparecer as 
forzas económicas rivais (ou su
postamente rivais, ou o inimigo 
criado a propósito) e, correlativa
mente, as culturas e as falas dife
rentes. De momento, e da mesma 
mane ira que 'Africa foi debuxada 
interiormente seguindo os <litados 
dunha xeometría" implacábel, o 
mundo sométese a unha división 
en macroáreas de influéncia e os 
poderes que concorren nelas fan
nos viver nun equilíbrio máis ou 
menos inestábel segundo as épo
cas, as direccións da economía, as 
necesidades de fontes enerxéticas 
ou o desenvolvimento da indústria 
e o negócio do armamento, entre 
outros factores" (p.103} 

Pero J!On crea o leitor que este 
lib10 de, Tusón é só unha crítica 
dos prexuízos, contén a visión fon
da da realidade: "A história da vi
da e da morte das línguas vai para
lela coa história dos dominadores e 
dos dominados" (p.116). Asi que a 
defensa das línguas é tamén a de
fensa da vida dos povos e da liber
dade social. + 

FRANCISCO CARBALLO 

Jesús Tusón, Mal de Linguas, Edicións Po
sitivas, Santiago, 1990 pp. 127. Tradución do 
catalán ao galego de Xúlio C. Sousa. 

A poética 
da luz 

Regreso e 
advenimento, 
de Xavier Seortae 

Recén ven de ser editada a última 
entrega poética de. Xavier Seoane, 
estamos ·perante un livro de poe
mas que foi escrito entre Fevreiro 
1983 - Abril 1990 e que leva un es
clarecedor e simbólico título: Re
greso e AdvenimentoO). O enca
bezamento é i.Justiativo canto que 
vai supor o retorno do poeta ao 
cultivo da palavra e ao mesemo 
tempo é alegórico porque nos tex
tos que se incluen hai moito de ad
vento da primavera, velai senón o 
protagonismo da luz, do sol e da 
cor azul que se itera unha e outra 
vez no transcorrer do poemário, 
-preséncia da que falaremos con de
talle e através de nídios exemplos. 

Contodo esa poética da luz que 
salientamos non é orixinal e primi
xénia na obra de Xavier Seoane, , 

· pola contra é argumento sobraqa
mente recorrido polo poeta, non te
rnos mais que~lembrar a sua ante
rior aportación lírica, un livro de 
poemas intífulado O Canto da Te
rra<2), e a ese respeito literária 
"Luzes de Galiza" nunha reseña.do 
volume devandito: "A simboloxia 
da luz é fundamental". ( ... ) A 
'Anul}ciación' (parte final) é un 
termo polisémico que afirma cunha 
recurréncia constante a() símbolo 
'luz', a vontade de alegria, de 
amor, de plenitude(3). 

Regreso e Advenimiento recolle 
vinte poemas dispostos en duas 
partes ben diferenciadas e que van 
introducidos por un outro poema 
co epígrafo 'Envio'a xeito de in
trodución: Aos .versos engade-se
lle un amplo prólogo da autoria de 
Salinas Portugal que comeza por 
subliñar: "Con. esta breve entrega 
que ternos nas mans, regresa Xa
vier Seoane ao mundo lírico da pa
lavra ben medida, da i..maxe lumi
nosa ... ", analisando polo miúdo as 
formas e os contidos deste poemá
rio e que cobizosamente este rese
.ñador quere completar para teste:.. 

• muñar o pracer desta leitura. 

De primeiras diremos que a in
tensidader do livro, reforzada pola 
brevidade dos textos, mostra un 
espírito de síntese que é éle louvar 
(afeitas como estamos a rios de pa
lavras que non conducen a ningu
res), conden~ación que 'se basea 

GuieirQ 
. CULTURAL · 

.. 

Xavler.Seoane. 

nunha coidada escolla de matéria 
léxica e nunha riqueza metafórica, 
mesmo con vocábulos de pouco 
uso entre a nosa literatura: "sorrirei 
soluzante", "sorrir e soluzar", que · 
aportan ductilidade, maleabilidade 
á língua e non supoñert escurece
mento porque o poeta vai purifi
cando cada palavra até dar co sig
nificado niais axei~do, sen perder 
ápice de expresividade, con limpe
·za dabondo. 

ternos inventado nomes 
para a ave para o riso para o sol 

Xavier Seoane soubo desprazar 
os versos enmarañados con conci
·sión honrosa. No poema-prplogo 

· dá conta do desexo de ultrapasar 
para alén da morte ... 

Cando as aves non voen ( ... ) 
desexa-me 
recorda-me 

E a seguir <leste texto comeza 
unha primeira parte (I-XII inclusi
ve) na que procura o coñecemento 
profundo do obxecto aplado, amor 
e desexo coñflúen en versos plenos 
de sensualidade e o símbolo 'luz', 
do que falamos, está identificado 
co corpo da muller amada. Vela-
qui: . 

naces da luz porque es 
vivo asombro da nua claridade 
( ... ) 

ou estes outros versos, 

es a luz agraciada que o fruto 
toca á alva 

ou· tomado de outro texto, 
a luz es 
sobre o teu carpo respirei a terra 

Seoane-espella de maneira dara 
o faciana posesiva do amor e toda 
esta primeira parte poderia fundir
se na lexítima aspiración dese con-

DICCIONARIO XERAIS 

CASTELÁN 
GALEGO· 
DE usos. FRASES E SINONIMOS 

tínuo desexo de se fartar nas mol
duras femininas, a dúcia de poe
mas é un roteiro coro ún cara un 
obxectivo certo: 

d teu carpo sentir pátria do meu 

definición que se asenta as mais 
das vezes nun algo abstracto, se
mella que o poeta quixera afondar 
na intanxibilidade dos sentimentos 

o teu corpo 
o fogo azul dunha rosa no alto 

Novamente haberá que fazer fin
capé no tocantes á pigmentación 
azulada que tamén é repetitiva e 
que é un sinónimo inais de luz por
que a cor azul sobresai nun ceu sen 
nuvens ... 

erguias ao azul os brazos mainos / 
os paxaros durmian despidos nas tuas 
mans 

.ou nestes versos fermosos: 
unida ªº azul 
non tés idade 

Ternos _pois que nesta primeira 
parte acaso somente aparece un ar
gumento antitético, o momento 
criativo opoñendo-se a outro detru
tivo que agoira unha temática de 
mais sombras na segunda parte. Do 
intre primeiro gastamos de palpa
dear estes recordos da intimidade 
pracenteira; 

fazer-te foi amar-te 
ninguén pode tocar-te sen soñar 

do segundo salientaremos un verso 
que recolle a obsesiva preocupa'... 
ción, desacougante, polo transco
rrer das horas que mentres dura a 
dozura non lle quita folgos a nin
guén ... "alén de nós o tempo é un
ha ave sen nome." 

A ·segunda parte de Regreso e 
Advenimento muda a contempla
ción do corpo pola visión da paisa-

xe e produce-se un distanciamento 
que ben se pode mifar no uso' de 
formas verbais en.pretérito e na 3 a 
per.soa. Xá no primeiro <lestes poe
mas (XIII-XX) Xavier Seoane re
forza a posición encontrada, a antí
tese sobre da que vai xirar . o eixo 
temático até a fin. · 

o amor é un rio aberto entre dous se
res 

a marte o regreso da sttprema nu
dez ... 

e que se fai iterativo no seguinte 
poema sen que haxa polo meio un 
intervalo de· remanso no que go
rentar-nos, tomando-se o texto to
do nunha visión profética da derro-
ta ... 

cando os nosos ósos descansen 
o amor partirá para sempre ao seu 

reino 

·o home é consciente do que 
agarda na fin das horas, pero unha 
lenta consumación desde esa pers
pectiva é moito mais levadeira sa
bendo que cumpre amar até o intre 
de mais dor e iso reclama para si o 
poeta: 

haxa para os meus ollos un tinte de 
verdor 

antes que a húmida terra se adentre 
nomeu rosto 

e o adeus definitivo me faga errante 
sombra 

Asemade o livro de Xavier Seo
ane remata con dúas reflexións, 
unha para si propio ... 

Se puidera reter-te por acaso! 

... e outra para a persoa que o com
partí u todo até á fin e que deixa 
tras de si pouso de esperanza ... 

non te esquezas 
de gozar de ser livre de sentir outra 

vez 
a luz desesperada e demente 

Regreso e advenimento é un po
emano para ler sen demora e os 
sete anos que hai detrás da sua 
meticulosa elaboración ainda son 
outra boa· razón, porque lonxe de 
destragar os versos fan que a pa
lavra poética veña ben madurecida 
poJa auséncia de présa, (feíto que 
diminue o valor de outros poetas 
de hoxe que se aplican, ás lixeiras, 
na procura dun prémio literário). E 
deixo-vos nesta páxina cunhas pa
labras do prólogo de Salinas Por
tugal a este volume que este rese
ñador comparte enteiramente: "pa
ra demostrar que a poesía ainida é 
posível, que o poeta é ainda nece
sário". + 

MIROVILLAR 

(1) Edicións do Castro. Poesia. Novembro, 
1990. 

(2) Edicións Sotelo Blanco, colección Lelia
doura poesía. 

(3) "Un intento de sinfonía total". Luzes de 
Galiza n.10/11, primavera 88. 
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NOVAS SENSUAIS 

MC I COMPOSTE.LA 
De súpéto, chéganos unha nova 
-disas que a meirande parte das 
veces desexamos obviar-. A 
morte de Chichi Campos. Xe
sus Campos, que fixo de todo e 
navegou polo cosmos utópico 
do real con inusitada audácia, 
atópase en tránsito cara ou"tros 
eidos infindos e descoñecidos 
na nosa densa humanidade ill$ti
tucional izada. Porén, non es
quecemos -aquiles da xenera
ción do medo- os tempos onde 
todo podía. ser ainda que nunca 
fose nada. E Xesus, bandido, es
cribidor, taberneiro, poeta e 
contrabaixo, xertne das máis 
etéreas paix6ns, cínico e cómico 
persoaxe da intransixéncia ca
vernícola, mais tenro e sensíbel 
esquelete, paxaro en liberda<l:e, 
agardaranos, talvez, nesa mestu
ra onde se atopa agora recoUen
do dados para desepar novas 
fonnas nun estadio aínda indefi
nido. Mais, como nel foi costu
me, sempre por diante. 

O autor de "Experimento Es.
piritual" -espectáculo músico / 
teatral que fora estrea en A co
ruña na sá Luis Seoane-, 
Willy Éter, chegou a un acordo 
co Centro Dramático Galego 
para participar cun interesante 
papel na vindeira producción co 
CDG (descabezado) qué porá en 
cena no Teatro Principal "no 
mes de Abril, baixo a dirección 
de Maximino Queizán", confe
sou mentres despachabamos un 
café amais dun xeitoso bocáta 
de queixo a unhas horas certa
mente inconfesábeis. 'Willy, 
que terá que cuidar a imaxe por 
mor da adaptación a certa per
soaxe típica do conto que conta
remos máis adiante, xa non po
derá perder o tempo en farras, 
posto que o traballo absórveo de 

ACTOS 

Fotobiografia 
de Carvalho Calero 

Desde o venres 22 está aberta 
en Ferro} unha exposición foto
biográfiéa sobre a figura e a 
obra de Don Ricardo Carvalho 
Calero. Está aberta no Museu 
Municipal Bello Piñeiro (Casa 
da Cultura) 

Fraternidade 
Rosa Cruz 

Conferéncia da E cola Interna
cional da Ro acruz de Ouro 

ANUNCIOS DE BALDE 
A A ociación Galega da Muller 
ten de de comezo de te ano un 
servicio gratuito de asesoria 
xurídica para mulleres no seu 
local de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-211), para atender con
lultas e infonnación sobre agre
sións, maos tratos, separacións, 
tutela de fillos . Atendido pola 
avogada Isabel Castillo, est4 
aberto os Xoves (agás festivos) 
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da 
AGM é o (986) 58 81 01. 

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

cheo, "son sete horas ao día on
de hai que pór moita constáncia 
para que todo salla ben". 

Un par de apontes. "Musul~ 
máns e infieis" teñen unha cita 
o sábado, día 1, no campo do 
Campus composteláns, ás deza
sete horas, "onde se dirimirá 
quen é quen", nun partido de 
fútbol que orgaiza Quico e al
gún máis. "Tan só necesitamos 
o aderezo, fans e isas cousas 
que fan agradábeis iste tipo de 
confrontacións". E noutra orde, 
nas Crechas, Lhosca, Estrela 
Ferrenho e Nerea Garcia pre
s-entan "Image latente" baixo a 
fónnula de Estudo Galego Por
tugués, "a nosa primeira mostra 
fotográfica", din, mais non por 
iso desprovista de orixinalidade, 
"ainda que todo o fixemos ao 
azar, sen programación". Non 
obstante, as imaxes, latentes ou 
non, falan por si mesmas. 

6 de Marzo: "A palabra viva" 
13 de Marro: "Iniciación". 

I :Mi>stra de Encaixe 
·de Bolillos 

Os días 28 a 31 de Marzo vai 
·ter lugar en Camariñas a pri
meira mostra desta importante 
artesania, na que a vila costeira 
galega ten especial sona. A 
mostra procura potenciar o se<::
tor e dar a coñecer o nível aca
dado polo encaixe galego, que 
xa está a ser empregado por co
ñeci dos deseñadores galegos 

viaxe. Perguntar por Xaquin . 

Francesa, licenciada en Fílolo
xia Francesa e española dá cla
ses de francés. Rua do Home 
Sánto, 13-32 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 cada nación se comunique 
facilmente en pé de igualdade 
coas dem.ais, sen· someterse a 
línguas estranxeiras: o espe
ranto, o idioma máis, simplés 
da terra. Clases gratis no Insti
tuto Santo Tomé de Freixeiro 
(Vigo). Venres de 6 a 7. Tfno.: 

AxendA .
.n;cuLTuRú;n. 
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EXPOSICIONS CONVOCATóRIAS . · 

Goma2 
Exposición na1-Galeri~ Arteacti
vo Zen&Cia (Rua Pracer, 15 -
Vigo) . 

Antonio Mur3;dO 
Exposición na G~leria SIC 
(Príncipe 23-1 º Vigo)_. • 

Carlos Moeira 
Traballos -en coiro e espello no 
Café Rua Nova de Santiago. 

O regreso dos 
dinosáurios 
·Exposiéión de figuras animadas 
a tamaño natural de diferente 
fauna pre-histórica. Na Estación 
Marítima da Coruña. 

Francisco Beltrán 
Pinturas e fotografías no Ateneo 
de A Coruña. · 

Femando Quesada 
Pinturas e debuxos do artista de 
Ourense. Na sala de arte da Cai
xa Pontevedra (Pontevedra). 

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

Alberto Datas 
Exposición na Casa da Parra e 
no Museu do Povo Galego en 
Santiago. 

Manuel Facal 
Pinturas e escultµras recentes. 
Na Galeria Trinta/Manolo Allué. 

nas suas coleccións.~Haberá re
presentacíóns de diferentes zo
nas encaixeiras do ,Estado (Va-

· Uadolid, Barcelona, Madrid, 
Logroño e Sevilla). Quen dese
xe máis información sobre a 
mostra pode dirixirse ao (98-1) 
73.60.00. 

A ca~a dos afogados 

Nova representación do Centro 
Dramático Galego. A obra de · 
Miguel Anxo Femán Vello estará 
dirixida por Manuel Lou·renzo. 
1,2,3,4 e S de Marzo A Coru
ña. 
9, 10, 11~ 12, 13 S~tiago. 

(986) 23 l 6 40. . 

A Asociación España-URSS de 
Vigo organiza o torneo de xa
drez "Amistade". Para máis in
formación chamar ao (9~6) 22 44 
57 de 11 a 13 h. e de 17 a 21 h. 

Aos concellos de Galiza contra 
o lume. Solici~de á Consellaria 
250.000 pesetas por hectárea, 
segun e pai:tindo da ·extensión 
total de cada município. 

Vendo enxámios en produción. 
Abellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeíción con cáinara 
de "cría. 11.000 pta. ·Tfno. 
(0,981) 899931. 

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

Capoeira 

Combinación de '1oita cpri>oral e 
danza a capoeira brasileña ten.,., 
un soporte musical próprio, foi
to de cantos-e instrumentos de 

percusión. Combinaci6n de 
brincos e golpes, principalmen
te cos pés un elemento defmitó
rio da capoeira é o emprego da 
astúcia (gimnga) no que se fin
xen movirríento.s falsos e impre
vi síbeis para enganar ao opo
nente. A capoeira sinteitza har
monirn~amente a defensa perso
al coa plasticidade expresionista 
da danza. Desde o 4 ao 15 de 
Marzo a Asociación Cultural de 
Vigo organiza un cursiño im~ 
partido polo capoerista e música . 

._Sarga (nado en Rio de Janeiro). 
O cursiño consistirá en traballo 
corporal, danza e aprendizaxe · 
de base rítmica cos instrumen
tos anteriormente citados. As 
inscripcións pódense facer cha
man do aos teléfonos (986) 22 
27 87 e 43 34 24. 

Iniciación ao galego 

A Asociación -Cultural e folcló
rica Semente Nova de Moaña 
organiza un curso supervisado 
-pola Dirección de Política Lin
güística. A duración será de 75 
horas e expedirase un diploma 

_ oficial acreditativo. 
A preinscripción, de balde, pó
de realizarse no Departamento 
de Cultura do Concello ou nos 
teléfonos 314346 ou 314250 de 
8,30 a 14,30, antes do 6 de Mar
zo. As .clases comezarán o 11 de 
Marzo. 

XXIV Concurso 
:Nacional de contos 
infantis "O Facha" 

A Agrupación Cultural "O Fa
cho", co patrocínio de Caixa 
Galicia, convo.ca o XXIV edi
ción do Concurso Nacional de 
Contos Infantis "O Facho'', de 
acordo. coas seguintes bases: 

l. O Conciurso consta de duas 
seccións: 

a) Contos para nenos, sen li-
mitación de idade. · 

b) Contos de nenos, que con
signarán a idade ao pé do traba- -
110 que mande, subdivididos en 
tres grupos: · 

b) 1) De nenos de4 12, 13 e 

PUBLICACIONS 

Gen crítica 

Revista "contra a enxeñaria- xe
nética e as novas técnicas de re
produción" editada en Madrid. 
psta publicaci6n de case 100 
páxinas abonda en temas sobre 
as novas manipulacións xenéti-

. cas e os problemas sociais n;la
c i onact,os, entre outros, coa 
concepción e o control da povo
ación. "Crremos preciso que ~s 
mulleres comecemos a reflexio
nar sobre as Novas Técnicas de 
Reprodución na medida que nos 
afectan directam~nte. Pensamos 
que non é imprescindt1>el ser es
pecialistas para poder entender 
e opinar sobre o tema. Hai que· 
empezar a romper co cerco in
formativo". Traballqs sobre fer
tilización in vitro, o retomo de 
MaltlÍus ou as· NT.R, nova arma 
dó patriarca.do, constituen o 
groso desta revista de debate e 
infonnación. Quen esté Jntere-

. sado/a en conseguHa pode es
creber ao apartado de correos 
259 de Compostela. -

14 anos. 
b) 2) De henos de 9, 10 e 11 . 

anos; 
b) 3) De nenos de 6, 7 e 8 

anos . . 
2. Os traballos, de tem~ libre, 

deberán ser inéditos e escritos 
en idioma galego_ Cada concur
sante poderá mandar cantos 
contos quixer, non podendo ex- . 
ceder cada conto de 6 fólios, 
mecánQgrafados a dup.lo espazq. 

3. Os orixinais mandarán-se 
por triplicado, baiJ(o pl~ca, se 
así o desexar o concursante, ene 
trando en concurso unicamente . 
aqueles traballos que teñan in
greso nó domicílio da Agrupa
ción Cultural O Facho -F~eri
co Tápia, 12-1 C - A Coruña; 
óu Apartado dos Correios nú
mero 46- antes do dia 1 de 
Maio d~ 1991. 

4. bs prémios serán como 
segue: 

a) Contos para nenos: un pri-. 
meiro préniio de 40.000 pesetas 

· .e un segundo prémio de 20.000 
pesetas. 

b) Contos dos nenos: pré-. 
_ mio~ en número de dous para

cada grupo/de idades, consis
tentes en lotes de libros. 

5. O Facho reserva-seo direi
to á publicación _dos cont9s no 
período de 18 mes~, computa
dos desde o coñec-imento públi-
co do failo. • 

6. O fallo dará-se_ a coñecer a 
fins de Maio, mes no que se ve·
ñen celebrando diversos actos 
en tomo á nosa cultura. 

7. A Agrupación . Cultural O 
Pacho reserva--se o direito a de
signar o xurado que ha fallar os 
prémios, así como o sistema de 
elección dq_s contos gañadores. 

8. A participa_ción neste con
curso supón a aceitación éxpre
sa das presentes bases. 

Prémio Ala.Pelta 

A Editorial Luis Vives (Edelvi
ves) convoca o "PRÉMIO ALA 
DELTA" de Literatura Infantil 
e Xuvenil co fin de promover a 
criación literária para nenos e -
xóvenes, de acordo coas presen-
tes bases · 

1. EstabeÚcese un único pré
mio, dótado con un millón de 

O ipiP.orte do prémio é inde
pendente e adicional dos direi
tos que podan corresponderlle . 
ao autor pola publicación do · 
seu libro. · · 

2. A extensión das obras, me
canografadas a dobre espácio, 
será dun mínimo de 40 e un má
ximo de 120 fólios. -

3. O tema dos orixinais é li
bre; tamén o é o seu xénero lit-e
rário. . • 

4. Os orixinais deben ser iné
ditos, e estar escritos en língua 
éasu¡lá ou en calquera das lín-
guas autonómicas. · 

Remitiránse tres exemplares a: 

Editorial Luís Vives 
(Para o Premio Ala Delta) 
Ávda. Dr. ?ederico Rubio 
y Galí, 1 . 
28039 Madrid 
Telf.: 91/534.70.00 

Cada concursante pode en: 
viar cantos orixinais desexe. 

5 . . O prazo de admisión de· · 
orixinais cérrase -0 31/03/91. · 

6. Os orixinais enviaránse 
baixo plica, que debe conter-o 
nome, o enderezo e o número 
de teléfono do autor. · 

O xurado procederá a abertu
ra da plica do orixinal gañador 
unha'vez dic~do o fallo. 

7. O xurado será nomeado 
por Edelvives, e estará formado 
por especialistas en literatura e 
en educación. Un deles será 
membro da "Asociación Espa
ñola de Amigos do Libro Infan
til e Xuvenil". 

8. O fallo do xurado será ina
pelábel e o prémio pode ser de- -
clarado deserto. 

9. O fallo do xurado faráse 
público na prim.eira semana do 
mes-de Xuño do 1991. 

- 10. Edelvives. oferece opción · 
priorit~ia de publicadón das 
obras apresentadas' a este con~ 
curso e reséJ'Vase o diréito de 
abrir as plicas de cantos órixi
nais considere de interese para a 
sua edición unha vez feito pú
l;>lico o fallo do xurado. 

11. Os orixinais non premia
dos poderán ser devoltos aos 
se_us autores, .a petición destes, 
durante os trr-s meses segtJ.intes 
ao fallo do concurso. 
· No caso de non seren solici-

pesetas. , tados riese prazo, os orixinais· 
A concesión do prérnio _leva serán destruí dos. 

inclu.ída a publicación por parte 12. O feito de apre~entar as 
de Edelvives da obra premiada obra~ ao concurso supon a con-. 
na colección "Ala Delta". · , , forrmdade coas present~ bases. 

Calendário de p-eto. As xentes de Galiza Nova veñen de poñer 
·en ci{culació~-un orixinal calendário para est~ 1991 histórico. 

V Centenário .. 

Séptima entrega da revista da 
Comisión Galega contra o V 
Cenienário. Inclue a declaración 
do 1 Encontro Continentál de 
Eovos Indios, artigos e infonna
cións sobre actos das comisións 
e traballos de Pere Casaldáliga, 
Iñigó Berriochea e Tersa Sán-

' 

chez. 
A revista pódese consegurr nos . 

· Apartados de Correos; .67 (A 
Estrada); 180 (Cangas); 113 

- (Oúrense); ~02 (Santiago); 74 
(Baiona) e 3-72 (Pontevedra). 
Nos teléfonos 72 10 87 (San
xenxo) ou 56 24 52 (A Mariña). 
Nos enderez0s-Policarpo Sanz 
22-2º, Of. 6 (Vigo) oú Lepanto, 
bl, 25, pal. 4, 6ºB (Ferro!). 

UNTA 
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IDEAS 
• I 

·AS CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN NO TERCEIRO MUNDO 
CONTRASTAN CO AVANCE DAS TÉCNICAS DE R~PRODUCIÓN EN EUROPA 

. , , l. 

A XENETl-CA AO-SERVICIO DA. RAZA SUPERIOR 

MANUEL VEIGA 

A. manipu. lación xenética, co 
trasfondo do racismo, é 
unha constante deste sé

culo .. A Alemánia nazi foi,aventa
xada nas teorías da suposta se
leción da espécie: ~pígonos des-

. tas ensinanzas espalláronse por 
todo o mundo. No noso pais, 
Maure · Mariño é o autor dunha 
obra titulada La desigualdad hu- · 
mana, unha das leituras de cabe
ceira do diputado Mariano Rajoi. 
En 'conxunto a referéncia xenéti
ca ocupa un lugar sobranceiro en · 
toda a ideoloxia conservadora. 

Na própria guerra do Golfo 
subxacen argumentacións de ti
po racista: Que un militar ao 
mando das tropas norteamerica-
n as estivera dotado, suposta-. 

. mente, · dun /Q (coeficiente inte
lectual) superior ao normal, foi . 
esgrimido como un argumen·to 
máis, xustificador da ofensiva 
contra un dirixente que se trata-
ba de "tolo". · 

Con todo, "a inxeñeria xenética 
poderia ser boa en determinados 
casos", sinalan Eva e Yolanda, . 
feministas madrileñas, que pre
sentaron recentemente en Vigo a 
revista Gen Crítica, adicada ao 
tema .. "Poderia ser boa, por 
exemplo, para previr o síndrome 
de Down ·ou mongolismo, pero 
non é positiva na meirande parte 
das situacións nas que se está 
utilizando". • 

Ao mesmo tempo qué se est.eriliza. a· O PROXECTO 2020 
. mulleres en Brasil, na India ou en Puerto 
Rico, nos paises ocidentais desenvolven- Desde. o Banco Mundial ao Population-
se campañas para fomentar os nacemen- Council de Estados Unidos, dúcias de ga-
tos, cas9 de Fráncia, e adícanse impor- vernos e de . asociacións privadas de pai-
tantes cantidades de diñeiro á investiga- ses dese·nvolvidos veñen pqtrocinando 
ción das novas tecnoloxias de reprodu- · programas de control dá povoación no ter-
ción, como a fecundación in vitro, afirman · ~ceiro mundo. · 
estas duas mullere~. A esterilización e-a experimentación con 

A inxeñéria xenética estase a. experi- novas métodos· anticor:iceptivos, sobre ·os 
mentar sobre plantas, animais e persoas. que non ocultan os seus intereses as 
"Destas últimas, as vítimas fundamentais com¡:iañias farmaceuticas, . comezaron a 
son as mUlleres", sinalan. Yolanda expón extenderse por Latinoamérica na década 
a crítica da teoría neomalthusiana, segun- dos sesenta: O pr'?xecto 2020 elabor~do 
do a cal o aumento da povoación está na polos Estados Unidos, para Puerto Rrco 

, orixe da fame. "lsto no_n explica porque un _ prevé. que para ese ª~º-a povoaci?n será 
país como Holanda, cunha das máis ele- J educrda de 4 a 1.,5 mrllons de hab'rtantes. 
vadas densidades de povoación do mun- O interés en despovoar o interior da illa 
do·, é famén un dos máis. ricos. o proble- VE!n dado po.la sospeita de que alí poida 
ma de verdade está en esquecer que hai estar o terce1r9 xacemento de eobre máis 
unha má distribución da riqueza, que .exis- grande do ,planeta. .. Puerto Rico é, desde 
te unha opresión duns paises por outros, 1935, un lugar de expe~imentación de_for-
dunhas dases por outras e dun sexo ·polo mas de control da natalrdade; o que da lu-
, outro", sinala Yolanda. · g.ar a que hoxe o 40% das ·mulleres en 

idade fértil sexan estereis. 
CARNÉT XENÉTICO Ad~mais está o "probler:na" dos refuxia-

. O Proxecto Genoma prevee a elaboración 
do mapa xenético de cada persoa e mes
mo o establecemento dun carnét xenetico. · 
Várias empresas europeas e norteámeri- · 
cana._s están xa interesadas no proxecto, 
cara á sua utilización na seleción de per
soal. O estudo da xenética te ria taméri a 
sua correlación nos armamentos: actual
mente encóntra.se en p~riodo de xesta

~ción en El Afamo (Estados Unidos) unha 
chamada bomba étnica, segundo deu a 
coñecer·o próprio Pentágono. 

Polo xeral, denúncian Eva e Yolanda, 
"existe un case absolüto bloqueo infor

. mativo sobre as investigacións de tipo 
xenético". · 

A prática habitual resúmena en tres 
paso.s: non,se di o que se investiga, can~ 
do se logra dase como feíto consumado 
e, ·por último, todo se xustifica baixo a · 
idea de progreso. 

A fealdade como critério de discriminación. Cam
pafta publicitária da marca de ·zapatos L.on. O 
texto do anúncio é: Con uniJ cara así, más vate 
que empiepes a pensar con rus pies . . 

dos e in.migrantes en Europa e 
Norteamérica que se ve como 
consecuéncia dunha povoación 
permanentemente crecente no . 
Terceiro Mundo, "é dicer, sinala 
Eva, que cada vez hai máis 
p'ersoas, pero que nen son da 
nosa/sua conde pel". 

Os métodos de esteriliza
cións foron as veces secretos 
ou non consultados ás próprias 
mulleres. A este'rilización choca 
en moitos casos coa cultura' 
das· povoacións afectadas ou 
coa estrutura de sociedades 
agrárias necesitadas dun gran 
número de man de obra para 
sobrevivir. Ao non producirse 
un desenvolvimento técnico 
que permita a disminución da 
forza de traballo necesária, a 
redución arbi_trária da povoa
ción provoca a médio prazo a. 
desaparición da própria socie-

- dade. "Sociedades que, .Por ou
. tra parte, lembran Eva e Yolan
da, van ser cada vez menos 
necesárias, posto que as mani
pulacións xenéticas conseguen 

. tamén a obtención de semen
tes, :wcre sint.ético e outros 
produtos que antes debian ser 
importados ao terceiro- mundo". 

FOMENTO DA POVOACION: 
"A OUTRA CARA DA MOEDA" 

"A outra cara da moeda, sinala 
Eva, é qué en Ocidente se in

vestigue nas novas tecnoloxias de repro
dución .para correxir a esterilidade". O 
centro das investigacións case sempre é 
a mu.ller. '~Esquécese que a sua orixe, 
moitas veces, está no home. Hai cincuen
ta anos un varón, de mediana idade, po
'Seia uns 250 millóns de espermatozoide~ 
por milímetro cúbico de semen. Agora a 

. cifra non supera os 40 millóns. lsto é debi
do ás características do traballo e out ros 
factores''. No entanto, as mulleres, afirma 
Eva, deben someterse a estimulacións 
ovári.cas ·e as veces á implantación de vá
rios embrió'ns, o que pode provovar partos 
múltiples. A implantación de vários em
brións ven dada_ tamén pola procura de 
material xénético. Ademais aumentan os 
riscos de aborto, os embarazos extrauteri
nos e os partos prematuros ou con malfor-

. macións". 
Ev~ salienta a paradoxa de que se dedi-

. quen enormes cantidades ·de diñeiro a es
tas investigacións, "mentres funcionan 
tan mal os centros de planificaCión familiar 
ou cando hai que agardar meses para fa
cer unha citoJoxía através da Seguridade 
Social". 

A MOSCA QUE FOI 
DE MEXICO A LIBIA 

As manipulacións xenétic?s non acaban 
·. aqui. E'va e Yolanda lembran a utilización 

da xenética no gando par~ conseguir máis 
leite ·e carne, así como outros usos menos 
coñecidos. Un ha mosca do .sul de Esta
dos Unidos e México apareceu non hai 
moito tempo e. de -forma jnexplicada en_Lí
bia, afectando a gran cantidade de gando. 
A mo.sca pousabase . nas feridas das re
ses. Curiosamente a mosca ·fémia esteril, 
cri_ada artificialmente como antídoto para 
com~ater a epidémia, .era de patente nor-
teamericana. . · 

Nada novo, por outra parte, se lembra- -
mos a peste porcina aparecida en Cuba 
nos él:nos setenta. ou a hemofília. que se 
extendeu por Nicarágua,· após·do proceso -
revolucionário._ • · 

. / 
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: TRES EN RAIA . 

MARICÓN 

XESUS CAMPOS 

A ndan os xornAis ingleses as
tes dias cruzándose cartas e 
réplicas a propósito da conce

sión do título de "sir" ao actor tan Mc
kellen . Jodo porque o cómico -o rnellor 
entre os mellares con seguridade- é 
homosexual. Un nutrido fato de com
pañeiros do actor-artista, dramaturgos, 
cineastas ... decidiu sair en defensa 
das faladurias baratas contra McKe
llen, asinando unha carta de apoio na 
que por primeira vez fan pública a sua 
condición homosexual e na que se di 
"xa nunca m'Ais as figuras públiéas 
podarán dicer que deben manter a sua 
homosexualidade en segredo por me
do a perxudicar as suas carreiras. 

A decisión da Raiña de Inglaterra ten 
o valor engadido de seres adoptada 
nun país que fixo da hipocresía rasgo 
instintivo da sua personalidade colecti
va. O mesmo que os españois fixeron 
da envexa sinal de identidade. 

Comento a nova cun amigo maricón 
(como home sensíbel reivindícase ma
ricón e non gay, que aquí resulta rosa 
e cursi , nen homosexual, termo que 
semella da lexicografia médica). O 
meu amigo_ considera que o evento ten 
maior valor cando acontece no país de 
mais abultado censo de maricóns disi
mulados. 
· Por estas latitudes o mariconeo ten 
avanzado moitos pasos, ainda que non 
haxa que adxudicalos aos movemen
tos de liberación sexual , senón tamén 
a .circunstáncias de toleráncia social , 
orgullo diferencial e, iso tamén , por 
simple gana.de dar a mur{la. 

Fan ben os sarasas, as locas e os 
travestidos que pasean a sua diferén
cia como un sopapo na tace da hipo
cresía, sabedores de que pouco impor
ta o s~xo sendo puro o amor. 

A noite de fin de ano, Martes y Tre
ce deron unha lección maxistral de 'hu
mor e sensatez na televisión, reivindi
cando Millán a sua condición de mari
cón como a copa dun pino. Que eu 
saiba ninguén se escandalizou polo 
sketch. É que este país está bastante 
curádo de espantos. • 

VoLVER Ao REGO 
. . 

Q 
ue semanal' Finou Chichi 
Campos, lát~g? ~e conformis
tas ~ dogm~t1cos_. Tivo lugar · 

. por fm a Na1 de todas as ba
tallas (aconsellábel utilizar as fitas 
de Bruce Springsteen Born in the 
·L!SA para usar como camuflaxe). E 
rompeselle o corazón ao adestrador 
do .Barga, agora que ía ·por riba do 
_eterno Madrid. Fatal. · . • 




