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Bruxelas
e Madrid·
cómplices dos·
incéndios ·
·forestais,
segundo
Der Spiegel ·
Grüner Vampir" (O Vflmpiro verd.el é o título dunha información
publicada polo semanário alemán "D.er Spiegel". Nel afírmase
que Bruxelas e a política forestal
do governo de Madrid Mn cómplices dos incéndios que se extenden por todo o .Estado.
15

En Vigo

· especúlase
con M de
Madrid
A suspensión da execuciór:i do
PXOU en várias ünidaqes de
actuación en Vigo enfrenta· a
equipa de governo ·do concello
vigués coa Consellaria de ·
Ordenación do Território nunha
batalla queoPSOE pret_ende
apresentar como política.
6-7

Catro novas
editoriais:
Positivas,
Laiovento,
· Novo ·século
e-. Bahia ·_
Da man dunha revista '(Anima~,
con penetración através do libro ·
escolar, do pensamento ou dq
ensaio político ·como banderin
de enganche, veñen n~cendo
nos úl.timos meses catro novas
selos editoriais con ambiciosos
proxectos de publicación: Edicións Positivas, Bahía, Novo Século e Laiovento, son os nomes
destas novas marcas que están
xa presentes no mercado.
17

Maria Xosé
Porteiro: 'Nos
·partidos hai
mulleres
preparadas'
Desque Maria Xosé Porteiro
exercia como profesional do
xornalismo en Rádio Popular ao
pé dos primeiros comícios
autonómicos celebrados en
1981 , até ·hoxe que forma parte
dese mesmo parlamento como
diputada do PSOE, pasaron
anos de ac:tividade incesante,
nomeadamente cómo concelleira en. Vigo, e de asentamento
nunha c_a rreira política que a
conduciu aos cumes do seu
partido en Galiza
12-13

PERIÓD'ICO GA~EGO SEMANAL

A ,n ai de todas as mentiras
, O exército norteamericano provocou, na retirada de·Kuwait, unha matanza inxustificada .
que pon o rebirete d~ sarig_
ue'" aos masivos e desproporcionados bombardeos
habidos sobre cidades epovoación civil iraquiana.Unha confabulación de
mentiras., na que p_
aradoxicamente parecen ter colaborado ambos
.bandos, continua ainda á hora de ser firmada a paz.

/

Entre civis e-soldados. poden ter marta máis de 200 mil iraquies,
·
trente- a menos dun cento de norteamericanos

Os· Estado.s ·Unidos
engrandec~ron ao adversário
e acabaron ·provocando unha
matanza

HUSSEIN,
,
ACTO.R -VOLU-NTARIO -~
PARA UN GUIÓN
ESCRITO
EN WASHINGTON

MANUEL VEIGA-G. LUCA DE TENA

.
·A guerra do Golfo non existiu. O que houbo foi un ha matanza. A _
desproporción espectacular entre .as baixas dun e doutro bando
·
equivale ao texto dunha .denúncia. As razóns da parte
norteamericana son as rnáis . claras. Os Estados Unidos érguense
cunha vitória-que chega non a deter o SEfü lento declínio no
panorama económico mundial, pero si a cambiar o horizonte RO
que ·está a producirse. A Unión Soviética e:itrerra a bi,-polaridade
da Guerra Fria, pero a resposta norteamericana non e e~tablecer
a comunidade de nacións, con centro na ONU, senón formar un
somatén que regrese ao imperio da forza bruta e ao
armamentismo. A única diferéncia con relación a esta filosofia da
seguridade dos anos 50 é que Estados Unidos reaparece como
Estado mercenárío, que pasa factura aos seus aliados polos
servizos prestados. o programa de guerra oas galaxias, abeirado
após da perestroika, sae de novo á luz tralo éxito dos..misisantimisil Patríot.
Hussein- representou o papel dur:i perfecto sparring, tan bravo e
cobizoso en apariéncia como para xustificar unha gue_rra e tan
irresponsabel e feble como para que esa guerra non t1vera un
custo en baixas humanas que pesara na opinión pública interior
norteamericana.
Informes agora dados a coñecer sinalan que o guión da guerra do
Golfo estaba escrito desde 1984. Os Estados Unidos buscaban
afortalar o seu poder nésta área tan .sensibel e potenciar a Israel até agora mergullado nunha guerra a pedradas na que non
contaba coa complacéncia internaCional-, ao tempo que poñian
en corentena ao resto dos paises árabes.
Esta interpretación vese afirmada se lembramos o papel de
Muamar El-Gadaffi. O lider líbio sofreu o ataque a Tripolí e
Bengasi coa c;iisculpa dun atentado a unha discoteca alemana na
que morreran vários soldados norteamericanos -e no que, como ·
pronto se demostrou, non tiveron nada que ver os líbios-. A razzia
aérea, con bombardeo dun hospital incluido, serviu para que
Gadaffi moderara o seu tono e tomara en canta as ameazas
norteamerica.nas. A invasión de Kuwait, da que con toda
seguridade tiña notícia prévia 6 governo norteamericano, servi1:1
de motivo, moito máis claro ca o da discoteca alemana, para
desatar unha escalada bélica e con ela unha operación de escarmento que vai afectar non só aos árabes, senón ao resto
·
dos paises do terceiro mundo.
O espectáculo de visceras carbonizadas nas estradas de saida de
. Kuwait mostran a auséncia de limites no bestialismo que guia a
política norteamericana, pero tamén mostran o grad<;>.de culpa
~
·· que pode acumular un lider aventureiro e irresponsabel para co
·
seu próprio pavo.
Por iso, se a razón dos norteamericanos resulta traxicamente
comprensibel, é máis difícil de valorar, en cámbio, a actitude ·do
. governo iraquiano. Douscentos mil mortos frente a menos qe 9en
é un balanza que nalgun momento se lle debeu pasar polo maxin
a Sadam, ao lor:igo dos máis de seis meses de espera antes do
comezo da guerra. A sua atitude é imperdoabel, como o é a de
ameazar con supostas nais de todas ~s batallas ou co uso de
armás químicas, colaborando asi incónscentemente· na guerra da
propaganda desenvolta polos Estados Unidos e os seus loobíes
da comunicación.
·
Non só os iraquies sofriron unha derrota, senón tamen -unha
máis- os palestinos, os árabes e case os soviéticos a costa dos
seu's desesperados intentos de paz.
·

"_, •. , ... ·i!. ... f

·o resultado da guerra, con todo, non resolve a situación no
Oriente Próximo. A desorde mundial vaise facer rñáis patente na
zona e só o início dunha xeira negociadora, na que se incluía a
reivindicación palestinian~. poder dar lugar a unha paz duradeira.
No tocante, por último, á actuación do governo español, desvéase
con este conflito, unha actitude, non xa de dependéncia absoluta
'respeito de norteamérica, senón tamén, e o que resulta ainda ·
máis grave, de instalación na mentira como mét6do de actuación
política. Felipe González negou patéticamente que o Estado
·e spañol estivera a participar na guerra. Este governo debe ser
non só criticado palas suas acións, senón tamén recriminado,
máis dwamente ainda, pala sua caréncia absoluta de ética e
respeto cara a cidadania que o elexiu.

ANOSA ·rERB.A

.

A estas alturas hai dados suficientes para demostrar que ós Estados
Unidos argallaron o maior concerto mundial de mentiras das últimas
décadas, engrandecendo ao seu adversário árabe, tarefa na qu~ colaboro u
paradoxicamente a própria víctima erguendo a ~onsigna ~a Na1 de ,t~das
as batallas. Sadam Hussein fixo de moneco de pin-pan-pun ao serv1c10 do
·
engrandecemento do poderio norteamericano.

A

REACTIVACION
NON _E, CON TODO,
DO ADA,
NEN SEGURA.
A RECESION
QUE VIVEN OS.
ESTADOS UNIDOS
NON E
COXUNTURAL

Somente 79 soldados USA pereceron no Golfo. Antes do início
da batalla perderon a vida 23,
outros 28 morreron no transcurso da ofensiva terrestre e 28 finaron baixo un misil scud que
-pegou sobre un barracón militar
en Arábia Saudí. O número de
vítimas non só' difire espectacularmente das previsións publicitadas polo próprio alto mando
nortea,mericano (falaran de entre
1O e 15 mil marines mortos), senón que denúncia as condicións
anómalas en que se desenvolveu o conflito desde os seus prolegómenos.
Pola contra, a guerra, de apenas seis semanas, trouxo a mor- ·
te para ·25 ou 50 mil soldados
iraquianos, segundo algunhas
fontes ·e máis de 100 mil. Esta é
a cifra que da, por exémplo, Abdul Aziz, embaixador de Arábia
Saudita nos Estados Unidos . .O
alto mando estadounidense pre·fife gardar siléncio.
·
A este número hai que engadir
a de vítimas civis causadas polos bombardeos. Máis de! cen mil
son éstimacións que non parecen esaxerapas, se ternos en .
canta o enorme arsenal explo~i
VO , de.itado. sobre ·cidades, fáóricas e vias de comunicación iraquianas.
.
As escasas imaxes que se poideron ver da retirada · de Kuwait
mostran caravanas de vários
'quilómetros, formadas por todo
tipo de veículos, destrozadas pala artilleria norteamericana. Os
soldados iraquianos en desbandada , con algúns obxetos de
consumo roubados en Kuwait
esparéxidos polos asentos das
suas camionetas (relato de ·oriana Fallaci), fóron asasinados en
masa, sen que tivesen posibilidade de se defenderen nen pro-
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ScR. OU NON SER, A Mi GO .
PEPE CARREIRO

babelmente vontade. Sé cadáveres carbonizados no interior dos
veiculos é o que foi quedar.

trado en Bagdad. As manobras
de desestabilización do que queda do réxime parec~n evidentes.
E isto non só palas accións internas para derrubar a Hussein, se- ·
O cámbio de atitude
nón pala própria continuación do
norteamericana
leonino embargo económico.
Máis unha vez, Sadan Hussein
A pouco do início da batalla era
tiña el mesmo colaborado neste
visíbel xa o cámbio de atitude
cámbio de sentido da guerra ao
norteamericana. O 19 de Xaneiro,
enviar scuds sobre Tel Aviv, proWashington declaraba: "O lraque
vocando asi unha elevaci'ón do
debe· ser destruido militarmente,
rango do conflito. Os misis, de
independentemente de ·que se reescaso efecto militar, foron ben
tire ou non de Kuwait" e FranQois
utilizados, sen embargo, pala
Mitterrand engadia: "Compre na- · parte ocidental para xustificar a
turalmente destruir o potencial miescalada militar. A solidaridade
litar-industrial do lraque".
árabe, en .contrapartida, só se
Esta posición é visibel hoxe,
deixaba ouvir -e non podia ser
mália que as tropas nqrteameri- _doutro modo-atráves das movilicanas e inglesas non te~an enzacións civis.

.Os SOLDADOS
. IRAQUIANOS EN.
DESBANDADA, CON
ALGUNS OBXETOS
ROUBADOS EN
KUWAIT .
ESPAREXIDOS
POLOS ASENTOS
DASSUAS
CAMIONETAS
FO RON
ASASINADOS
EN MASA

As repe~cusións
económicas
do fin do conflito
Una conclusión parece clara, co
fin da guerra, tal e como este se
produciu:o optimismo e a confianza dos axentes económicos
vanse ver, polo menos en certa
medida, recuperados, especialmente nos Estados Unidos, principais trunfadores no conflito.
lsto é importante, pois forma
parte da cultura económica clásica afirmar que se todos eren nun
pais que a economía marcha
ben, esta comeza incuestionabelme te a ,marchar ben. Haberia que engadir, para que o axioma sexa de todo certo, que ese
pais debe contar cunha sólida
base produtiva. Este é prec'isamente o caso dos Estados Unidos, o meirande productor económico mundial.
A reactivación non é, con todo,
doada, nen segura. A recesión
que viven os Estados Unidos non
é coxuntural e ten elementos con-

Unha das escasas
fotografias
·· difundidas.polos .
./obbys .
lnternacionals de'"
prensa nas que se
observa a
destrución duo
comboio iraquiano
en · retirada de
Kuwait. .·
Os cadaveres de
centos de. homes
xacen c4rbonizados
no medio e nas
beiras da estrada.
Turismos roubados
én Kuwait, camións
. e furgonetas
sofriron durante
horas uñ incesante
fogo aéreQ.

tantes e soantes: deficit orzamen-=- tário, non pago da débeda por
parte dos paises do terceiro mundo, crise dun gran númer~ de
bancos, crise das cajxas e das
compañias aseguradoras, etc. A
reconstrución de Kuw~it, cifrada
nuris 100 mil millóns de dólares e
a hipotética do lraque, serán unha tallaea aproveitada nomeadame nte polos norteamericanos:
Con todo, as predicións funda- ·
mentais de posguerra rion foron
ainda realizadas e haberá que
coñécer o desenvolvimento fúturo
_dos acontecimentos.
O que si parece indiscutibel é
que o declive norteamericano no
conxunto mundial, que estaba a
provocar un novo reparto, onde
Europa e Xapón sairian beneficiados, non se verá invertido, pe-·
ro si freado. A crise do Golfo supón un óalón de osíxeno para os
Estados Unidos, .antes do inevitabel reaxuste mundial. A partir
de agora os norteamericanos
chegarán a ácordos como os
que se .están a desenvolver, de
tipo comercial, no seo do GATT, .
cunha nova autoridade, a mesma que ultihlárf!ente estaba a
ser moi cuestionada por europeos e latinoamericanos.
Desde 1981, coa chegada de
Reagan. ao poder, os Estados
Unidos procµran o e·stablecemento dun novo patrón de auto~
· ridade mundial para despois da
guerra fria. O primeiro exercício
pratico foi_ o de Libia .(1986), seguido de Panamá {1989). A gue- ·
rra de Kuwait é o mesmo conflito
nunha fase máis avanzada. Esta
política apoiada aervoadamente
pola Gran Bretaña semella máis
o restablecemento da visión da
seguridade mundial neo-imperialista dos anos 50, antes que aidea dunha nova otde mundial
basada na comunidade das nacións e expresada a traveso das
Nacións Unidas.
•

.Resumo das principais mentiras vertidas sobre o conflito

A mascarada israelí,
.
.
.
.
os bilnkers inexistentes~ o falso xenOcídio de Kuwai~ Clty
e o cuarto exercit~ do mundo que fuxiu en desbandada
O 20 de Febreiro, David Pollard,
enchoÚpado de petróleo no .mar
inglés, profesor de filosofia na
de Kuwait eran unha montaxe.
universidade de Xerusalen, suCertamente, abondaba o sentido
biu a un autobús, acompañado
QUEDAN NAS
común para supoñer que nengunha televisión ocidental tiña
da sua muller, unha galega, naHEMEROTECAS
tural de Vigo, e a sua filia de donaqueles días aceso ás costas
ce anos. Situados na porte trado país ocupado por lrak, someAS PAXINAS
seira do transporte, os tres cotidas a· un cerco intenso de naATEIGADAS
mezaron a colocar as máscaras
vios e fogo aéreo. Segundo o
antigas asi que escoitaron as sexornal italiano as equipas qe teDE DESENOS
rea s de alarma. De. supeto, o
levisión de ITN (inglesa) e CNN
POR ORDENADOR
resto dos viaxeiros voltaron a · (norteamericana) estaban navista atrás e estouparon en garqueles días na cidade de Jafyi,
NAS QUE .
na fronteira-saudí.
·
galladas. Ninguén máis levaba
O PODER MILITAR
máscara e o xesto cívico dos euJI Manifesto e outros per.iódicos
ropeos causoulles Lmha enorme
están a .sinalar agora que a maDOS DOUS BANDOS
grácia.
rea negrá puido non ser provocada polo lraque, senón polos
Sen embargo, os médios de
ERA POUCO MENOS
comunicación ofereceron combOIJlbardeos ·aliados, lembrando
QUE
EQUIPARABEL
neste sentido que o governo iraprida inform~ción de canto Scud
qu iano pedir.a rio seu. dia unha
caia en Israel, así como do suinvestigación da ONU sobre o
posto terror no que vivía a pavosucesQ. Tampouco a marea cita. ación. Na mesma semana, .por
da acadou, nen con moito, as diexemplo, televisión española fimensións anunciadas.'
nalizaba un dos seus telexornais
man dun oficial de marines, puicoa cena dun.concerto en Israel. .
- deron ser, informa /1 Manifesto,
Soaban· as sereas de alarma. Os
Soldados axoenllados
unha montaxe da CNN realizada
músicos retirábanse e só un vioante os marines
. con voluntários kuwaitianos e
linista continuabaa tocar, menmarines. A cena verdadeira puitres o público comezaba a coloA medida que o conflito se enfria
do ter ocurrido cando as cámacarse disciplinadai:nente á mássurxen máis notícias sobre esta · ras ainda ñon estaban prepara- .
cara.
guerra que estivo rodeada, como
das. En todo caso, sempre resul, .
Unha vez rematada a guerra,
se sabe, dos máis abs.:>lutos
taria dubidosa a oponunidade de
o xornal progresista italiano, /1
controles informativos. As imadifundir contidos tan humillantes.
Manifesto, afirmabá, nun artículo
datado en Nova lorque,· que as . xe·s difundidas sobre soldados . Outro d-os mitos caído após da
iraquies, de xoenllos, bicando a
guerra foi o d.a .rexa moral ·dos
· f~m·osas imaxes· do cormorán

soldados iraquianos ou moral de
dente do Consello Mundial da
kamikaze; Nada disto era realiPaz, Costa e Gomes, realizadas
dade. O exército de Sadam Hus- ·xusto no dí,a anter.ior ao início da
sein viña de enfrentarse durante
guerra a.este semanário, nas
oito anos ás tropas do lran, sen
que sinalaba, a respeito do Iraconseguir avanzar máis aló duns · que: "non penso que esteña tan
poucos metros dé' deserto. O · armado como din. Polo tanto a
pais encontrábase, á altura do 2
guerra no senso clásico non sé
de Agosto, cunha débeda extervai prolongar". Tamén o coronel
na de 70 mil millóns de dólares e
da reserva, Fortes Bouián, insis. ·unha sangria de 100 mil martas,
tia, tal e como publicamos no nú- ·
causada por esta guerra.
mero 461., en que "o !raque ten
· O cuarto exército do mundo
pouco armamento, non ten posique era o de !raque, segundo sibilidade de conseguir repostas e
nalaban os norteamericanos anson os seus enemigos os que
tes do conflito e tal como .se diposeen as fábricas de armas".
fundiu· a todo o mundo através :
Coa mesma facilidade cáeron
de obedientes médios de comuos mito's sobre refuxiÓs e bunnicación, ·non era tal. O ·poder
quers (poucos foron encontrados
aéreo quedou eliminado nas píie case ·ningun en Kuwait) e someiras 24 horas e a campaña tebre minas que supostamente esrrestre demostrou a falsedade do
tarian espalladas pola fronteira,
r~sto da argumentación. Quedan
xunto con foxos con batris de penas hemerotecas as páxinas· tróleo, a xeito de barreira incenateigadas de debuxos por ardediária, e valadbs de arámio. Pala
nadar nas que o poder militar
contra, o cruce da fronteira non
dos dous bandos era pouco. meproduciu nen unha baixa entre
nos que 'equiparabel. O Was- · os aliados.
,
hington Time difundía estes días
Tampóuco a terribe/'Garda Re. a información de que o alto manpubliC9ña .de Hussein era tar-t-te. do nortéamericano esaxerara,
rribel. Os seus carros T-72 non
após de cada bombardeo, o po- . existiron. En tres dias de ofensitenéial .ainda eficaz do !raque,
va terrestre fóron eliminadas cacea intención de xustificar a contro das seis divisións que poseía
tinuación dos ataques.
este suposto carpo de élite de
Cabe lembrar as observacións
Sadam.
do marechal portugués e PresiPor último, o pr.incipal argu-
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MAIS NOTORIO E
.QUEALGUNS
'ARGUMENTOS·
·-COMO A AMEAZA·
DE.ARMAS.
·QUI MICAS- FORON
UTILIZADQS
NON SO POLOS
ESTADOS UNl.DOS
E O SEU POOL DE
MEDIOS DE
COMUNICACION,
SENÓNTAMEN
.POLO PRÓPRl.O
HUSSEIN

O corpo éarbonlzado dun soldado lraqulano asoma polo parabrisas dun autobus bombardeado polos aliados.

tema tabú durante a guerra de
se. Só un atentado en Tunez puViemam, mais parece que neste
do ter relación co conflicto.
caso a propag_
a nda nqrteameriPor último, está o t~ma dopacana conseguiu invertir os pa- .tróleo. O barril custaba 25 dólapeis é utilizar estes datos n·o seu . · res en Agosto. O 1O de Outubro
próprio benefído, contando, claacadou ·os 42 . .Un me·s antes o
ro está, coa febleza real do .exér- · Banco Mündial advertiu que, se
cito contrário.
estoupaba a guerra, o barril acadaria un précio de 65 dólares,
A nai
permanecendo por riba dos 60
. O pi.l oto norteamericano
de todas as batallas
durante 1991. Para o Banco
desminte aos seus xefes
Mundial, até 1996 o petróleo non
O máis ·notório é qúe alguns desse .voltaria a situar por baixo dos
O piloto norteamerícano Jeffrey
tes argumentos -como a ameaza
30 dólares. O que. realmente se
· ·de armas químicas- foron utilizaZaun,- liberado polo lraque o paproduciu foi que o barril baixou
sadó martes, · xunto cos demais
. dos non só polos Estados l)nidos
20 dólares nada máis comeprisioneiros. aliados, afirmaba andos e o seu pool de médios de
zar a guerra. ·
te a prensa ocidental que as fericomunicación, senón tamén polo
Ademais desta falsa predición, .
próprio Hussein. O presidente
das do seu rostro, percibidas nas
iraquiano difundiu ao mundo,
imaxes oferecidas pala televisión > un dos datos mái.s utilizados polos especialistas en debates e in- ·
através sobreto90 de Rádio Bagiraquiana no momento da sua
tervencións pútilicas foi o de que
dad, o agoiro sobre · a nai de todetención, foran causadas p'olo
o !raque coa an~xión de Kuwait
das as batallas, anunciando ·que Jmpacto da caída e non por caucontrolaba o 40% da produción
.os soldados invasores "nadarian
sa de maos tratos. Desta forma,
mundial de petróleo. Na altura,
en sangue".
Zaun confirmaba a versión dada
este semanário xa informara de
Como se previamente estivedesde un princípio polo góverno
que a porcentaxe real de produárabe e desmentia as especulasen de acordo, os norteamericación de ambos paises rondaba o
nos cifraron en 1O ou 15 mil o
cións ocidentais.
· número de baixas próprias, pero
6,4% mum;iial en 1988 e pode
Tampouco os ataques te"oristas, para os que os Estados Uniacadar na actualidade, segundo
semente morreron 79. Tamén tiunha estimación .máxima, o
veran -un amplo eco as notícias . dos, Reino Unido e outros paises
7,5%. Te.ndo en conta só· aos ,
sobre os milleiros de ataudes e
se prepararan . dé'sde o comezo
paises da OPEP, o lraque máis
sacos de plástico que estaban · do conflito do Golfo, facendo uso
Kuwait non representan máis do
senda .trasladados ao Golfo para
de fortes medidas internas de
albergar ás baixas. Este tora un
seguridade, chegaron a producir- , · 19% da produción. A OPEP re.:
mento manexado pára consegÚir
un posi.cionamento da opinión contrário a Sadam Hussein foi o
das armas químicas. Agora mesmo ponse en dúbida que o !raque tivera capacidade para facer
uso delas.

presenta, á sua vez, o 33,8% da
produción mundial.

Contradicións sobre
as "atrocidades
na ocupación de Kuwait"
"Cadáveres mutilados e queimados", "estigma de horror", etc. forman parte da descripción da capital kuwaiti tal e como teria sido
encontrada polo exército aliado.
Julio Fuentes, enviado a Kuwait polo diário EL Mundo, sinalaba o pasado 3 de Marzo: "pt.iden ver o rostro dunha cidade totalmente arrasada, os grandes
palácios foron destruidos (_ .. );toda a cidade é un enorme basureiro (... ). Os bairros interiores da
capital parecen ter sofrido un
efecto de furacán de aceiro". En
parecido s_e,ntido foi presentada
a información polos restantes
médios de comunicación.
Con todo, 'o mesmo 3 de Marzo e tamén en El Mundo, aparecia unha crónica, de case catro
páxinas, da coñecida xornalista
italiana, Oriana Fallaci, que foi
unha das primeiras persoas en
entrar en .Kuwait, após da liberación. "Ainda que as casas da
beira da estrada están intactas,

Jelata, dinnos que o centro da
cidade foi destruido (. :.). P"ero
cando chegamos
centro ·non
encontramos nada do que se
nos prometeu: aparte da fal~a de
auga e luz eléctrica, tamén aqui
a cidad~ se presenta indemne".
Segundo. F~llaci, ~ó os hoteis internacionais foron · queimados
polos iraquies. "As embaixadas
non foron tocadas, sinala, (... ) o
centro está limpo, nen rastro do
lixo que ensuxa as cidades maltratadas por unha invasión ou
· por un ha retirada".
Julio Fuentes, enviado de El
Mundo, e J.J. Aznárez, enviado
de El País a capital Kuwaití, coinciden ao relatar o mesmo caso
dunha muller de 45 anos violada
polos iraquianos e que pide que
a maten. Ambos xornalistas citan
como fonte do relato á mesma
persoa, un doctor de neme Abdul
Berl Berham (ainda que o correspondente de El País escrebe Abdul Bekberham. Este doctor parece ser o responsabel do depósito
de cadáveres onde se amorean
os carpos destrozados.
Con todo, un depósito de cadáveres non parece nada excesivo para unha cidade "arrasada".
Oriana Fallaci sinala, sen embargo, que "algo non cadra en Kuwait City". Conta que alguén que
se acerca dille: "Miña irmá viola da, meu pai asesinado. Dino con
moita pasión, pero se queres saber cando? onde? contestan:
non sel'.
"Os kuwaities berran de modo
festivo, relata a xornalista italiana, grácias americanos. De'us
salve a Bush e abanean bandeiras americanas e inglesas novas
e flamantes. Pero quen llas preparou? Quen llas deu?".

ªº

Un Kuwaiti responde ás interrogantes da xornalista. "Eu desexaba participar na resisténcia,
facer algo, pero cada vez que
buscaba un contacto non o atopaba. Creame, todo o fixeron
eles". "Quen son eles", pergunta
Fallaci. "Os norteamericanos",
resposta o kuwaiti. "Tamén· as
bandeiras flamantes?". ''Tamén".
"E as consignas pronunciadas en
inglés?". "Obviamente, resposta
sinalan"do a tres rapaces que
aclaman ao primeiro ministro inglés. Non irá crer que os kuwaities coñecen a Majar".
.t
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ALTO AO FOGO .BAIXO A$ FOR·CAS ·cAUDINAS
FRANCISCO CARBALLO

Amáis rigorosa censura da história logrou
sue documentos acreditativos da decisión
como antes de Kass·e n e de Hussein
a máis fonda manipulación dos acontece- · (1960-1990). Aqui pode radicar o éxito bus~ ~de USA en ocup.ar éspácios no Golfo de
mentos do Golfo Pérsico, Agosto 1990 a
cado e disimulado de USA e Reino Unido .. forma militar e previamente á ocupación
Marzó 1991. Pero a realidade é testán ·e
Pero seria reabrir a chaga da desesperade Kuwait. Afirmou igualmente Xoán Pauvanse coñecendo un por un os pasos de
ción árabe e irnpedir os .mínimos dunha
lo 11 a existéncia dunha série de cuestións
vencedores e vencidos. -Importa moito isto
a resolver entre os estados se queremos
convivéncia provisória.
_
para que as clau$ulas da paz sexan meque a. paz s~ instaure: "sen asegurar a
Pode ser sometido á razón o mesianis.
nos "caudinas".
xusta remuneración
mo dos Estados
O cenário .da reunión militar multialiadas matérias primas '
Unidos, o seu delídos-iraquianos lembra os da la. Guerra- rio de grandeza? Al- .
que permita o acce.. Mundial; os precedentes á batalla de Ku- · .go están a facer a
so de todos aos rewait avisan dos perigos dunha p~ á costa
cursos necesários
URSS, ·a CEE e a
do descabezamento dos vencidos. Ler
.BOA para vivir; sen institudiplomácia subtil e,
eses avisos e r~ler a qbra de Keynes soDEBEMOS DAR A
cionalizar a transfeneste momento,
bre a l*oa*t Guerra Mu.ndial poden· ser ins~
bastante indepenVl
N
DA
A
INTERVENCIÓN
réncia armoniosa
trumentos úteis.
·
dás tecnoloxias e
dente do Vaticano.
DO MAIOR NUMERO DE sen fixar as condi.,
Xoán Paulo LI colo-:
De entrada impónse a lrak, e este ten
couse a certa discións aceitábeis para
que aceitar doce decisións da ONU. DeciPAl,SES, DE IGREXAS,
o reembolso das .détáncia do Pentágo:sións. que poden ser aplicadas como '1orDE
INSTllUCIONS,
bedas dos -países
no desde ó verán
cas caudinas" de humillación a continuamas desfavorecidos"
de 1990. Na asem,ción do uso da forza e do bloqueo alímen__,,__-'
P.,.'
A-'
"R-"'
A
'
-'
.
O=-=;.B.:.....R;:.,;_
·1
é
imposíbel un ha paz
.
blea
que
es
tes
dias
·
·
tário teñen esa cor: Podemos maxinar as
ten no Vaticano un
.ÁS POTÉNCIAS
xusta.
actuacións ,;aliadas"·no lrak: 'antes e duranminisínodo- deixou
Os president~s da
te conflito bélico habia·unha quinta co____M_l_L_IT_A_R_E_S_~_ ~ URSS, de Fráncia
claro que a guerra
lumna que desarticulou parte do poder militar .iraquiano. Agora esa quinta cqlumna . estaba a decidirse
A FIRMAR UN HAS
etc. seguen ·a urxir a ·
antes de Agosto de
celebración dunha
- coota co shiismo e cos kurdos para desesCLAUSULAS DE PAZ
.conteréncia para retabilizar. políticamente o país e criar unhas · 1990. Coincide .asi
solver os problemas
condicións aptas para "o manexo" desde - coas declaraéións
RAZONABEIS
.
de fronteiras e de infóra' Así quedaría lrak "satelizado" de novo· de Y. Arafat quepo-
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dependencia das nacións do Masreki. Israel ten niso 1,m ha palabra a dicer, pero
non unhas armas que monopolizar. Israel
ten que razonar como todos e sentirse
parte do mundo semita no que vive, do
que procede-eco que se relaciona.
Penso que debemos dar a boa vinda á
.intervención do maior número de países,
de igr0)(as, de institucións, para abrigarás
poténcias militares a firmar unhas cláusulas de paz razonábeis e respetuosas cos
.direitos humanos de todos. Un político tan
s·ngular como Otelo ere que· a·ONU pode
mellorar o seu funcionamento e exercer o
seu papel. Tal freo ao imperialismo ianqui
é imprescindíbel. Pero a ONU ten que
acometer a reforma do Cons~llo de Seguridade se quer apoiar a democrácia partindo dun funcionamento democrático.
·En fin, dado que os temores a unha paz
na mesma liña que o alto ao fogo son ra- ·
zonábeis; dado que hai alguns signos de
esperanza na actuación conxunta de todos
. os países e dado que· se ~re paso a ·nua
.verdade despois dunha manipulación tan
brutal durante 'os sete meses máis conflic- .
tivos, chega a hora dos meios de comunicación libres de dialogar coa socieda~e
p~ra que .esta tome na·sua man a ~sixén- ·
cia dunha paz xusta e·planetária.
· •
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• Os inquéritos de Lugo (Páx. 7) • Sobre o porto de Ribadeo (Páx. 8) • As celebracións do 8 e o ·1Ode
Marzo (Páx. 9) • O problema dos resíduos (Páx. 11) • Os ·Comezos do contrabando (Páx. 14)
• Hondureños a 2 millóns de pesetas (Páx. 13) ·
·
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P.ARLAMENTO

Proposición non de Lei do -BNG

Piden a $Upresióil da Cuota Empresarial
O BNG insta á X unta para
que plantexe ante as
instáncias que
. corresponda a declaración
de improcedéncia de que
as explotacións agrárias
galegas paguen a Cuota
Empresarial da
Seguridade Social Agrária,
esixindo a sua supresión
definitiva.

•o PG suspende as relacións coa Converxéncia
Nacionalista.-· o Consello Nacional do Partido Galeguista de-·
cidiu retirar as propostas de colaboración que lle fixera á Converxéncia Nacionalista .Galega e
non facer nengunha xestión até .
despois dos comíci0s municipais
cando CdG e CG xa teñan "definido o seu futuro político" .
O PG segue monstrándose
partidário da unidade pero pensa
que CNG "non ten un proxecto
definido nen ·unha ·ideoloxia expresa", preocupándolles "que só
sexan un apéndice do PP".
O máximo órgao entre congresos deste partido que se S'Sparou
do PNG-PG acordou tamén facer
a apresentación de candidaturas
aos comícios municipais "naqueles lugares nos que poda facer
un papel digno".
En canto a un posíbel acordo
eleitoral co PSG-EG, Manuel
Suárez afirmou que "non hai nada diso, non sei de onde o sacaron os xornalistas, e se o .houbese terian que ser os própios partidos quen o des en a coñecer",
ao tempo que se monstrou partid ário dun "diálogo pero nada
máis". ·
•

tjores tamén foron numerosos,
con oficinas ocupadas pola Gar..,
da Civil, numerosos detidos ao·
negarse a pagar e unha série de
irregularidades nos cobros por
. mor de que este trabuco é o
maior dos que pagan moitos labregos e os Recaudadores cobran por com!sión, polo que, ao
non pagalo, baixaban moito os
seus ingresos.
Nestas últimas datas estanse
a producir numerosas anomalías, segundo denúncia o BNG,
O BNG basea a sua proposta en
par.a intentar a recaudación da
base a que este imposto ten reCuota. Anomali~s que só se exminiscéncias foráneas "que nen
plican por razóns de vinganza
xurídica nen socialmente ten bapolítica.
se na que sustentarse".
-Alguns persoeiros do Governo
A verdadeira razón destes trarecoñecian a inxustiza deste trabucos é a de aliviar aos terratebuco e afirmaban que, de non ter
nentes e verdadeiros empresásido liderada a·loita polas Comirios agrícolas doutras partes do
sións Labregas, xa teria sido
Estado dunha parte da sua cotianulado, xustificando a sua atituzación. As anomalias desta carX. MARRA/ARQUIVO
de cerril en que non se lle podía
ga fiscal amósanse na própria
dar unha baza polltica.
forma de recaudación: unha
de Lugo por estes feítos tivo que
berro de "nó~ non somos emprePero, unha década despois, a
sários, fóra a Cuota Empresarial"
suspenderse despois de rexistaraportaciór:i á Seguranza Social
loita pola eliminación- deste traa própria presión dos Goverque se efectua através dos servise unha verdadeira batalla cambuco continua e, haí máis dun 14· e Supresións de tren s. A
nos Civís no ano 1982 tentaron
pal as suas portas na que intervizos tradicionais de recadación
por cento de labregos que seRenfe ven de anunciar a reduron duas compañias de policía e ·guen
embargar as terras de labregos
de impostas.
sen pagalo desde que coción
ou suspensión, en próximas
de Láncara, lugar de Carracedo,
unha da Garda Civil contra os laEste imposto é altamente condatas, d·e vários sérvizos ferromazara a campaña contraª sua
que
non
tiñan
pagado
a
Cuota,
b
reg
os
concentrados.
A
hora
retirada.
testado polos labregos galegas,
ou Censo como se coñece tradique durou a refrega saldouse
o pago deste imposto inxusto viários entre Galiza, Silbo e Madando lugar ás maiores mobilizacionalmente.
con vários feridos, un home de
ten -maior trascendéncia nestes
drid, medida que está a agravar
ción da década dos anos seten73 anos coa cacheta tendida, numáis ainda a marxinacíón do nomomentos nos que 0 agro galego
Pesie á concentración de efecta, con tres tractoradas, as primerosos contusionados e unha · vive unha difícil situación cunhas
so país nos transportes, xa que
tivos da forza pública, as terras
meiras celebradas, numerosas
·,
· · d
hai pouco tempo se reduciron tadúcia de detidos.
non puderon ser expropiadas. O
manifestacións e outros actos de
prod ucions que maiona as ve- · · mén os servizos interurbanos anxuício celebrado ·nos xulgados
Os problemas cos Recauda~
protesta que fixeron famoso o
ees non cubren os custes.
•
tre Vigo e Ourense.
O BNG, apresenta unha proposición de lei na que afirma que
ELEICIÓNS MUNICIPAIS
é utópica a derña-nda de trens de
alta velocidade cando están sen
atender os servizos ferroviários
elementais, cando as velocidades de circulación non melloraron e os promédios son do século pasado, avogando, sobretodo,
B LAXE
por denunciar o empioramento
das dotacións existentes.
+
A maioria dos partidos políticos galegos cheñeceu ao cúmio dó PNG-PG, e arramblou
vale para calquer programa, o caso é que se•capacitación e formación
cos de Paradela, Samos, Ferreira, etc. e até
garo á conclusión de que o "important é a
xa bo arrecadadorde votos.
agrária. A Consellaria de agrifoi dar a A Fonsagrada para virlarlle ao Mário
persoa". Non é que os invadise o espíritu huAsi o PSOE anda a tantas integrando indecultura· convoca axudas para o
Arias ao PSOE.
pendentes r:ias suas listas: oito polo Ferrol,
manista. Máis ben todo o contrário, están podesenvólvimento de cursos e sePero o máis patético é o caso de Converdez por Compostela, cinco por Vigo ... nesa
suidos do espíritu egoísta nun revoltixo que
minários qe ·formación e capacixéncia Nacion·alista que chama a cantas pÓrbusca pode aparecer na cabeza da lista un
mestura o fin da H.istór;a co fin da ideoloxia,
tación agrária. Os cursos estarán
tas de persoa. coñecida hai nas cidades, nun
recoñecido alcalde franquista como en Camelevando o medre persoal á máxima poténdedicados á actualización profidelírio semellante ao das rebaixas no que,
bados, un do CDS, de CG ou carrillista.
cia partidária.
revolvendo productos, agardan encontrar o ·sional, formación agrária, aperAgustín Arca, concelleiro de Vigo, tanto
Esta situación trae consigo unha total indefeizoamento ·empresarial, introdesexado, sírvalle ou non, e asi, en Lugo fiserve para o PP, para UCD ou para o PSOE
fensión para os votantes ante os próximos
dución de novas tecnoloxias,
chan a Maurício Posada, Presidente da Cáe, mesmo, para a Converxéncia. Nacionalista
comícios municipais. Sabido é que, na gran
etc. Tamén haberá cursos de
mara de Comércio, home que non se 1~istin
a quen desairou a última hora.
maioria dos casos, o programa, de existir,
formación específicos para a
g_ue, precisamente, pola sua ideoloxia · galeNo PP tampouco saben nada de ideoloxias
non é máis que un exercício de técnicos, un
muller rural.
guista nen centrista, senón que se situa nas
e poden intentar fichar a un Manuel Varela en
elemento máis do marqueting, .unha maneira
As axudas oscilan entre 3,000
antípodas.
. ~
Chantada que pasou polo PSG-EG e pertede captar votos, pero sen aplicación cando
e 50.000 pesetas por aluno, para
Non é de estranar asi que os cidadáns,
·se trata de governar e sen que os votantes
cobrir os gastos de aloxamento,
desconfiados ante as persoas; cépticos ante
podan recorrer contra este fraude (denúncias
o cumplimento dos programas, pretendan .c. desprazamento e manutención.
haber hainas, _a máis importante contra o
pactar cos candidatos e partidos os pontos ·
PSOE por · integrarnos na OTAN, pero nenque máis direitamente lles afectan, ben sexa
•As presas independentisgunha foi fallada a prol do cidadán).
tas galegas. Ante o a de Mara zona verde de Pizarra, a carretera de BoA maioria dos candidatos nen sequer coñean, a limpeza da Ria do Burgo ou o recheo
zo as Juntas Galegas pola Am·cen o programa e cando o aprenden será de
dé Bouzas. E pretenden que alguns partidos
nistia (Juga), peden a liberdade
carretilla, para poder debullalo nos mítines ou
se comprometan por escrito.
das presas independentistas Suante uns meios de comunicación que, sabePara moitos, antes de votar, seríalles un bo
zana Pogas e Josefa Porca, ao
dores da sua importáncia, nen sequero gar'SE ·NON SE PENSA
exercício voltar a vista atrás e ollar para a
tempo que denúncian a alarmandan catro anos para vixiar o seu cumplimento.
campaña eleitoral de hai catro anos, compate situación que vive a presa porMoitos dos candidatos foron elexidos ,des. CUMPLIR, CALQUER
rando a do seu concello con outros nos que
.-pois de estar redactada gran parte do pro~
tuguesá, "á que se lle conculca o
PERSOA VALE PARA
governen partidos políticos diferentes. Podireito á própria vida por falta de
grama, na maioria das ocasións por experto$ .
dían asi comparar e, se atopaban algo millar
atención médica", levándoa "a
que nen sequer coñec~n aos futuros conceCALQUE A PROGRAMA,
que o votado anteriormente, cambiar o voto.
11 ais e que seguen as directrices básicas
unha situación límite". _
Por último, permitan outro consello: des- .
As Jugas afirman que a posta
!llarcadas polos técnicos en opinión dos
O CASO E QUE SEXA BO
confíen daqueles que tanto valen para un roen liberdade de Suzana é o únistaffs partidários.
ARRECAOADOR DE VOTO.$'. to como para un de~cosido.
•
Se nori se -pensa cumplir, calquer persoa
co xeito de salvar a sua vida. •

ª

OS VICIÑOS ESIXEN GARANTIAS
PARA O VOTO MUNICIPAL
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•1rmandade dos Vinhos.

o

E

próximo 9 de Marzo terá lugar
no Pazo de Vilamarin, perto de
Ourense, o.. acto fundacional da
lrmandade dos. Vinhos Galegas.
Neste acto terá lugar a eleición
de lrm~ndiños, asi como a eleidón.," en cónclave secreto, do
Roi Xordo e do Ilustre Sanedr:im,
· que van ser os reitores da_lrmandade.

tui

•Chegan os supercréditos.

e

l
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Despois da chegada ao mercado bancário das chamadas superconras, que desatou unha
· verdadeira guerra entre as dis- · , :
tintas entidades creditícias, agora chegan os supercréditos.
A dos créditos ao consumo
será unha batalla bancária a desenvolver sobretodo en 1991.
Un dos primeiros exeniplos .
desJes créditos é b que acaba
de· lanzar o Banco Si meón: pdderase solicitar un importe de
até cinco millóns de pesetas e
ser devolta até en . 60 mensualidades. O tipo de interes~ que se
aplicará var.iará seg1,mdo a modalidad e, desde o .16,50 ao
18,50 por cento.
A principal novidade que se
incorpora é a gran axilidade na
resolución, por cante., através
dun teléfono de chamada gratuíOs viciños de Pizarra plantan un carbalto e unha_oliveira nos terreas afectados.
ta, a resposta é imediata.

• Recuperar Baldaio. As
marismas de Baldaio · poderán
ser recuperadas como zona hú- ·
mida, se Euroducks, promove a
·suá candidatura para que a CEE
foáncie o cincuenta por cento
deste plan. O resto teria que ser
aportado pola Xunta, Deputación e Concello.
Carlos Otero, representante ·
de .Euroducks Internacional no
Estado español, visitou as marismas para coñecer a sua situación.
O proxecto que pretenden .
apresentar divídese basicamente en dous apartados. En primei- .
ro lugar retírese á necesidade
de recuperar a zona favorecendo as suas posibilidades naturais para poder mellorar·o habitat das aves migratórias.
O segundo·aspecto seria o.da
ordenación para poder aceder
aes seus recursos desde un pl~
no divulgativo e cultural, que moi
ben poderia _chamarse Ce.ntro.
de Interpretación, que recollese
un museu, unha sala de proxección, aula da natureza, área de
secvizos, etc.
Neste apartado poden incÍuirse un ou douscampings que den
cabida á demanda turística e o
itinerário corres.pondente co sinalamento das zonas de interese.
As marismas de Baldaio foron
presa da especulación no se_gundo quinquénio dos anos 70,
producíndose unha das maiorés
loitas viciñais para defender que
nor¡i fosen privatizadas, producí :idose, entre outras accións
significativas unha batalla cam. pal entre viciños e a Garda Civil.
• Autoestrada acabada en
20 -meses. En .menos de 20
meses teñen previsto que estexa rematado o enlace que permitirá a conexión pola Autoestrada A-9 entre A Coruña e Vigo.
Os tramos pendentes de realizar neste traxectr.o, Caldas de .
Reis-Poritevedra e Pontevedra
Norte-Pontevedra Sul, acaban de
ser adxudicados por un valor de
casé 8.500 millóns de pesetas. '
O tramo entre Caldas e Padrón
entrará en servizo en Decembro.

•A. EIRÉ

A suspensión da
'execución do PXOU en
Pizarro e Avenida da
Mariña Española, a
proibición de realizar a
Praza da Concórdia no
Príncipe e de derrubar o
edificio da vella estáción
do tren, asi como ~outras

paralizacións previstas,
· entre a que se -encontra
a circunyalaCión por
Castrelos, enfrenta a
equipa de governo do
concello vigués coa
Consellaria de·
Ordenación do Território
nunha batalla que o
PSOE pretende ·
-
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ANXO IGLESIAS

apresentar como política que a unha boa parte
dos cidadáns lle
pero .que, máis alá
semellan claramente
destas supostas
intencións,
.
especulativas. Só en
están unhas protestas
Pizarra unha empresa
- que acababa de
viciñais, uns recursos
constituirse gañou, en
aceitados e unhas
dous meses, máis de
actuacións urbanísticas
2.000 millóns de
propiciadas p.olo alcalde
Manuel Soto
pesetas.

Coa urbanización .de Pizarra gañaron 2.000 millóns en 2 meses

A especulación en -Vigo
leva o·Mde Madrid
Cando o concello olívico, en plena efervescéncia da movida viguesa, puxo en marcha a campaña Vigo éscrébese con M .de
Madrid, cun saldo negativo de 60
millóns de pesetas gastadas en
copas e agasallos para os metropolitanos, ainda non vira a luz
outra movida que se estaba a
angarillar entre o PSOE vigués e
determinados empresários madrileños.
.
Até daquela a movida econó-·
mica viguesa, desde a chegada ·
de Manuel Soto á alcaldía, protagon izárana os indianos. Foran
eles os verdadeiros precursores
da salsa e da tallada. Emigrantes regresados de México e Venezuela, que entraran no mundo
da construción durante a chamada transición, arrimándose a M. ·
Soto e, tal Willie Colón, pasaron
da licéncia de obras ás concesións polo camiño da privatización, das flores dos Parques e
Xardins aos mortos de Emorvisa.
Pero as modas pasan e, en
Madrid, onde programan a música do PSOE, sempre go"staron
máis da canción española que
da salsa. .
Chegar:on asi os de Construcións e Contratas para coller as
vasoiras e varreren as ruas e,
claro, .pomo xa tiñan a escoba,
comeiaron a varrer para ~ e.asa.

E tras da limpeza veu a recollida
do lixo.
·
Ao pouco tempo aparecia Madonna por Vigo, pagada por un
concello en busca de protagonismo, e producíase un forte déficit. Pero ali estaba unha empresa, descoñecida até daquela, que, cunha pancarta situada
no cenário, aportaba 50 millóns
de pesetas.
Despois sóubose que esta empresa, tan dadivosa, Seragua,

pretendia a concesión do servizo
de águas e saneamentos de Vigo.
Cando chegou o día, e ainda
non pasaran seis meses desde o
regalo, Seragua levábase o gato
á água de Emavisa e conseguia
a sua privatización. Esta empresa é do mesmo grupo que Construciones y Contratas.

ducir lesións cando se pon demasiado ímpetu nos movimentos. Así estes dia,s tiveron que
comparecer no xulgado o alcalde Soto e o concelleiro Carlos
G. Príncipe para explicar a quebra da empresa Guvasa, nacida
para a construción de vivencias
sociais. Os principais accionistas eran Gutiérrez y Valiente,
pero Guvasa estaba presidida
O Caso Guvasa
por Carlos Príncipe e puña a cara todo o governo municipal. Os
Pero o baile español pode pro· investidores quedaron sen pisos
e os provedores sen cobrar o
material.
Un concellal encadeado e oito suspendidos
Gutiérrez y Valiente, rea.lizou
·
por. permitir máis volume na Gran Via
obras en moitos concellos presididos por socialistas e até construiu no Peru o penal de Lurigancho, tristemente famoso por entrar nel o exército e matar a 400
No ano 1970, en plenó franpermitise .maior volume de edipresos.
quismo, o concelleiro Antpnio ficabilidade.
Mentres os damnificados de
Barbazán foi condenado a caO intermediário era o xenro
Guvasa buscaban vías de solu. dea e oufros cito concelleiros
do alcalde Portanet1 pero este
ción, o PSOE inag.uraba unha
saiu absolto por non poderse
vigúese.s suspendidos das
fastuosa sede partidária en
demostrar a sua· implicación.
. suas funcións por permitir a
Compostela.
edificación de edifícios de
Daquela tamén andaban polo
medio as gasolineiras, sobremaior volume que o estipulado
Pizarro: ·
nome co que tamén se coñecia·
na marxe esquerda da Gran
2.000 millóns en 2 meses
Via viguesa.
·.
ao daquela alcalde.
·segundo puxo de manifesto
Despols do fallo xudicial tivo
o fiscal Conde Pumpido no
qúe formarse unha comisión . Aos poucos meses dos comícios
municipais desembarca en Piza- ·
· xuízo, diversos industriais da
xestora na que estaba o -qué
rro a empresa, tamén madrileña,
cidade entregaban diñeiro a
logo foi consell'eiro co PP, Xan
Emicron, para conquistar 368 vicámbio de qu_e a co~poración
Corral.
•
. yeñdas, catre plantas de IÓcais

·O exémplo c;tos a-nos 70
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Emic.ron s~A., ·
.
unha empresa sen·empregados
A empresa que pretende levar a
trador e elixen un novo consello
cabo a construción na declarada
de administración que ~stará prezona verde de Pizarra é a madrilesidido por Francisco Villalba Vaña Emicron S.A., sociedade escri- . llés, con Guido Valoco como Conturada por Miguel Martfnez Bartoselleiro Delegado., Enrique Gonzálomeu; António Torralba Redondo
1e z Bóveda como Secretário e
e Rosa Maria Martínez Virgili, o 18
Martín Font Vila, Guido Olivar Ferde Xaneiro de 1988.
nández e Pedro Fernández DiéEn Setembro do mesmo ano
ning como vocais. ·
prodúcese ..unha ampliación de ca- .
pital de 99 millóns de pesetas. InEsta empresa, que ten outras
versiones Rentables S. A. adqufre
urbanizacións semellantes en vá78 mil accións, Inversiones Alfaya
rios concellos rexidos polo PSOE_.
8.000 accións e en menor cantidacomparte sede con outras do
de Martín F. Vila, Guido Oliver Fermesmo ramo, tales como Plaza
nández Campo.
Cuadrado S. A., Raco Desmurte
Nesta etapa cesan ao adminisS. A., Glocar S.A. ou Inmobiliaria

SIAS

~s

ltalo Española S.A., todas elas
con obras en diversos concellos.
Emicron S.A. empresa na que
non consta que teña empregados
ao seu nome, realiza a maior par. te das suas operacións bancárias
coa Caixa Postal, pero tamén con
entidades catalanas.
Neste mesmo verán aparecía
nun xornal madrileño un anúncio
no que se oferecian prazas de garaxe na zona de Pizarra, zona con
déficit de aparcamentos poi a -proxi midade á R~sidéncia Sanitária,
cuxos. empregados protagonizaron
numerosas mobilización contra a
implantación da ORA.
•

comerciais e 1.000 prazas de
Ao final o concello superou a
garaxe.
proposta. Hai quen dé máis?!
Os 16 mil metros cadrados foron mercados por 2.400 .millóns
·Aumento de
de pesetas á empresa Vanofer
edificabilidade
S. A. que· ten como un dos seus
proprietários máis destacados a
Agora o Consellaria de Obras
António -Nogueira, quen, nos últiPública e Urbani~mo, da que é
mos tempos, conseguiu a concetitular o Secretário Xeral do PP
sión de duas importantes gasolina Galiza, Guiña Crespo, ven dé
neiras na cidade.
suspender a execución do
Só dous meses antes Vanofer
PXOU nesta área de Pizarra.
escriturara estas propriedades
Segundo a COTOP a decisión
ao seu nome por un valor de tan
responde ás peticións realizadas
só 389 millóns de pesetas. ·
polos colectivos afectados, asi
Pero nese lapso de tempo pa- - como aos recursos apresentasaron moitas causas.
dos contra a aprobación definitiSen dúbida unha das máis imva do PXOU a respeito da unidaportantes para os proprietários
de de Pizarra.
das parcelas de Pizarra ocorreu
Os fundamentos desta suso 22 de Xaneiro de 1990, cando
pensión son, segundo a ConseAntolin Sánchez Presedo, xa
llaria, "a fácil constatación do auConselleiro en funcións, e tres
mento do volume edificábel en
días antes de abandonar o seu
relación ás determinacións da
cargo na consellaria de Obras
revisión do PXOUV, aprobado en
Públicas e Urbanismo, aprobaba
1988, que resulta de pasar, para
a reforma do Plan de Ordenaunha superfície de 16.764 meción Urbana de Vigo. Púxose
tros cadrados, de 21.626 a
como disculpa o intento de
40.500 metros cadrados edificáadaptalo á Lei do Solo, mais, cobeis. Este aumento substancial
mo denunciou xa naqueles monon aparece compensado con
mentos a oposición, viña darlle
unha maior provisión de espáluz verde á recalificación de moicios libres".
tos solares, entre eles os de PiOs responsábeis municipais
zarra, que se contemplaba como
recoñecen o aumento de edificazona verde.
bilidade, ainda que afirman que
En Xuño de 1989, seis meses
tamén se aumentan as zonas li·antes, criárase Vanofer.
bres, pois contabilizan como taNese mesmo ano 89, en Noles as terrazas dos centros covembro , o concello
aprobara a Unidade
de Actuación de Pizarra, polo que a zona
verde pasaba a albergar 368 vivencias,
catre plantas comerciais e 1.000 prazas
de garaxe. A zona
verde quedaba reducida .a 7 mil metros
cadrados e a unha
zona interior.
En Xuño de 1988
fara aprobado o Plan
Xeral de Ordenación
Urbana despois dun
pacto, non feíto público, entre o PSOE e o·
PSG-EG. Este último
partido puxera, entre
outras condicións,
que s~ contemplasen
como zonas verdes
diversos solares, entre eles os de Pizarra.
Os proprietários
destas parcelas fixeran unha contraoferta e pediran q·ue lles
permitisen a construción de 39 vivencias
unifamiliares, deixando 13 mil metros cadradqs para zona
verde de carácter público.·.

merciais e os pátios interiores.

Cuestión política

Á esqú_e rda Álvaro Moral, (PSOE) e na outra_fotografia Xoén Carlos Carrelra
candidato do BNG en Lugo.
-

Posada ·e Cacharro
seguirán coa sua loita particular

-Os: inqué.r itos do CIS
afirman qµe én .~ugo estarán .
representadas
4 forzas como máximo

•PACO ÁRRIZADO/LUGO
tante os afiliados a UGT.
A suspensión do PXOUV na uniO BNG deu a coñecer os nodade de Pizarra foi apresentada
por M. Soto como unha xogad·a
mes dos tres primeiros pastos:
Os iíiquéritos do CIS
Xan .Carlos Carreira, 'Branca
política do PP para conseguir a
afirman que no concello
Rodríguez e Xosé Manuel Feralcaldía da cidade viguesa.
de Lugo van estar
Certamente estas ·decisións de
nández Varela.
representadas
tres
ós Verdes encabezarán a lisCuiña Crespo teñen unha forte
formación políticas (PP,
· transcendéncia política, pero non
ta con Xurxo Vivero, levando
PSOE e BNG) como
tamén a outros compoñentes
é menos certo ·que foron tomade · grupos ecoloxistas como
mínimo e catro como
das tarde e arrasto. O Secretário
Francisco Rodríguez e FernanXeral do PP na Galiza tardou na·máximo, pois poderian
do
Arribas.
da máis nen nada menos que un
entrar os Verdes. Pero
Notário' Vaces, encabezará a
ano en tomar en consideraéión
non
contempla
a
fichaxe
lista do PP. Xa fora alcalde duos recursos do PSG-EG, dos
de Maurício Po_
sada pqla
rante o franquismo e, afírmase
próprios viciños que apresentaConverxéncia
que tivo ocasión de facerse rico
ron case 5.000 firmas e do seu
· Nacionalista que. pretende desde o car.ge: apareceu como
próprio partido en Vigo. ·
accionista en vários negócios,
A decisión adoptada o 25 de
levar a sua guerra
maiormente gasolineiras, algunFebreiro de 1991 foi tomada anparticular con Cacharro
ha delas con instalación polémite a insisténcia de Manuel Pérez, - ao terreo municipal,
' ca como a da Ronda da Muralla.
alcaldábel do PP en Vigo e Condespoi~ de que este
Este castellano está emparentaselleiro de Traballo que, presioparalizase
as eleicións á
do co constructor Malvar, Que
nado polos viciños, puxo como
Cámara de Comércio.
opera en terras de Pontevedra.
condición suspender a execución do PXOUV nalgunhas uniFaltan tres meses para os comí- As pequenas guerras
dades para seguir optando á alcios municipais e a presión polícaldía. A sua tardanza en abantica vai en aumento en Lugo Cacharro Pardo non deu a codonar a Consellaria é tomada
capital. Polo pronto, BNG, .PP, ñecer máis nomes da sua lista,
nos ámbitos políticos próximos
PSOE e Verdes, madrugaron en pero vai facendo a guerra por
ao PP como un xeito de aseguapresentar aos seus cabeceiras . partes. Primeiro -paralizou a
rarse a suspensión de parte do
de lista, ou os nemes de todos eleición da Cámara de ComérPlan vigués, rachando ataduras
os candidatos como no caso cio e logo comezou a facer o
contraídas polo seu próprio partidos socialistas, Hai algunhas seu traball6 no Breogán, no
do con anterioridade.
forzas máis que apresentarán C.D. Lugo, no Clube Fluvial,
Soto tratou de presionar a Cuicandidatura, como o PG, EU e con recente directiva presidid.a
ña toda.a mañá do
PSG-EG e até se está a talar de por un home do PP; somentes
dia 25, mantendo
a popular cuple- comparte un chisco de poder co
que Lolita, unh_
cinco tensas contista:
encabezaría
unha lista e PSOE no Círculo das Artes.
versas . telefónicas
dase tamén por feito que Maurib traballo de Cacharro é febril
nas. que se falo u de
cio Pósada, Presidente da Cá- pois non ten claro· q·ue consiga
acordes anteriores
mara de Comércio, encabezará os trece escanos que lle darían
pero que remataron
outra.
A candidatura de Posada a maioria na capital luguesa. A
facendo valoracións
fixérase famosa por lograr a !m- parte do papel que xogue Maurídos seus respectipugnación dos primeiros comí- cio Posada, cos é:onverxentes,
vos atributos viris.
cios municipais post-dictadura. que moi ben poderia funcionar
Nesta ocasión apresentarase como Cabalo de Troia..
O mesmo alcalde
por"
Converxéncia Nacionalista,
Un inquérito do CIS dise que
vigués declaraba ·
tratando de disputarlle protago- dá como integrantes da corpo.nunha · rolda de
nismo a Cp.chacro Pardo tjue-se ración a catre forzas como máprensa que "os funenfrentou a el pala presidéncia ximo e a tres como mínimo. Endamentos de resoda
Cámara de Comércio e lo- trarían seguro PP, PSOE e
lución da consellaria
grou a_·impugnación.
BNG, mentres os Verdes están
non deben estar tan
O Partido Galeguista tenta · indecisos.. A incógnita é CN,
claros ·cando tardou
-todo un ano er-i sus- · - confe.cionar unha lista encabe- que non aparece nasprospecczada polo ex concelleiro Ra- cións, pero GOn Maurício Posapender as determimón González. Na -de Esquer- da poderia entrar.
nacións do PXOU".
dá Unida figurará Carlos Dafon. Carlos Dafonte era partidário
Despois referiuse a
te, como candidato indepen- dunha lista única "da esquerda
que se "Cuiña ten
dente, que nos manifestou que nacionalista e non nacionalista,
catro ases na man"o PSOE nunca se dirixiu a min como en ltália que cando se
ga eu teño cinco _
para que me integrase na sua · apresenta a Máfia todos se
gardados'-'.
lista, .ainda que no PT, ao que unen. Con esa lista poderiamos
Parecía quedar
eu pertencin, plantexábase ir cqnseguir até 6· concelleiros".
lonxe Maio de
nas listas do PSOE, partido que
Pero a inviabilidade da Comi1990, cando o arxa anunciou a sua lista comple- sión Cidadana veu a demostrar
quitecto Saltar, cuta na que non- figuran homes. na práctica que esa unidade era
habituais como Varela Flores, o case imposíbel, ainda que tenid9iilli+"'"'",);'·'~cn ñ ad o do ex pres i~ dente Albor, aprecabeceira nos últimos comícios sións hóuboas en diferentes
e integrante da equipa de Go- partidos, sobre todo en EU e no
"""""'''m:Mi!:~q~ sentaba o estudo
· ...... ·...,...,,.._·.~de detalle · das
verno. Nesta candidatura teñen PSG-EG, partido que ainda non .
~ obras da parcela
un ~eso específlc~ moi impor- · deu definido ao -seu candidato.•
< de Pizarra.
, •
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· COMUNICACIÓNS EINFRAESTRUTURAS

d .PROXECTO DE PORTO .EXTERIOR DE RIBADEO
APÉNDICE DO PROCESO DE DEPENDÉNCIA ECONÓMICA
COLECTIVO ESPREITA

"O proxecto p.ctual de construir un . porto na
área exterior da ria de Ribadeo, xurde tras a
publicación do estudo realizado pola equipa
"Consultores económicos asociados" por encargo da Cámara de Comércio, lndústria e
Navegación de Lugo. Dita etsudo foi publicado no mes de Abril de 1988.
· A actividade comercial através do porto de
Ribadeo data de vários séculas atrás, tendo
diversas alternativas ao longo do tempo. Nos
anos 60 e 70 o movimento portuário é moi
pequeno, mais ao remate da década dos 70 ,
pródúcese un incremento progresivo do tráfico que se ven mantendo até actualidade.
. A Cámara de Comércio, perante esta evolución, encarregou un estudo de "viabilidade·
comercial" á equipa devandita, a cal, tras
analisar ·alguns ind.icadores económicos e .realizar un inquérito de opi[lión a diversos sectores da comarca emite unhas conclusións
favorábeis ao proxecto.
· Desde aquela:, a Cámara de Comércio, os
grupos políticos e o_utras entidades locais veñen presionando á Xunta de Galiza, para que
se poña en marcha a construción dun novo
porto na Ria de Ribadeo .. Recentemente o
grupo do P.P. foise desvinculando progresivamente da idea iniical de _realizar imediata:.
mente este proxeto.
..
Nestas notas só se pretende expor un ponto de vista sobre o papel que poderia xogar
este proxecto no desenvolvimento de Galiza
e da nasa comarca, tendo en canta a actividade actual do porto de Ribadeo, as estr:uturas dominantes na orde sócio-económica e a
inexisténcia dun plan de desenvolvimento alternativo. Partimos da idea, comun.mente
aceitada entre a esquerda nacionalista, de
que Galiza é unha nación colonizada e fortemente dependente a respeito do capital español e transnacional é que esta subordinación a intereses alleos é sumamente perxudicial para o desenvolvimento integral da nasa
nación e mesmo para a nosa sobrevivéncia
· como comunidade diferenciada no futuro.
Pensamos, como moitos galegas, que nesa
dependéncia e na nosa incapacidade histórica para liberarnos dela, contando o. tempo
até o dia de hoxe, é onde hái qL:Je procurar a~
bases da emigración, do p~ro, dos subdesenvolvimento e da nasa cativeza pqlítica,
cultural e social no contexto das nacións europeas e mundiais. (Obviamos citas gibliográficas porque estas ideas foron amplamente debatidas nos últimos 20 anos e hoxe pode afirmarse que forman parte do acervo cultural do amplo espectro de colectivos políticos e sociais que poderian identificarse a si
mesmos como un anaco nacional.ismo de esquerdas ).
Non entramos aqui noutros aspectos importantes da cuestión, como poden ser os
supostos ideolóxicos, o rigor metodolóxico ou
que é o que realmente demostra o estudo
devandito. Tamén están pendentes unha
análise do impacto ambiental ou mesmo da
viabilidade e costos de mellara do actual porto "interior" de Ribadeo. Cada un deles por
separado condición prévia para abordar o tema con rigor e seriedade, pero por razóns de
espácio, palas nasas próprias_limitacións e

por un critério de prioridade ímonos centrar
no obxectivo proposto. ¡
.Como método de exposicións irnos aprese ntar unha sér'ie de cadros cuxa
expresividade pode aforrar e superar en obxectividade a moitas reflexións literárias.

-o

ACTUAL PORro DE
RIBADEO XOGA O· TÍPICO
PAPEL DOS PORTOS
TERCEIROMUNDISTAS DE
EXPORTACION DE
MATERIAS PRIMAS O-SEMI ELABORADAS

Do Cadro nº1 despréndese que a actividade portuária no actual porto interior de Ribad eo ten un incremnto constante (excepto
dous anos) desde 1976 deica a actualidade,
pasando nestes 15 anos de 7.500 a 257.-000
tons. Esté crecimeilto permanente é único no
Estado español, na cornisa cantábrica e
mesmo na Galiza.
Como se pode apreciar, todas as mercancias son matérias primas ou semielaboradas;
deptacando a pasta de celulosa, con 154.651
tons (60,8%), procedente da planta de CEASA (Navia), que obtén dita produto por métodos químicos e que se abastece nun 80% de
. madeira .procedente dos montes galegas. o
feldespato transpótase directamente das
canteiras de Fazo'uro, onde se extrai, ao porto de Ribadeo, onde se embarca sen sofrer
nengun tipo de tratamento . Igualmente, a
magnesita procede deSárria, a granel e carregase sen elaboración ou transformación
de nengun tipo. O taboeiro de pino procede
d~ aserradeiros próximos.
·
' Por ser abondamente coñecido, obviamos
ao leitor o -que significa no presente e no futuro da Galiza a sua dependéncia da estratéxia e eucaliptización forzosa e das fábricas
de Celulosa.
O Cadro nº 3 demostra a tendéncia decrecente das descargas no actual porto interior
de Ribadeo. No 1990 só se descargaron tres
partidas de sal que sumaron.2.679 tons.
O índice· lg 2 mercancias carregadas/ mercancías descarregadas, expresa o equilíbrio
do tráfico portuário e ten experimentado a
evolución seguinte:
CADRO Nº2
Mercancias carregadas
e descarregadas en 1990
Mercancías
Garrregadas
Pasta de celulosa
Feldespato
Magnesita
Taboeiro de pino .

Tons

%

154.651'
77.885
14.405
7.299
254.240

60,82
30,63
5,66
2,87
99,98

Descarregadas
CADRO N2 1
·Actividade portuaria . .
Cárregas máis descárregas (1976-1990)
Ano

To ns

Sal

%

(crecemento) .
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
. 1984
1985
.. 1q86
1987
1988
1989
1990

7.524
11 .217
8.215
15.553
31.688
27.915
51 .206
81.587
99.934
107.344
143.556
165.346
208.762
256.919

49,09
-26,77
89,33
103,75
-1ü1
83,44
59,34
22,49
7,42
33', 74
15,18
26,25
11,53
(x 2 anos= 23,06)

(Estes dados foron tomados do estudo de C.E .A. até o
ano 1977 inxlus.ive , os restantes son de elaboración
própria)

1977
Indice lg 2: 0,31
1986
"
" 45,68
1990
" 94,9
· Como se pode apreciar, no ano 1977 as
mercancias éarregadas eran un tércio· das
descarregadas. En 1990 expórtanse cen toneladas aproximadamente por cada unha
que se descarrega.
Do cadro nº4 despréndese que a magnesita e a pasata de Celulosa transpórrtanse integramente a países europeos de gran desenvolvimento industrial e alá convértense
en produtos finais, co correspondente valor
acrecentado, mantimento de-psotos de traballo, desenvolvimento tecnolóxico, etc. O mesmo s.e pode dicer do feldespato, que se des·tina a plantas de cerámica e gres da área
mediterránea dentro do Estado español. Polo
menos unha desla vinculada ao capital financeiro transnacional. Pésie á sua cativa proporción, débese salientar que se remite a
Marrocos taboeiro de pino de gran tamaño,
produto cada vez máis escaso nos montes
galegas e de múltiples usos despois de levar
diversas liñas de transformación .
As conclusións que poden desprenderse
destes sinxelos dados, sen caer en teorizacións nen disquisicións especulativas, serian
as· seguintes:
1.- A crecente actividade do porto de Ribadeo é a expresión (ou unha delas) do progresivo proceso de colonización e dependéncia ext.erior da · Galiza. Non representa un
modelo de industrialización autoconcentrado,
como pode desprenderse das matérias transportad as e do fluxo das mesmas, senón
exactamente todo o contrário.
2.- Neste contexto o actual porto de Ribadeo xóga o típico papel dos portas terceiromundistas (dita sen o mais mínimo senso pexorativo) de exportación de matérias primas
o semielaboradas (facendo os tratamentos
máis contamnantes e menos rendábeis na
colonia e rematando os produtos deixando o
valor acrecentado e os postas de traballo cómodo e cualificado, ademais da tecnoloxia
nos países do centro ou metrópoles do sistema). Destaca especialmente a preséncia da
pasta de celulosa, de negativas repercusións
para o naso desenvolvimento actual e futuro.
3.- Non parecen existir dados obxectivos
que pulen pola idea de que un porto meirande poda contribuir a investir esta tendéncia.
Mais ben que a construción dun novo porto
exterior con fundos públicos vira a fortalecer
os intereses e a estabilidade da estrutura dominante.
4.- Os investimentos necesários na nasa
comarca deben ir dirixidos á transformación
das matérias primas e produtos naturais, e
mesmo a aportación de tecnoloxias e coñecimentos que nos permitan acadar na nosa terra o máximo teito posíbel de valor acrecentado e pastos-de traballo. As necesidades de
infraestruturas e comunicacións só poden
abordarse no marco dun proxecto de desenvolvi mento autocentrado e integral. Eis o
exemplo dos grandes encaros ou da autoes 1.
tracia do atlántico son mostras dabondo do
que aquí se pretende someter a debate.
•
(Para obtención de bibliografía pol ítica , económica ou
meio-ambiental , dirixirse a Colectivo Espreita, aptdo. 77.
Ribadeo .)
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(Cadro nº2. Dados de elaboración própria . Tipos de
mercancías carregadas e descarregadas no ano 1990,
con volumes parciais de cada unha delas. Apresentamos só o ano 1990 porque representa axeitadamen.te
a tendéncia actual , mellar que o estudo do conxunto
do período . Compre salientar que o tipo de mercan~ ·
cias carregadas e de.scarregadas son sempre as mesmas ao longo dos 15 anos, variando somente os volumes , agás algunha pequena partida de rnadeira sen
·
serrar).

CADRO Nº 4
Destino das mercancías carregadas no porto de
Ribadeo (1990)""
Mercancía
Pasta de celulosa

Destino (1)
Reino Unido
Holanda
Ale maña
Franza
Bélxica

Feldespato
CADRO Nº3.
Volume de mercancías descarregadas no periodo
1977-'1990
Ano Tons
1977 8.600
1986 3.100
1988 2.931
1990 2.679
· (Fonte:· Elaboración própria)

Tarragona
Castel Ión
Magnesita Franza
Suécia
Finlándia
Reino Unido
Taboeiro de pino
Marrocos ·
Fonte : Elaboración própria. (1) Os respectivos pontos
de destino están tabulados por orde decrecente do volurqe transpoitadt>"a cada un.

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
Felipe González

Cyrano obra francesa do
XVII, recriada por Edmond
Rostand, no século pasado,
ven de ser levada ao cine. Os
espectadores aturan as duas
horas e cuarto que dura esta
película de argumento decimonónico , escrita en verso ,
apegados á butaca, respiran. do aos poucos para non perderse nada. Swarchzkopf non
o conseguiu . Ainda podemos
gozar.
Camilo Nogueira chamou
esoutro dia ao Xornal Diário,
periódico pontevedrés de recente aparición, para demandar a non publicación dun inquérito eleitoral , segundo o
cal en Vigo o PSG-EG só obteria un concelleiro, logrando
sen embargo 3 o BNG .
Non debe alarmarse No gueira, pois inquéritos máis
fiábe is oferecen o resultado
inverso . O último estudo do
CIS indica tamén na sua predición que o BNG tarase cun
concelleiro en cada u_nha das
capitais galegas, agás Ponteved ra onde obterá dous . O
PSG-EG , pola sua parte, logrará representación en Vigo
e EU en Ferro!.
A surpresa é que o PSOE
renovará a maioria absoluta,
pésie a Lendoiro, na Coruña
e manterase perta dela en Vi go, mália o queime de Soto .
En Santiago o PSOE baixa algo a costa do Bloque. Mentres que en Lugo e Ourense o
· PP obtén maioria relati va ,
pendentes na primeira destas
cidades ainda dos resultados
de Converxéílcia Nacionalista, segundo se presente de
cabeza de lista ou non, Maurício Posada.
En resumo, que o PSOE
mantense, o PP non acada o
resultado das autonómicas, o
BNG logra representación
nas sete cidades, PSG-EG e
EU puntuan cada un na sua
respectiva praza forte e a
Converxéncia Nacionalista
vese con dificuldades mesmo
para encontrar candidatos.

Júlia Otero, célebre presentadora de TVE, levou ao seu
programa a un mozo disfrazado de vampiro, natural de
Pontevedra. Ao tempo lemos
en Diario 16 de Galicia que os
organizadores dunha carreira
de parcos en Mondoñedo veñen de ser solicitados para o
programa Videos de Primera,
tamén de TVE.
Os galegas, dispostos a
trunfar no exterior, xa poden
buscar o seu papel. Recordamos que taméri están mot so1icitados os fornicadores de
gali~as e os asesinos rurais. +

''
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O Diada muller.fraballadora-e o ~a Clase obreira galega

nun contexto social fráxil

Guerra do Golfo e .recesió~ económica,
rodean as colimemoraci·ó ns do 8 e 1O de Márzo
•M. VEIGA
O dinamismo exterior e
nacional, con tendéncias
coxunturalmente
negativas, rodea as
conmemoracións
tradicionais do mes de
1
Marzo. A ·pratica
xeralidade de
organizacións feministas e
de mulleres convocan
manifestacións ou
concentracións nas
principais cidades galegas.
Pala sua parte, os
sindicatos que forman a
CIG chaman a unha
movilización nacional en
Santiago con motivo do 1O
de Marzo.
A reivindicación de direitos como
a igoaldade salarial volta a ser
unha consigna das mulleres, á
que este ano se une a denúncia
da guerra. "Nesta nova sociedade segue a tocarnos o pior papel" denuncian, ao tempo que recordan "a volta a casa que representa sair das listas de povoación activa e entrar na nómina
de amas de casa, realizando un
traballo sen horas, sen salário e
sen recoñecemento social".
"Para as mulleres significa, in-

~ crlse de Cortemans, con 120 traballadoras afectadas, coincide con este 8 de Marzo.

dica a Secretaria de Mulleres da
INTG, despertar dun soño que
nos permitiu nos anos sesenta,
co desenvolvemento industrial, a
incorporación masiva ao traballo
asalariado".

Convénios, recesión e
paz
CCOO e UGT non respostaron
ao chamamento da CIG (CXTG
e INTG) para convocar actos
unitários no Día dlfl Clase Obreira Galega. CCOO realizará un
acto en Ferrol en lembranza de

Amador e Daniel, traballadores
mortos nesta cidade a mans da
policia no transqurso das históricas folgas do 72. Tamén a CIG
realizará unha oferenda floral ante o monumento conmemorativo.
A CIG convoca igualmente a
unha ·movilización de carácter
nacional en Santiago con motivo
dá data. Os lemas utilizados polos sindicatos nacionalistas son
os seguintes: "Home, muller, traballo para todos". "Con negociación firme, bos convénios" e
. "lgoaldade e xustiza nas relacións internacionais, garantia de

-

ANXO IGLESIAS

paz e progreso s·ocial".

. ·

Unha etapa de recesión
Mália as primeiras previsións optimistas realizadas . por Carlos
Solchaga ao finalizar a guerra do
Golfo, a· maioria dos indicadores
económicos sinalan que a .entra.:
da do Estado español e, sobretodo, Galiza no Mercado Unico europeo vaise ver acompañad.a
dun periodo de recesión.
A evolución da indústria galega nos últimos 15 anos~ foi de
caída vertical, freada só ~n 1988.
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in~~rm·ación

1

que paga a p.e na ter.

No period.o 1976-1988 Galiza
perdeu un 25% ·do emprego industrial. A c:omezos de 1991 ha-'
bia menos empregados. na indústria que en 1960.. En 1·988 produc:iuse un certo
freo neste deterioro, coincidindo
ca periodd de recuperación mundial (1985-1989).
.
Galiza afrontará o 92 cun tecido miudo e feble, o que provocará grandes dificuldades para
competir, coincidindo cun periodo de crise interr)acional xeral.
O Producto Interior Bruto medrou nos tfltimo~ anos debido ao
crecemento nos servícios, .pero
tarnén nos ·negocios especulativos, asi como grácias á chegada ·
de capital financeiro exterior.
O madre no s~ctor servícios
en Galiza, que deberia absorver
a perda de emprego indústríal e
agrárió, ten o agravante de non
terse realizado en sectores modernos como as telecomunica.cións, Q transporte ou as institucións financeiras. Os incrementos máis import~ntes producíron- _
se no comércio ao por menor
· (tendas, quiosques, vendedores
ambulantes.-;.) e neutros sectores c6mo a educación, a admin i str~ció n pública e indústrias
ciJlturais (rádio, televisión ... ). Os
ramos cun medre superior foron
tamén os de restaurantes e cafés, hosteleria e servícios person~&

•
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A perinetimonía é unha' enfermidade. infecto-contaxi?sa,.: específica do gando vacún. Provoca
lesións sobre todo nos pulmóns. Esta enfer:midade GOntáxiase, exclusivamente ás vacas e non
afecta ó home. -0 .contaxio realizase por vía respira~9ria; especialmente polas secrecións que se
. botan ó tusir. Tamén se pode transmitir polo mexo, polo leite o polas libras. dos animais
malos. A enfermidade propág~se, polo tanto, polos· camión~, poios
·~parellas, pÚlos envases, polos alimentos, etc., pondo en perigo qs
detnais animais da mesma, eincluso doutr~ explotacióris ..

,·

A enfermidade está estendi~a por todo ~ mundo, aoque en
Europa lévas·e erradicado case de todo gracias a
importan-tes medidas de prevendón e á~ rápida ·
· eliminación dos animais enfermos. Con todo,afüda
. quedan algúns fo~s. residuais en .zonas do norte de
Po~tugal e da cornixa cantabrica.
Cómpre, daquela, manter unha
vixilancia especial para evitala súa aparición en Galicia.
Hai qtJe controlar . moito ós .
animais que veñen <lesas zonas.
E esixir sempre, cando se compr~ algún animal, a súa acreditación sanitaria,
veña de onde veña.. A importancia <leste control
é fundament~, posto que non existe tratamento
. para esfa enfermidade.
E a illiica maneira de. aqu~daJa ·de 'Galicia ·é segui-la
Campaña de SaneaII?-~nto..Gandeiro. Face"r unha
análise serolóxica do sangue dos anünais. E levar
obrigatoriament_e e.axiña para o matc(doiro os ~ais
que <lean positivo.
LEMB~: A perineumonía é unha enfermidade que

.-

hoxe se coñece ben. O únjco xeito de loitar cüntra el_a é
manter unha especial Vixilancia para ~vitar que apareza
en Galicia.
PARA EVITALA: Cando c~mpre un animal, esixa ··
sempre a·correspond!!nte ac~editación sanitaria. ·Manteña
as eortes e ande coa comida do gando minhas condicións
axeitadas. Realice a Cámpaña de Saneamento canda a
da tuberculose, a da brucelose e a da leucose. E sempre
. _ que lle note algo "raro" a algún animal,.chame axiña ·
·ó veterinario. Un retraso de nada pode pór eri
prerigo a~todo o-seu gando. :

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA .
. GANDERÍA E MONTES .
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• VÍCTOR MÍGUEZ

.En tan.,só _
duas semanas

Como un atentado ao direito
á informacióp poderiamos calificar a agresión que un empregado do Sporting de Gijón
infrinxiu a un compañeiro dos .
méios gráficos da Televisión
da Galiza. Ante a situación
que o cámara ocupaba diante
do banquiño visitante, o energ~meno de turno preferiu tomar-se a lei pola man e desaloxar ao naso colega pela via
expeditiva. Queda patente a
nasa solidariedade e a nosa
condena .a este tipo de actos.

O PP muda
a postura sobre ·
os resíduos ·
O Grupo Popular no Parlamento
Galego mudou o signo do seu
voto en tan só duas semanas
ante a construción de centros de
resíduos sólidos urbanos nos
concellos.
Cando o debate sobre o Estado da nación, o PP apoiara unha
resolución socialistas, redactada
de xeito idéntico a un texto que o
PSOE apresentaba en forma de
emenda a un ha iniciativa · do
BNG.
A emenda socialista, aceptada polo Bloque, incidia nos centros de tratamento de lixo nos
concellos .
A Deputada do BNG , Pilar
Garcia Negro, instaba a Xunta a
desenvolver un plan de trata mento e xestión de resíduos sólidos urbanos baseado no seu
reciclaxe e trnasformación en
abono coa instalación das indústrias precisas para esto, "cisto
que o enterramento ou a incineración de basura seguen creando problemas de todo tipo en todo o páis".
.
O BNG abogou por que se tomase como modelo o estudo
promovido polo concello de
Oleiros.
-

Voto negativo
sen estar en contra
A pro posta foi rechazada ao votar en contra o Grupo Popular,
ainda que Diaz Guedes, o seu
portavoz non dudase en afirmar
que "esto non supón que esteñamos en contra nen moito menos", mentres os deputados da
oposición mostraban a sua perpexidade e anunciabar "non entender nada". Para sair do trollo,
Díaz Guedes afirmou que eraz
millar deixar a discusión para
despois de concluir a revisión do
Plan de Resfduos.
Precisamente o PSOE denunciara na sua intervención "o sistemático incumplimento do Plan
de Resíduos Sólidos, pedindo tamén que se defina o "papel das
Deputacións.
Garcia Negro fixo ver tamén a
incongruéncia de Guiña que,
cando chegou a Conseílaria
mostrou o seu rechazo as plantas incineradoras, para, un ano
despois, decidir instalar unha en
cada prpvíncia galega, "cando
en España e en Eurpa desestímanas".
•

Faga un peqüeno
anúncio
n_
un semanário amigo

ANOSA TEB.RA

Teléfono
(986) 43 38 30

Unha polémica semellante pode

orixinars~

na Galiza

Forte oposición en Cataluña
a nova Lei de Residuos
na· de Catalunya (ERC), Esquemeses sucedéronse as manifesrra Catalana (EC) e Centro Detación, cortes de estradas,
mocrático e Social (CDS) permiasambleas e peches· en comarEn Cataiunya aprob-ouse
tiu modificar o texto apresentado
cas que tradicionalmente foran
recentemente unha nova
inicialmente p'olos converxentes,
feudo de Convergéncia i Unió
Lei de Resíduos. A
sen que isto represente cámbios
que se atopou, deste xeito, enoposición veciñal,
volta nun remuiño de rechazo e
cualitativos importantes, respeito
precisamente nos feudos
c.ondena ao plan de resíduos inao primeiro plan de resíduos, segundo sostéñen sectores desdustriais propostos pela canse- ·
da coalición governante,
Convergéncia i Unió, levou contentos co novo proxecto. llaria de Política Territorial e
Dentro do arco político auton.óObras Públicas.
á GeneralitC:tt a apresentar
mico os críticos máis duros foron
un novo proxecto. Na
as ouvidas na boca de cualificaA oposición
Galiza o Governo PP
dos dirixentes do PSC. Para os
de
Greenpeace
modificou a leí promulgada responsábies deste partido a .
aprobación da nova lei significa
cando o Executivo
A nova lei non se refire ao as"unha nova decepción" e un ''falpecto iTiáís rechazado do plan de
tripartito, comezando
so consenso que dá unha imaxe
resíduos: a ubicación dos· futuros
tamén- a polémica que irá
á povoación de : que todos .comvertedeiros e plantas de tratapartimos a mesma política que
en aumento, seguramente,
mento de lixo industrial. Por oupropoñemos as mesmas solucando se anúncie a
tra bánda, segundo -sinalaron.
cións".
portavoces de Grenpeace no Eslocalización dos
tado español, o proxecto aprobavertedeiros ou as plantas
Primeira iniciativa
do polo Parlament non contemincineradoras, como xa
pla a posibilidade de eliminar a
autonómica
está a acorrer en Vigo. A
produción dos resíduos indusproblemática catalana e a
triais, única maneira de evitar
O primeiro plan do governo da
males maiores, segundo a asoGeneralitat dividía ao território do
galega son semellantes.
ciación ecoloxista. Para GreenPrincipat de Catalunya en tres
peace, o plan que se poñerá en
grandes zonas e determinaba os
O Pleno do Parlament de Catamar.cha para eliminar os detritos
rugares donde instalarían as
lunya aprobou recentemente a
tóxicos mediante a construción
plantas de tratamento é almacenova ~ei sobre o tratamento dos
de incineradoras, plantas físiconamento de resíduos tóxicos e
resíduos indust:-iais. O texto desquímicas e vertedeiros non solusólidos. Na zona norte, na prota lei, que sustituirá en parte ao
cionará nengun problema e
víncia de Girona, o plan contemplan aprobado polo Governo caconstitue un perigo para a saude
pla a construción dunha planta
talán o 22 de Novembro de
pública e o medio ambiente.
físico-química na localidade· de
1990, que tivo que ser retirado a
Sant Feliu de Buixalleu e un vercausa das mobilizacións populaOutra das cuestións plantexaalgun ponto
res contra o mesmo, foi aproba- · tedeiro industrial en _
das
pala organización ecoloxista
da baciana do rio Tordera. Na
do polo conxunto de forzas polítié a falta de acceso a información
zona
centro,
situada
na
província
cas con representación na Cápor parte dos cidadáns, que non de Barcelona, falábase de consmara autonómica, coa excepción
saberán nen quen produce resítruir
unha
planta
de
tratamento
do Partit deis Socialistas de Caduos nen que tipo de lixo indusde resíduos en Martorell, na que
talunya (PSC) e do . Partit deis
trjal.-se-irá tratando.
se
manexarian
anualmente
entre
Comunistes (PCC). O deputado
30 mil e 50 mil toneladas ·de lixo
Greenpeace pronúnciase a fado grupo mixto e ex-militante soindustrial. Nos concellos de Ruvor dunha lei que acabe realcialista, Pere Ayguadé, abstívobió e Castellbisbal, barállase a
mente coa contaminación xerada
se.
posibilidade de instalar dos verpolos resíduos, ·emplazando as
Coa aprobación desta lei acátedeiros con capacidade de reinstitucións e aos partidos polítibase un longo proceso de negocos a que collan o tauro polos
ciacións, iniciado pala Generali-· cebar 250 toneladas ·de resíduos
ao ano. .
_
cornos e vaian a raiz do probletat o 28 de Febreiro de 1990,
Na zona sul, na provínc.ia ·de
ma, que é, segundo o grupo eco· cando optou por enviar ao ParlaTarragona, o obxectivo era consloxista, eliminar a produción de
ment un proxecto de lei que susresiduos tóxicos e perigosos,
tituirá ao Plan Director par.a a . truir un vertedeiro perto de Forés
e instalar a primeira incineradora
buscando formas de desenvolviXestión de Resíduos Industriáis
de resí,duos sólidos, líquidos e
m ento económico alternativas,
(PQGRI) ideac;to ·polo conseller
pastosos no concello de El Pla
tecnoloxias que constituen unha
de Política Territorial e Obras Púde Santa Maria. ·
agresión para o medio ambiente
blicas, Joaquím Melis.
e fontes de enerxia que non sigAs mobilizacións populares
O amplo consenso Elntre Connifiquen un per:igo para a espéas accións .de protesta non se fivergéncia i .Unió (CiU), Partido
cie humana e os seres vivos do
Popular (PP), Iniciativa per Cata- · xeroh agardar extendéndose por
•
toda Catalunya. Durante vários · planeta.
lunya (IC), Es9uerra Republica-

Outro acto indigno, sobretodo
pola institución que o cometeu, foi o protagonizado polo
Real Madrid no último partido
de liga, frente ao Cádiz. No
Ramón de Carranza os brancas sacaron unha aliñación
de circunstáncias que ·s en
restarlle méritos aes gaditanos, resultou clave para a vitória destes últimos. Non é
que consideremos o resultado
como un regalo, pero o que é
público e notório é que con
estas accións a competición
cae en graves desaxustes e
incurre en óbvias inxustizas.
Polo que se ve, os de Concha
Espina perden dia a dia o señorio do que, din, fan gala.

• PACO SOTO/BARCELONA

e

e

Sobresainte maiúsculo á
afección do R.C. Celta que
acompañou á equipa no ~eu
desprazamento a Salamanca
de xeito masivo. Habia tempo
que centos de afeccionados
acompañaban de tal xeitb aes
vigueses. Boa culpa disto tena Chechu Rojo; quen desde.
que o·cupou o banquiño non
veu perder ao seu conxunto.
Por certo, e coa referéncia ao
Deportivo, permítanme recordarlle a certos indivíduos que
a derrota do Albacete fóra da
casa non implica "pérdida de
onda"; se asi far, os de Arsen io andarian desentonados
desde o ano pasado.
Con referéncia á impugnación
do partido.Juver Murcia-Caixa
Ourense, algun compañeiro
con nídio tono "castellano" dixo ao· respeito que do mesmo
xeito que o Obradoiro non gañou o partido que xogou co
_Juver na cancha (lembremos
os play-offs de ascenso do
ano pasado), os murcianos
terian de facer o mesmo nesta ocasión. Esta afirmación,
aparte de ser moi demagóxica, non ten nen pés nen cabeza; e se non, que me digan
que teñen que ver os problemas de ·1egalidade política
(con respeito á nacionalidade
dun xogador) que se deron no
primeiro caso, coa demostrada e incluso admitida polos
árbitros deficiente manipulación dun cabaleiro de marcas,
que lago de aumentar como
mínimo dous segundos ..o
tempo do partido, perrnitiu o
trunfo do Caixa Ourense cun ha canastra no último segundo . Sexamos pro-caixistas,
pero sexamos profisionais
ante todo. ·
Os xogadores do Basketmar
de A Coruña abandoaron a
folga que viñan mantendo polo pago dos honorários que
lles debia -a directiva; Como
unfíá cidade que vai ter un
dos maiores pabillóns de Europa ten problemas para admitir unha equipa na 2ª División?
•

..
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ticipación cidadá, ·o que Pªl?ª é
que non están moi ligadas á vida
interna do partido, por ese problema de horários e de sobrecarga de
traballo na casa. .
As mulleres adoitan a ocupqr
postos de recheo.
Na última resolución do partido correxiuse isto, porque o que se pide
é a inclusión proporcional de mulleres nos postós de saida. Onde
había máis mulleres é en concellalias ·consideradas de segundo nível, como cultura ou benestar
social. Pero o traballo social está a
revalorizarse e as mulleres, que ternos aí un importante camiño andado, comezamos a ser relegadas
polos homes.
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A casa comun
Rafael Pillado, membro do PT,
decia recentemente que o PSOE
era o governo de concentración
que non se lograra na transición. Mais, por outra parte , o
PSOE dá idea de partido pechado, onde as dlferéncias internas
son pronto limadas ou mesmo
eliminadas. O próprio Laxe ten
afirmado que no PSOE 11.o n habia osíxeno para respirar.

Maria Xosé ·Porteiro
'Nos partidos hai mulleres preparadas,
pero os homes ·non están afeitos a velas'
•MANUEL VEIGA

,.HAI MOITAS
Desque Maria Xosé Porteíro
MULLERES QUE SON
exercia como profesional do
LIDERES SOCIAIS, O
xornalismo en Rádio
Popular e mesmo
·QUE PASA E QUE
· publicaba, a caron do seu
home, Xosé António Perozo, NON ESTAN MOi
LIGADAS AO PARTIDO
·alibro Quen é quen no
prímeiro parlamento galega,
POR PROBLEMAS De
ao pé dos primeiros
HORARIOS E DE
comícios autonómicos
·celebrados en 1981, até
SOBRECARREGA DE
hoxe que forma parte dese
TRABALLO NA CASA'
mesmo parlamento como
diputada do PSOE, pasaron
anos de actividade
incesante, nomeadamente .
como concelleira ·en Vigo, e
de asentamento nunha
-carreira política que a
conduciu aos cumes do seu
partido en Galiza. _

Dentro da nova Executiva Nacional Galega nacida do recente con greso, celebrado en Santiago, Maria Xosé Porteiro, ocupa a Secr~ta
ria de participación cidadana. "E a
primeira vez, no PSOE galega, na
1ue unha muller ten responsabili··
dade a este nível'. Eu sempre defendin que as mulleres tet1en que
estar en todas partes, incluidos os
lugares onde se toman decisións".
Os partidos e nomeadamente os
seus aparatos adoitan ·a ser conservadores. "Os partidos teñen unha . estrutura bastante ríxida. No
PSOE estase a facer uA esforzo.

Nesta Executiva entraron bastantes mulleres".
Fai unha pausa moi breve e áxiña solta: "Non- creo que esteña aí
por .ser muller. Non creo -pc:>r se
subrepticiamente plantexaba esta
cuestión- estar ·ocupar.ido un lugar
de cuota, pero tampouco me importaría facelo se esa fose a necesidade".
· .
Hai quen critica a política de
cuotas.
Esquécese que é unha cuota de
mínimos. O que acorre é que a militáncia ~das mulleres segue a ser
escasa. No noso partido r~presen
ta un 18%. Xa que logo ·é difícil
conseguir a igualdade, pero a cuota polo menos abriga a considerar
o traballo das mulleres".

Hai condicións para ese traballo?
· Non ten porque ser nen máis, nen
menos brillante, senón tan normal
e eficiente como o dun compañeiro
do outro sexo, sen pretensións de
superwoman que é o que se lle
adoita a pedir a unha muller qmdo
adequire unha responsabilidade.
Vostede, como muller, síntese
examinada, como se miraran se
dá a talla cada dia?

Mália o 25% femenino nos organismos de direción e os esforzos dos que tala no seu partido,
no -último congreso apenas existian mulleres delegadas.
Si, tamén sucedía no congreso de
Madrid, onde apenas habia representación femenina. lso quer dicer
que ternos avanzado, pero que ·está moito por facer. Gusta traballo
correxir isto. Estamos na fase de
confeción de listas ás municipais e
podo dicer sen rubor que é un problema.

Durante bastantes anos traballei
de xornalista, unha profisión de cara ao público, como a política, iso Non hai mulleres que sirvan?
fíxome criar músculo e xa non me ·
decato d.e que poida estar senda Hainas pero os compañeiros non
observada desa maneira. Pero, as· ven, non entran nos seus hábicando son eu a que observa otra- tos. Hai moitas mulleres que éstán
-ballo doutras mulleres no partido en asociacións de país, de consuou nunha asociación de viciños, midores, ·que son líderes sociais
sempre me pergunto: E como terá no seu bairro, é dicer nun nível po·os tillos? E terá tempo libre para lítíco moi importante. como é a parela? Sen embargo, nunca me
cuestiono iso cando se trata de homes. Teño a impresión de que as
mulleres preocupámonos máis po· 1a calidade de vida persoal.
"A sociedade terá que cambiar,
sinala Maria Xosé Porteiro, terán
que repartirse os papeis na vida
familiar. A muller non participa nos
partidos porque non pode ir ás reunións qúe sempre son ás oito da
tarde".
"Si, di recapacitando, é unha espécie de exame, o que pasa é que
as mulleres ternos iso .moi asumido. Non nos decatamos de que é
un carga engadida, até que o examinamos fríamente".

'Q PSOE TRATA DE
DARÁ SOCIEDADE .
UNHA IMAXE DE
UNIDADE E PAGA
ESA FACTURA A
HORA DE FACEH ·
PLANJEXAMENTOS
CRíTICOS'

Cada un fala da feira segundo lle
vai nela. A idea de Pillado é vella
na esquerda, o Frente Popular é
un antecedente de unidade ante o
enemigo político. No caso do Partido Socialista estase a dar este fenómeno partindo do poder. E isto
por unhas circustáncias alleas, como a caída dos bloques , etc. A
xente máis á esquerda do PSOE
matina sobre a viabilidade do seu
proxec'to de seguir como estaba.
De aí ven .a idea de casa común.
Non resulta paradóxico que
frente a esa casa comun, o
PSOE ofereza un aspecto hermético? Parece un lugar onde
se lle cerran deseguida os camiños a calquera que discrepe, sequer pontoalmente, das directrices superiores?
O PSOE creo que ·é o único partido que admite no seu seo correntes de opinión. Por outra parte, o
Partido Socialista trata de dar á sociedade unha imaxe de unidade,
de fortaleza. Os cidadáns non encomendarian o governo a un partido que é incapaz de governar a
sua própria casa. O PSOE paga
esa factura á hora de facer plantexamentos críticos e lava os trapos
dentro.
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Opósición a Fraga
Cando o PSOE governou en Gali za apenas reclamou nada a
Madrid.
lso obrígame a comparar ca que
está a facer o governo actual. Din
que un dos maiores logros de Fraga é que o escoiten en Madrid. Pero ·O certo é que o governo anterior ·
non aceitou o lnsalud nas condicións nas que o fixo a dereita, porque eran perxudiciais para Galiza
e iso vaise demostrar. No caso das
autovias o compromiso que firmou
Fraga é o mesmo que plarttexaba
o Partido Socialista. Sabíamos que
para o 93 n·on podía ser. E iso un
logro? Creo que o de Fraga é unha
política de xestos. Pero voltando
aoque me perguntabas, evidentemente González Laxe non tora ministro do franquismo, nen e.mbaixador en Londres, nen un dos homes importantes da transición democrática. i='raga lribarne só por
relacións personais coñece todo o
aparató do Estado en Madrid e ten
u.n pe~o na política española ·im-
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'FRAGA CARECE
DE MÉRITOS
PROPRIOS
EN GALIZA'

portante. Pero creo sinceramente
que non ten o mesmo na política
galega. Fraga vive das rentas de
ser un home que sempre se dedicou á política do Estado, pero carece de méritos próprios en Galiza.

E o PSOE galego non vive das
rentas que lle dá o ter o governo
en Madrid?
Facer oposición é fácil se te opós
a todo e se non pensas no que farias ti se tiveras a responsabilidade
de governar. A esquerda da sociedad e galega qu izá ped ise unha
postura máis agresiva a respeito
da figura de Fraga, home que desata pasións a pral ou en contra,
pero o que pretendemos é ser unha oposición razonada , non de
plantexamentos utópicos ou cara a
galería.

Din que o último congreso do
PSOE galego estaba dirixido
con tiraliñas desde Madrid. Non
están marcados demasiado de
cerca?

1

O naso partido é federal. Non irnos
enganar a ninguén.
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'Q PSOE
NON FUNCIONA
POR
· REPRESENTACION
TERRITORIAL,
AINDAQUE É
IMPORTANTE QUE
HAXA GALEGOS ALI '

Pero hai grados de relación. Unh a cousa é o PSC e outra o
PSdG, por exemplo.
A nasa relación coa estrutura central é correcta, sen alaracas. Creo
que o que se está a facer do Padornelo para acó é tan importante
que o partido está completamente
centrado en Galiza. Ternos aqui ao.
símbolo da direita governando.
Galiza é un pouco a proba ou o
ponto de mira da direita española.
lso tennos preocupé!-dos.

Hai pouca preséncia de galegos
nos órganos de direción pentrais.
No Comité Federal hai unha representación importante. Na executiva
está Abel Caballero. Pero o PSOE
non funciona por representación
territorial, ainda que é importante
.que haxa galegas alí. Tamén na
medida en que fagamos un mellor
traballo aquí, terásenos que .ver
máis tora.

Médios
de.com~nicación e poder .

1

Hen

: im-

A sua pi'ofisión é a de xornalis- .
ta. Alguén dixo t'lai pouco nunha
conferén~ia . qu~ os m~dios de

comunicación eran os relacións Ainda que non teño reflexionado
públicas do poder. Os médios moito sobre o tema. A retación enpublican cada vez máis a infor- tre médios de comunicación e po-·
mación elaborada polos gabine- der; aquí en Galiza -un pais pouco
tes· de ..prensa que estes envian vertebrado, ainda que seña un tó- ·
através do .tele-fax·. En Fráncia, . pico decilo- produce as veces un
por exemplo; existen xa neste vínculo de dependéncia preocu momento máis xornalistas tra- pante. Tamén as condicións desfaballando en gabinetes de prensa vorábeis nas que traballan os profi- .
ou de relacións públicas que en sionais tan que sexan máis vulnerábeis. Como no ·caso dos alcaldes
médios de comunicación.
lsto último paréceme aberrante.

do rural, o xornalista médio padece
unha sftuación que o fai débil e

manipulábel.
Maria Xosé Porteiro engade a isto a opinión de que "a información
que se dá non é boa, nen rigurosa.
Por iso os políticos necesitamos as
veces de gabinetes de· comunicación, para que os xornalistas transmitan o que realmente decimos.
Nos médios prima a rapidez e a
cantidade sobre a calidade.

Pero en moitos,casos .os gabinetes non tan de canal de comuni-

cación,· senón de pantalla .. É dicer satu·ran aos médios dé papeis, pero ocultan o demais. Parece que os políticos teñen medo a proporcionar dados normais, que o cidadán ten direito a ·
coñecer.
E que os políticos nunca, como
agora, estiveron sometidos a tantas
campañas de desprestíxio, por iso
teñen unha certa desconfianza. ~

'O· PSG-EG pagará ~s consecuéncias
de non pactar co PSOE en Vigo'
Estase a dar un fenómeno de transfuguismo ou
fichaxes políticos. Mes.,
mo no Concello de Vigo,
do que vostede até agora
forma parte, producfronse casos semellantes.

da. No ·próprio congreso
houbo intervencións moi
críticas cara a direción, pero o resume é dicer: estamos con vos, porque esta
é a alternativa neste momento ..

En Vigo non houbo trasvas e de partidos . Alg uns
concellais, que deixaron o
PP e CDS, apoiaron á
maioria do PSOE porque o
concello levaba ano e mé-dio nunha situación de ingovernabilidade, pero non
pasaron a militar no PSOE
e seguen fieis á sua ideo1oxia conservado.ra , agás
Alvaro Magariños que pediu a entrada hai un mes.
Intentamos acordes co
aliado lóxico, o PSG-EG, e
non foi posibel. A leitura
fácil é dicer que o PSOE
comprou a tres concellais
e que os meteu no seu
partido , pero iso non foi
asi. O que había que facilitar era a governabilidade,
dado que as fumas non
deran unha maioria absoluta.

Un parau.gas .
para toda a esquerda
yoltando un pouco atrás.
E curioso que vostede
que simpatizou co PSGEG .estivera nun governo
que non conseguiu acordos con este·partido.
Eu nunca militei no PSGEG, pe·ro teño feito proriunciamentos en fé!V'or
deste partido. E tamén digo que as semellanzas entre o& dous partidos son
maior-es que as discrepáncias, ainda que obviamente está o tema da soberan i a. Non entendo como
ese acorde non se logrou.
E será precisamente o
PSG-EG . o que pague as
consecuéncias do _que fixo
nestes catro anos. Creo,
de verdade, que chegará
un momento no que a esquerda deberá estar baixo
un mesmo paraugas e en
Galiza isa é f.undamental.
ANXO IGLESIAS p
G a I"iza non é M a~ro

Pero, é certo que está a
haber unha política de ficha x es de alcaldes e
concelleiros, coma se fosen futbolistas.
Na política municipal hai moita
xente indepondente ou pouco definida que entra para facer causas
concretas e é na que prenden
estas causas.

O alcalde de Paradeta que era
de CG, viña a afirmar neste periódico que tivera oferecimentos do PSOE e do PP e ao final
parecéralle mellor a oferta -deste último.
Os concellos pequenos tañen un
problema moi grande de recursos
e viven condicionados a quen go~erna na Diputación e na Xunta.
E xente polo tanto máis fácil de
captar, porque o que quere é facer xestión. O mesmo sucedeu
hai dous anos en· Castrelo de Miño,· onde lle prometeran ao alcalde facér un porto no encaro e fichou polo PP. Non xustifico nada,
pero esa vulnerabilidade ven dos
_problemas de financiación dos
concellos. Desde o PSOE oferén-.
cense ideas e apoio humano, pero non outro tipo de causas.

dos, esa porcentaxe parece IJ10i
alta. O que ocupa un cargo ten
'CHEGARA UN
medo a perdelo se.vota en conMOMENTO NO QUE A · tra da lista oficial.
ESQUERDA DEBERA
Ese é un risco. Aí é onde se demostra a calidade das persoas .
ESTAR BAIXO UN
Ademais cando a xente é revalidaMESMO PARAUGAS'
. da nunha direció'1 será por algo.

to dunha ación dese tipo. Cando
entrei nas listas das municipais foi
por algo que eu representaba a
prol de Galiza e da muller.

.A esa idea de abrir. o partido á societl ad e, para non esclerqtizalo,
nen repetir as mesmas caras
_carnbianoo de cargo. Eu son froi(.;) 1

-

'No PARLAMENTO

HAI UNHA ENORME
COINCIDENCIA
ron eleitos polo partido é resulta AHORA DE VOTAR
léxico que esteñan na direción. o
ENTRE O PSOE
extrano seria o contrário.
. EOBNG'
TQqo é unha cuestió·n de gra-

·-

Vallando logo a Vigo. Vostede
non se pres·e nta ás próximas
municipais.

Por qué funcionários?

Nas candidaturas de Santiago e · lso é lóxico. O PSOE ten poder en
Ferrol están a incluir indepen- moitos concello~. Os cargos insti- _
tucionais representan a alguén, fo·
dentes. A que se ·debe?

~acionalis

Pero, se analisas os comportamentos da oposición no Parlamento galega, verás que hai unha
enorme coincidéncia á hora ·de
votar entre o PSOE e o BNG. Hai
máis disonáncias co PSG-EG. É
máis frecuent0'que o PSG-EG, de
Pero no congreso houbo quen forma expresa ou non, apoie, por
aplaudia a uns e votaba a activa ou por pasiva, ao PP que,
por exemplo, o Bloque ou o,Parti- ·
outros.
do Socialista. Estas duas últimas
Refíreste . supoño aos. aplausos a forzas parecerían moi difíceis de.
Laxe e a alguns discursos criti- conciliar, pero, con todo, hai cuescas. Nesta organización fálase tións moi evidentes. Hai que ter
moito e moitas veces desde pos- · claro cal é o adversário. lso é alturas discrepante~. pero hai un go que en Vigo teria sido esperaespíritu de disciplina ben ente~di- bel do PSG-EG.

Mália esa apertura o PSOE é un
partido de funcionários.

No último congreso, o 70% dos
del~gados tiñan algun cargo. ·

drid, aqui existe o
mo.

Eu, personalmente, non aprobo a
acumulación de cargos. Un parti- ·
do debe ter persoas aUernativas~
Eu aprendin moito aquí. Os cidadáns pagan a nosa inexperiéncia,.
pero tamén se forman xestores. E
co'rrecto que eu lle dé esa pportunidade a outros. Ademais eu xa
teño traballo abando no parlamento galega. Logo está o persoal. Teño un límite de capacidade e non podo atender ben aos
dous cargos.
•
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Os mercaderes da marte (1)

As orixes do narcotráfico
•MANUEL SÁNCHEZ

Un coñecido político italiano,
Achille Ochetto, utiliza a exprera
sión, mercaderes da rñorte pa_
definir o mundo relacionaao coa
droga e as suas· secuelas.
Como moi ben dixo un coñecido persoeiro da cultura galega,
os acontecementos da prehistória na Galicia están mellor estudados . e analisados máis obxectivamente, que os problemas coetáneos destc;i terra. Está na
mente de todos ,o problema do .
narcotráfico.
· As orixes do contrabando na
Galiza nacen da situación xeo- .
estratéxica do país do seu tradicional alllamento por vía terrestre, e de que o seu único contacto co exterior pasaba pala vía
marítima. A Inquisición controlaba fortemente os portas, porque
eran fonte importante dt? penetración de novas ideas. E de todos coñecido, a través de lendas
· e da literatura galega, os feítos
da Costa qa Marte, a piratería civil, e o q.proveitamento de desastres marítimos, accidentais ou
provocados.
Durante o século XIX, desenvolveuse unha maior actividade
en matéria de contrabando, debi- .
do á auséncia de matérias básicas que non eran suministradas
através das vías estatais e do
estado de depresión económica
na que se atopaba Galiza, estado que perdurou até ben entrada
a segunda metade do século XX.
Unha maneira de aliviar esta sitµación de caréncia era o tráfego
de mate'rias tle contrabando que
penetraban polos nasos partos,
e que foron fundamentais. no desenrolo deste país.
·
Esta mítica idea dun contrabandista como "mecenas" populares, "salvadores" de zonas especialmente deprimidas, está na ,.
boca de coñecido.s persoaxes
políticos como foi o Alcalde da
Guardia, coñecido como ·"Ligero", ou sen ir mais lonxe, Vicente
Otero "Terifo".
Non cabe dúbida de que nos
anos 40 e 50 mercancías vitais
para a economía (productos de
primeira necesidade) atravesaban as nosas fronteiras sen control. Se lembramos que o Estado
español canta con 4.500 Kms.
de costa e que o litoral galega
ten 1.289 Kms. de costa, aos
que hai que engadir a especifica
orografía das nasas costas, recortadas e con abrigos naturais,
en moitos casos de difícil acceso
se non é por coñecedores da zo- ·
na concreta .

. O contrabando de tabaco
O contrabando de tabaco en Galicia, experirnentoa un medre espectacular nos últimos 25 anos,
e segue a ter hoxe en día. Este
crecimento baseado nalguns casos no vacío xurídico existente,
medrada pala demanda interior
do producto por parte do consu. midor, asi como tamén o maior.
poder que, dia a dia, tomaban as '
organizacións dedicadas ao tema.
No caso concreto da nasa terra foi sinxela ºa reconversión das
redes dedicadas ao contrabando
e tráfico de tabaco. O organigrama dos principais contrabandistas de tabaco responden ao cadro 1. ·
En canto á orixe. do tabaco,
que constitue a matéria deste
contrabando, procede inicial-

......

. mente do sur de USA principalmente a península de Flo'rida,
donde o fabricado baixo patente
noutros paises de Europa o de
maneira fraudulenta (Paises do
Leste) son· enviados a dep.ósitos
principalmente dos Países Baixos europeus. Fundamentalmente-Amberes-Rotterdam.
Unha vez iniciado este tráfico
a vía de penetración básica e por
via marítima principalmente paor
zonas da fronteira de Portugal en
especial do Norte de Portugal e
do Sur (Huelva) asi como tamén
na fronteira francesa (Aqdorra).
Os sitemas normalmente utilizados son ós transportes en veículos de medio e gran porte que
pode .ir desde camións TIR a camións frigoríficos asi como Containers.
Por Vía Marítima.-Zona do
Cantábrico: O contrabando de
tabaco ten importáncia e volume

desta zona, senda · o método de
introducción máis habitual o
transbordo directamente do Buque "Nodriza" (Buque m·ercante
empregado no transporte desde
orixen) ou buques pesqueiros
que o introdl!cen no território nacional, co· que o control e a represión ·se ve moi dificultado, dada a imensa frota pesqueira que
por esta zona existe. Tamén se
realiza a introdución .(forma menos habitual) con transbordo
desde o "Nodriza" a embarcacións tipo lancha torpedeira
"Lanzadera" que, á $Ua vez, e
acercándose máis á costa, para
que istos o introduza~ no território nacional.
Zona de Galicia.-A zona galega foi e é, a zona por exceléncia
do contrabando de tabaco, tanto
·polo seu volume como pala sua
frecuéncia. As costas galegas al~
bergan, maioritariamente, este

,.

CADRO 1
FINANCIADORES

Fundamentalmente Banca suiza

DIRIXENTES

Da zoa da Ria de Arousa

PROVEDORES

EE.UU. (Florida)
Paises Europeos Compañias
con depósit~s en Amberes.

TRANSPORTISTAS

POR TERRA Transportes de terra
TIR
·contenedores
POR MAR Mercantes
Pesqueiros
Lanzadeiras
Planeadoras
Pulpeiros ·

tráfico, non por azar, senón por
unha minuciosa eleición baseada en:
A peculiar, difídl, e altamente
perigosa configuración das . ría~.
A facilidade de obtención de
médios humáns altamente cualificados, gr.a ndes coñecedores
das rías e verdadeiros "Kamikazes" capaces de pilotar embarcacións de noite, a velocidades
suicidas, entre bateas, e os innumerábeis baixos que proliferan
pala costa.
Man de obra "barata" para realizar alixos e transporte.

Sobretodo, a que os grandes
capos, das máis importantes organizacións deste tráfico ilícito,
teñen lugar nesta rexión, donde
exercen a sua autoridade e dom ínio, baseados en amistades,
temor ou corrupción. ·
O sistema normalmente empregado, desde que o tabaco se
carga en orixen, até que chega a
introducirse de forma ilícita en território español, requere abundáncia de médios materiais e humáns, e está estruturado en diferel")tes escalóns intermédios, co•
mo se ve no cadro '2.

CADR02
BUQUES MERCANTES:
Cargan en orixen .
Pabellón: Panamá, Honduras, Grecia, Chipre, etc.
Zona de traballo: entre 80 e 150 millas.
Velocidade: de 1O a 12 nudos.
LANCHAS LANZADEIRAS:
Reciben a carga do buque mercante.
Pabellón: Os anteriormente citados.
. Zona de traballo: entre 80 e 20 millas.
Velocidade: de 35 a-45 nudos.
Eslora: entre 35 e 45 m.
LANCHAS PLANEADORAS:
Reciben a carga das lanzadeiras.
Pabellón: Panamá, Honduras, Inglaterra, etc.
Zona de traballo: entre as 20/30 millas e terra directamente, ou
ben ata o trasbordo a embarcións menores.
VelGcidade: de 40 a 55 nudos.
Esrora: entre 1O e 12 m.
EMBARCIONS MENORES: "PULPEIROS"
Reciben a carga das planeadoras.
Zona de traballo: Aguas interiores e costa.
Eslora de 4 a 6 m.

.MEIO ~MBiENTE

Der Spiegel denúncia a grave situaci.ór:i forestal do estado español.

Bruxelas e Madrid son cómpUces dos incéndios,
segundo un semanário alemán · · . ··. ·· · _ ·
Na zona montañosa situada
detrás da C·ósta Cantábrica a
planta irnportadaé- considerada
como o "vampiro Verde" que
destrue os boscos autóctonos.
.Sé na Galiza os eucaliptos co.bren xa unhas 200.000 hectáreas de solo. Esta arbre nort medra só nas _plantacións senón
qüe aderpais se· extende rapidamente. E tamén· o primeiro en ·
medrar despois dun incéndio e
fai que a vexetacióh primitiva desapareza.
O Norte da Penínsualbérica
"Unha máfia tan poderosa ·como
debe chegar a converterse nun
os traficantes de drogas están a
importante exportador de celulotraballar no fomento deses insa.porque no ámito agrái'io eurocéndios". Santiago Brea, alcalde
peu da CE non hai demanda nen
de Camota, un povo galego,
do queixo nen do leite producido
contempia desamparado como
polos pequenos agricultores.
desaparecen co lume os piñei- O feito de que na Galiza, Asturos, de 30 anos, situados na aba
rias e o Norte de Portugal chova
da montana que domina o munimoito e o que as suas terras secípio.
xan baratos, convérteas én zoParece ser que os viciños do
nas bastarite -atracti_vas para a
povo viron como todo un escuaprodución de celulosa. Xa se tedrón de incendiários se dirixia
ñen proxectado duas novas emcoas suas motos, a toda velocipresas para Galiza, entre etas o
dade, cara o bosco, coa inten- ·
consórcio alemán Feldmühleción de provocar lume en vários
Stora Koppaberg (consórcio cuelugares.
co), que poden facer baixar a·deXosé Manuel Romay Beccaria,
manda e matéria prima da comuConselleiro de Agricultura da
nidade.
O que é certo é que a
Xunta de Galicia, cree tamén nediso aos labregos que se dispu- . da CEE e as autoridades de Ma- .
produción
de celulosa trae consi-sa~ "organizacións criminais "
tan os lindes das suas parcelas
drid "están cambiando a faciana
go
graves
danos para o mei_o
que, mesmo desde avións, lane tamén aos gandeiros.
da nosa terra", "porque queren
ambente,
mentres
que o benefízan obxectos incendiários sobre
Este verán producíronse na obrigarnos a exp9rtar máis e
cío obtido para a économia ·naos montes.
máis celuloa, sen ter en consideGaliza uns 150 incéndios ao
cional segue a ser mínimo. En
O diário de Madrid "El Mundo"
mesmo tempo. Ainda que todo o ración nen a cultura nen a paisacomparación cos elevados in.quéixase de que "España pode
mundo cree que foi unha obra
x:e tradicionais".
arder polos catro recantos". En
funesta levada. a cabo polos ín:.
Por iso os "verdes" loitan con-· vestimentos son criado.s moi
Xullo queimáronse en Valéncia
cendiários, ainda non se atop9u
tra a plantación de arbres novas. - poucos postas de traballo.
0 madrileño.Femando Gonzá12.000 hectáreas ; en Extremanengnha pegada dunha máfia O seu lema é "máis madera sig- lez Bernáldez, profesor de ecolo- .
dura o lume arrasou 3.500 hecpoderosa.
nifica guerra".
táreas do Parque Natural de
Os ecoloxistas españois penNoentanto os chamamentos a xia, afirma: "lsto é unha economia terceiromund.ista. España só
Monfragüe, lugar onde aniña o
san que a búsqueda desas "or- pral da resisténcia ás novas
debería
exportar a matéria prima
12% dos arbres que existen no
ganizacións criminais" desvía o plantacións eran seguidos , so_.
e
asi
consórcios
como Feldmühmundo e a cuarta parte de todas
problema da causa principal que bretodo polos labregos. No _povo
le-levarán
a
cabo,
no seu própro .
as grul!as negras.
orixina os incéndios: "unha estruasturiano de Tanzones, os-labrepaís,
a
valiosa
produción
dese__
Só na primeira semana de
tura política errónea".
gos dirixíanse, pala noites, cos
papel".
· . ·
Agosto o lume cobruse na Galiza
'seus
·machados
cara
os
campos
.
O vampiro verde ·
Non
só
eucalipto
destrue
a
.
0
3.000 hectáreas de bosco. O núe asi chegaron a talar 4n total de ·
paisaxe senón tamén as exten- 1
Durante os 1O últimos anos exmero de incéndios aumenta de
50.000 arbres xóvenes. Para
sas monoculturas de piñeiros ·pitensos programas de repovoaano en ano. No 1989, 19.000 ineles o nemigo chámase "eucalipñoneiros e piñeiros c.omuns. Só
ción forestal criaron enormes sucéndios devastaron os boscos
tus globulus" (proceden~e da lonespañois. os· expertos no tema
perfícies de boscos. Os protectoxana Tasmánia), un~a das abres · no mes de Decembro do 1989
arderon no País Basco 30_.000
res da natureza quéixanse de
opinan que unha terceira parte
especialmente preciadas pelas
hectáreas de bosco de piñeiros.
deles foron provocados intencio- que as empresas multinacion~is
fábricas de papel polo seu rápido
A "bióloga Pilar Barranqueta; da .
productoras de papel, burócratas
nadamente. Sobretodo acúsase
crecimento.

Grüner Vampir" (O
vampiro verdél é título
dunha información
publicada polo semanário
alemán "D'er Spiegel". Nel
afí rmase que Bruxelas e· a
política forestal do governo
de Madrid son cómplices.
dos incéndios que se
extehden por todo o
Estado.

o

Oficina de Orientación .·Ekos, situadá en Bilbao, advirt~ que i•ainda está por chegar a meirande
catástrofe ecolóxica, se se sigue
repovoando precipitadamente
coas té.cnicas utilizadas até agora".
.
Os intentos realizados durante
os últimos anos para deter a erosión e desertización de amplas
rexións contribuiron fundamentalmente á transformación das
paisaxes español8.s en chairas.
Séguense repovoando zonas
con raiceiras ~e rápido medre e
baratas, ainda que a rndústria .
non o esixa; "como se o único
priricípio válido fose: o· verdeé
bon", segundo di González Bernáldez.
.
A miudo ,o matorral; a vexeta.ción orixinárra do prado, -o t9miño, os arbustos e as dispersas
aciñeiras, son moito máis come· nentes para deter a erosión do
solo que os boscos de piñeiros
que. ICONA planta en milJeiro~
de hectáreas.
·
J~sus Garzón, ex-conselleiro
do meio ambente da Xunta de
Extremadura quéixase de que "a
xente de ICONA abre bruscamente o chan coas suas máquinas co fin de aplanalo. Despois
tracexan amplos cortalumes que
raras veces evitan os incéndios".
Non é raro que haxa lumes ·na
rexión meaiterránea sen incendiários que os provoquen, como
di González Bernáldez, "pertencen ao ciclo natural"
Pero nos boscos criados artifi'cialmente o lume alcanza unhas
temperaturas tan elevadas que
destrue incluso as sementes depositadas no solo e por iso a
erosión volve a imporse desen.frenadamente. O conselléiro do
nieio ambenté, Garzón, cree que
"o matorral e as ovellas son· a
combinación ideal para conservar ·a naturaleza". Pero para os
burócratas de Bruxelas e Madrid,
"trátase, ante todo, de repartir
subvencións. Teñeri que realizar
plans, ainda cando para iso ~e
teñan pasto en marcha _proxec- ·
tos disparatados".
~' Spiegel

ACRISE LATINOAMERICANA
Mercado libre de cidadania

....

A partir de agora, e por dous millóns de pesetas, .
calquera pode ser hondureño · · · ·
•A.CABANAS

Os apoloxistas da
liberalización total (libre
comérico, libre empresa,
libre iniciativa, etc.) teñen
un novo e sulprendete
motivo para aledarse: o
Pa.rlamento de· Honduras
·aprobou o mes pasado a
"Let especial ·de cart_
a de
naturalización", mediante a
cal, claquer estranxeiro
· pode· adquirir a
.
nacionalidade hondureña,
sen outro requisito qu~ o
pago prévio de 25.ooo·..·
dólares (algo máis de dous
millóns de ptas.).

-

outro lado nos próximos anos, se ·
presáriQs da China nacionalista
céns que ofertan saldos por liquiNon só os estados abandoan
é que para antón queda algo di- .
dación; as autoridades hondure- desexari facer investimentos no
acereradamente a "pesada" cáferente·qu.e elexir.·
ñas dan précio especial por cada
rrega da sua acción social (privapa~~
. -·
Alguns tentan. minimizar a .
acompañante: 3000 dólares. O . · Nun caso extremo e hipotétic,6
tizan saude, ensino, pensións,
de aplicación da lei un só p·aís
transcendéncia da tal medida arimpacto que no tecido d_e calquesubsídios, etc.), ou venden parte
ra país (na língua, _na cultura, na
(por exemplo, os EEUU, e non . gumentando ·a·tradiconal dependo seu património (comunicaconciéncia ·ou no ordenamento
d~ncia de Honduras (agravada
cións, liñas aéreas,. a oútros paisei por qué este nome venme de
económico) pode ter a implanta..,
contado á mente), dedicando
na década dos 80 polo papel
ses); agora tamén, algo 'tan próapenas cen ·mil milló_
ción dunha _'lei semellante, $ inns de dólaque desempeñou de ponta d~
prio como a personalidade duncalculábel. ·1maxinen Galiza "inres do. seu presuposto (aproxilanza da política de agresión
ha nación esnaquízase, ponse
norteamericana contra Nicaráxertada" de milleiros de noves
madamente o que a operación
en subasta e adxudícase ao mehabitantes que non manexan o
"Escudo del Desierto" no Golfo . .gua e os movimentos guerrilleillar: postor.
ros na rexión). Eu coidó que ·isto
galego nen lles importa, non co~
Persico vai supor), repovoaria
Calquera cidadán do mundo
non é a última manifestación illañecen o país, e talvez non teñan
enteiramente o país.
.
.
que deposite 25.000 dólares no
da de "sucrusalismo", senón a
Na práctica;. abonda con apeBanco Central de Honduras (cal- vivido nel máis que uns cantos
primeira dun novo xeito de. ennas dez mil millóns de dólares
quera que dispoña desa suma días.. ·(Cal seria o futuro da napara ~00.000 novas cidadáris, e -tender a política mundial, no que
ción nuns poucos anos?)
de diñeiro), obterá en apenas 60
os estados desaparecen por .inúPara "xustificar" a aprobación
con bastantes menos para fardías a nacionalidade do país, e
tiles, os sinais de identidade es~
os· direitos inerentes a ela, mes- . da lei, o governo hondureño dixo . mar un grupo homoxéneo de·pováense no horizonte sen límite
que -poderia obter por esta via
voación que controle os resortes
. mo o de definir o seu futuro sodo modelo liberalizador; o verdaprincipais do poder, mesmo incliuns ingresos de 125 millóns de
cial; económico, político ou cultunar a balanza eleitoral a un ou
deiro govemo é. o do diñeiro. •
dólares, pois "un grupo de em. ral. E coma eses grandes arma-
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·¡CARTAS ·
CHEGOU A ·PAZ!
QUEN GAÑOU?
1:-:

XOSÉ LOl.S

Segundo os dous bandos contendentes -Iraq e . Aliadosambos os dous gañaron a guerra. Uns e outros celebran a vitória descarregando as armas ao
ar~ ao igual que tan nas festas de
Mauros e Cristiáns en Alicante. Todos están ledos e ninguén
lembrará os mortos de ambos
bandos, 11esta guerra desigual e .
inxusta -como _todas as guerras- máis que as suas famílias
e quizá quen tiraren as bombas
..:a-... !
··&.. :
contra do tanque qúe non· debe·ria estar alt. É ben-triste que houd
ber mais vítimas por erros -mísil que .voltaba..a casa, tanque
mal colocado, refúxio camuflado,
etc.-... que no ·resto das operacións, segundo din os mandos. E
todo isto para que? O tirano a istas horas --dia 1 de Marzal;- inda no·n aparecu e a rnúsica de
fondo ven agoras. Que lle pon o
axouxere o gato? Que pensan
facer con Sadam Hussein? Os
feitos serán uns e as frases outras. Como sempre. Kuwait xa
ten o seu território ceibe ou o
que é igual, as multinacionais xá
teñen o petróleo, pero que pasará co Emir, ou co expansioríismo
atmósfera? Que pasará co fume
de Israel? Que será do Líbano?
que está indo o ceo? Todo este
Deixará Israel a Cisxordánia e os
Altos do Galán ou, perderá u'n .. bióxido de carbono non fará outro buráto na estratosfera? Será
anaco Xordánia para darlla aos
posíbel recuperar os paxaros
palestinos?
mortos, por uns e out.ros? Creo
Penso que haberá moitos
que non. lste· mundo está tolo.
cámbios na rexión e terán que
Tolo polo poder do diñeiro que· é
· ser para '1>an se non se quer ter
quen manda e ordena e ninguén
outra guerra.
pensa no porvir dos n9SOS fillos
De calquer xeito o gran vencedor desta loita foi Gorbachov _ e netos. Que será do mundo .a
iste ritmo? Non chegará lonxe,
-inda que non se lle recoñeiso.deseguro. Parece ~er chegaza- co seu plan -senón de
do o tempo da apocalipses, copaz, poló menos de alto o fog~
mo vatici.nou No.stradamus co
para acadar unhas negociac:ións
carro de fago costa embaixo a
que desexamos sexan duradeitoda. marcha e ninguén poderá
ras para ben da humañidade.
baixar-se. Por .isa estamos todos
E agora ven a Orde Internacioa ve-las vir. De momento o menal. Que quer dicer isto? Non sei
llar é ir ·tacendo as malas para
se eles mesmos o saberán, mais
+
viaxar con pouca equipaxe.
os xendarmes da história tañen
a tixola polo mango e -farán o
XOSÉ L. VEIGA
(Tarragon_a)
que queiran para o seu ben. Aínda que penso que haberá que·
achar un estado para os palestiOS FICHADOS E
nos que serán os grandes perdeEXTRE.MISTAS DO 23-F
dores desta inútil -por non di·cer-lle ouJra cousa- guerra, que
Conforme pasan os anos-, des~
pola diferenza ·entre contendentes, .semellou máis unha pelexa
graciadamente a cruda realidade·
entre leóns e cabras, ca outra
váille facendo a un perder a capacidade de ' asombro. Sen emcausa.
bargo, as listas de fichados do
E comeza o reparto do pastel
· da reconstrución, As compafíias
23-F, feitas public~s por La Voz
de Galicia (Domingo, 24, Febr.- .
norteamericanas xa teñen o pé e
91 ), demostran que. en muitos
os barcos ali, por algo son_gañacasos, a "realidade pura· e dura"
dores, e polo tanto levaran-se a
supera con creces a ficción mais ·
maor parte da tarta. Lego vii'án
fogueteira.
os ingleses -que para algo son
prim9s seus e os apoian na políQuen me iba dicer a min que
tica-. Franza tamén estará ali
poderia estar metido nunha lista
coa sua "Grandeur'' a ver que
de fichados do 23-F formando
cae, algo leñen-se que levar os
parte dunha especie de "Comanalemáns e xaponeses, e as fara~
do. clandestino revolucionario"
gullas para os restantes comen'Vaca Marela", "división: explosisais, pois haberá para todos. Tovos, armas, sabotaxes, pisos
dos teñen que quedar contentos
francos, ·guaridores", integrél'do,
e 3atisfeitos para que na próxientre outros, por os seguintes
ma, que non tardará a vir se as , "miembros subversivos y muy -,
causas non se arranxar:i, sacar a
peligrosos, peligrosísimos": Don
economia de algufm do atolladeiValentiri Paz Andrade "O. Patriarro. Como sempre.
ca", López· Facal "O ideólogo",
Penso que nesta guerra perAmor Deus "O saboteador, dos
demos todos, toda a humanidaferrolanos", A~ias Veiras "Sus esde ' e por descontado a ecoloxía
tudios, Latigo", · Barez "O abogamundial ga qúe inda non sabedo", Beiras "O Príncipe", Jose
mos nadiña. Que pasará coa
Castro "O inmobiliárias", Isaac

:.-._~
... - ..

-

• ..,.. .,.

~

J

Diaz Pardo "O templagait~s guaridor'', Fernández Moreda "O leguleyo armado", Fortes "O capitán", González Amadios "Parichúlo", Méndez Ferrin "O dinamiteiro, O da pólvora", Miramontes
"dos ferrolanos", Geluco "Xugadas, O faroles", Rioboo "dos ferrólanos", Manuel Soto "o compariro experto en soviet municipales e en ·movidas soviet"
-"Kremlin"...:...., Trasbach "O estudiante" Valle lnclán "O neto"
Fandi"ll~ o "vello anarquista", A'.
Teijeiro "Ateneos", etc.
.
Nesta lista dábase conta tamén dun. "Comando subversivo
-agitador-eclesial" integrado por:
Ramón Valcarcel "O Camilo Torres galego, o axitador dos labregos", Carballo "O ex-cura", Marcelino Liste "O axitador dos veciños", Celso Montero "O instadado, moderado", sen olvidar a moi
importante aportación de ex-s~
minaristas que se integraron en
todo tipo de éomandos (a lista de
fichados do 23-F incluia literalmente o seguinte, destacado én ,
azúl: "¡¡¡Ojo con los curas y .seminaristas conversos y reconvertidos!!!". Figuraban na lista un
"Frente de prensa, propaganda,
desinformación y enfollonamiento": Gaciño "O andalu", L. Alva- ·
rez .Pousa "O delegado", Manolo
mvas "O guapo", Luis Pita "Pita
que Pita", Siro "O caricaturas" e
~e~ús · Campqs "Chichi" (quero
rendirlle un,emocionado recordo
a este Jucido e finísimo humorista gé;llego coa frase de René
Char: "A lucidez é unha ferida
tan profunda como o sol". Até
sempre Chichi, meu querido amigo). Un "Frente nacionalista. de
infiltración universitaria-rectoral": ·
Ramón ·Villares "O Bigotes, Gordiño 1", X.A. Barreiro "O Melenas, Gordiño 2" y X. Rodriguez
"O Barbas, O mestre". Non podía
faltar un cupo ''feminista radical
revolucionario" ("Minucha", Josefa "Muy radical'', Dolores "Pasio",
A Margo "amiga de terroristas" e
"A Queizán" "Ex ' de Ferrín").
Aparece, asimesmo, o "Coman-

do Nacionalista Extremista Patria
Galega Nudista ou Marte" inte- ·
grado, entre outros por: Carlos
Baliñas "O izquierdista da gabardina", Abuín c:te Tembra, J. Barreiro Gil "Chuspe", Ramón Lorenzo "O Sátiro Académico". E,
por último, o "Comando del socialismo radical Viva la Luct)a de
Clases": Alfrédo Conde "O erudito situado", -Carlos Casares "O
editor", Frc~_ncisco Vazqúez -"El niño bonito de los maristas", Abel
Caballero "El Carreras", Bahillo
"dos situados", Eguibar "dos situados e desdoblados", Antonio
Carro, Gonzalez Lage "yerno de
alcalde", Quintanilla, Rodriguez
Pardo "O gato pardo", Sánchez
Presedo "O discreto, o tapadiño",
Vazquez Fouz "dos situados"
(nesta categoria "ae los situados
o· instalados· o bien colocados ... "
'poderianse engadir bastantes
máis. Non é de extrañar, por tanto, que defendan con pezuñas e
dentes o_novo reximen), etc.
-Como comprenderan mui ben,
. este-tipo de listas hai que.tomalas a risa, de coña, xa que do
contrário, xa me dirán ...
Por certo, se alguen quere r<alasnikof, Bazookas, Katastroikas ... índa pode quedar algun remanente, bo .xénero a mui bon précio:.. Ademais o mercado es.ta en alza...
·
+

negriños con todo!
Que miles 'de labregos, marisqueiros e gandeiros quedan a
velasvir? Que os eucaliptos espallan o lume e secan as terras
deixándoas na ruina? Que a celulosa de pasta química Euroga·- 1icia Forestal vai pór o val do Eume como a ria de Pontevedra? ...
Que o forestal galega vai ao carallo? ... iso é o de menos, tampouco hai que ser tan mexiriqueiros, ho! Non estamos polo
progreso? Pois logo, cando o
Eume baixe feito duas merdas,
ou cando non baixe, para qué
preocuparmos se xa ternos unha
"Ley de Pesca Fluvial" aprobada
polo Consello da Xunta que vai
garantir a conservación da riqueza nos nasos rios?
Cando o Eume non baixe, cando non baixe o Xúbia, cando os
nosos montes sexan ermos de
. eucalitais para a "pasta da CEE",
e as nosas fontes e rias marran,
seguiremos os galegas a calar
ou a dicer: Moitas gracias, graciñas, Sr. Conselleiro?
•

MIGUEL CANCIO
(Santiago)

A CAMILO NOGUEIRA
Mira Camilo Nogueira:
Se non fose propaganda persoal o que estás a facer, non che
parece que estarias tirando pedras contra .o teu próprio teito?
Saca xa o disfraz dunha vez, o
carnaval remato u.
+
XOSÉ BEIRO
(Ourense)

ROMAY E AS CELULOSAS
As recentes declaracións de Romay Beccaria (La Voz de Galicia,
sábado 2-2-91) ·ª prol da instalación· de Eurogalicia Forestal en
As Pontes como "fundamental
para aprovechar los recursos de
. ,. esa riqueza que es la madera",
semellarían unha trola vergoñenta se non sairan da boca do
Conselleiro de Agricultura. Pero
sairon, e ao ' sairen, a cotia violación das escasas leis ·de protección ambiental institucionalízase.
O Conselleiro de Agricultura
non gasta.do lume, por iso está
a instalar carretes nas mangueiras -dos camióris cisterna. Mais,
como ao mellar non ha dar abasto, no~ propómoslle que proiba a
venda de mistos e chisqueiros ·
para evitar que, con este Clima
tropical, ·aos "despistados domingueiros" que inzan . os nasos
montes desde hai 20 anos, non
se tles vaia a man.
Claro·que non hai mal que por
ben non veña. Tampouco hai
que terrier que o mal do turne
perxudique "os nosos petos". Se
as multinacionais europeas se
emperrencharon nos nasos montes qué se ha facer. Hai que apa. ñar o que se poida. Nalgures hai
que met~r os eucaliptos se queremos manter Europa 1impa,
n,an? Tocoulle a Qalicia? Pois .
ben, tampouco van~- apandar os

GRUPO ECOLOXISTA ARBAL
(Ferrol}

FE DE ERROS
No número 466 omitiuse o párrafo final do artigo de Xesús ·
Torres Regueiro 'De cando
Betanzos tiña dous xornais',
que a seguir reproducimos.
Comezou El Mendo imprentándose en
Villuendas, que era o outro obradoiro
da cidade. Despois, coa fusión, pasou
ao de Castañeira e rematou imprentando os derradeiros números no coruñés da Viúva de Abad. O seu reparto na vila faciase ás doce da mañá,
polo que viña senda un xornal de
"aperitivo". Quizá por iso subtitulouse
un tempo "Diario de la tarde", pasando
coa fusión a "Diario de Betanzos". Publicou en folletín coleccionábel unha
história da filosofía e unha história do
mosteiro de Montero. Entre a publicidade, algunha dela herdada de El Valdoncel , figuran os chamativos reclamos dos obradoiros de zapataria máis
·mportantes da vila ;rémio que tiña
unha certa puxanza na época- con
nomas tan curiosos como a "Zapaterfa
Ilustrada", "Zapateria Brigantina" e a
"Zapateria Americana (al gusto brigantino)". As duas primeiras tiñan a particularidade de anunciarse en verso.
El Mando era de tendéncia liberal ,
publicaba -ademais da información
local, comarcal e galega- unha sección sobre o socialismo, dando novas
do movimento obreiro en xeral, e amosaba o seu pesar polo acaso ao poder
dos conservadores de Cánovas. Nos
primeiros números facia constar esta
declaración de princfpios : "El triunfo
de la morá/idad y de la Justicia, y la
defensa de los intereses generales
del país, constituyen el programa iJe
este periódico". Tiña un correspondente en Madrid que enviaba as notfcias
por telégrafo e outro que escrebia desde Buenos Aires, informando d~ situación PQlitica e económica da Arxentina
e dos avatares da colónia galega naque! país. En moitos números amosa
preocupación polos asuntos políticos
de Pórtugal, reflexo do interese e
amizades que tiña neste país o seu
director, quen estivera aló un tempo
·exiliado.
.
· Rematando o ano 1891 , o 29 de
Decembro, El Menda despedíase dos
seus leitores cano ia polo número 489.
Non quixo, ou non pudo, agardar o ano
·novo. Moitos betanceiros botaríano de ·
menos. Vários anos pasaron ~ase
unha década- sen que Betanzos volvese contar con prensa, e xa nunca
máis diária. Hoxe seméllanos case un
milagre aqueles dous anos -sumando
as duas cabeceiras-- de aparición diária do periódico local que faria as sobremesas dé moitos fogares da vila
. menos aborridas, especialmente durante aqueles seis meses -de Maio a
Novembro d~ 1890- en que os dous
xornais disputaban a sua batalla de
papel para gañarse o favor dos leitores que, segundo dicia o poeta, se
afan$an por saber cal dos dous era o
mellor.
·
·
•
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Nacen catro novas -editoriais
Edicións Positivas, Laiovento; Novo Século e Bahiq. amplian a oferta de libros galegos
• XAN CARBALLA

Da man dunha revista
(Animal), con penetración

através do libro escolar,
do pensamento ou do
ensaio político como
banderin de enganche,
veñen nacendo nos
últimos meses catro novos
selos editoriais con
ambiciosos proxectos de
publicación: Edicións
Positivas, Bahia, Novo
Século e Laiovento, son
os nomes destas novas
marcas que están xa
presentes no mercado.
Sumándose ás firmas existentes,
desde hai uns meses o panorama
editorial galego vense animando
con carro novos proxectos que
conciden nalguns aspectos ao querer server de alternativa de edición
para novos valores ou por procurar
cobrir áreas non atendidas por outras firmas.
O proxecto con maior preséncia
nas librarías é o que comandan Xelis de Toro e Francisco Macias. Seguindo o binómio revista-editorial,
Edicións Positivas procura lanzarse á area da edición procurándose
un camiño alternativo, "a idea é
cobrir un sector que coidamos bastante abandonado no que teñan collida os novos autores. Sen pretensión de gran editorial pero con critéri os profisionais. Queremos
apostar e arriscar pero non ser estrictamente unha editora convencional". Precisamente nese camiño
nace "Animal", unha revista que
erviria de alternativa de debate
cultural "na que teñan albergue as
novas vangardas e a discusión e información obre a cultura". A editorial ten xa en marcha unha colección de narrativa na que ten publi•
cado, xustamente comezando cun
autor novel e descoñecido, Xavier
Queipo e a sua novela "Artico",
para seguir con "Non hai misericórdia" de Xelis de Toro, ambas e
duas nunha coleción de narrativa
que terá continuidade coa versión
ao galego da novela de Alvaro
Cunq.ueiro "Vida e fugas de Fanto
Fantini" e moi posibelmente coa
versión galega de "A magnitude da
traxédia" do catalán Quim Monzó.
Ensaio, poesía e unha colección
popular, de libro de quiosque, son
as outras ponlas que desplega Edicións Positivas, no plan editorial
deseñado para este 1991. Na poesía, un xénero no que case ninguén
arrisca polo seu baixo nível de
vendas, escollen para abrir boca
duas obras eclécticas: Luisón Pereiro e Bukowski, no caso deste último na primeira versión nunha
língua do Estado da sua poesia. No
terreo do ensaio xa teñen nas librarlas o libro de Jesus Tusón "Mal de
línguas'.', nunha colección nominada "Plural" na que vai sair "FM. A
Canción do Pirata~', unha escolma
de artigos de xomal e outra~ prosas
de Suso de Toro. A nível de negó.:.
cio - non sabemos como vai
funcionar, ainda que -os dados de
vendas dos primeiros libros son sa

Á esquerda Xelis de Toro e na outra foto Francisco Pillado, cabezas de Edicións Positivas e Laiovento, l:iuas das novas firmas do panorama editorial galega."

tisfactórios e esperanzadores. En
todo caso Edicións Positivas quer
"apostar pola calidade e sentir orgullo do que fagamos. Apostamos
pola calidade e procuraremos diferenciarnos na oferta e tamén os
précios. O deseño interésanos, supoño que como a calquer editor,
pero procurando que se distingan
os nosos libros". Nesa intención
van abrir unha colección que quer
entrar dentro da denominada literatura de quiosque, que se vai iniciar coa versión galega de "As once mil vergas" de Guillaume Apollinaire e á que vai seguir unha autobiografia do xefe índiq Xerónimo.

Laiovento: as
reminiscéncias de
Otero Pedraio
A ponto de sair a sua primeira publicación, Laiovento destaca na
eleición do seu nome, tirado dunha
obra de Otero Pedrayo, "procurando un nome eufónico e ao tempo
homenaxeando a unha das princi- ,
país figuras da nosa cultura", segundo explica Francico Pillado
Mayor, director editorial. "Queremos contribuir, desde unha óptica
plural, aberta e progresista e· inequívocamente nacionalista, á normalización cultural e política da
Galiza". Con este ideário manifestado Laiovento ten xa. un completo
plan editorial para- este ano 1991
que parte coa forza dun volume de
Xosé Manuel Beiras que recollerá
unha escolma de artigos xomalísticos, intervencións parlamentárias e
outros escritos, entre eles toaa a
polémica da sua dimisión da Real
Académia, coa sua prevista intervención e a 'r esposta de Carvalho
Calero, e mesmo as cartas cruzadas entre a.m bos e dous. O Lbro,
que se titulará "Prosas de Combate e Maldicer" leva notas de Francisco Pillado.

Laiovento abordará ;1as suas coleccións o ensaio e a criación literária, e co único norte "da calidade
estética no literário e o rigor intelei tual no ensaio, primando sbre
outras consideracións e atrancos
que están a distorsionar o libre
proceso-de criación na Galiza dos
nosos dias", facendo fincapé Francisco Pillado en que non haberá
pexas de tipo normativo-no tocante
á lfugua.
As novidades previstas incluen
unha biografia de Eduardo Pondal
do profesr Manuel Ferreiro, na que
se incluen as cartas que o bardo
bergantiñán cruzou cos seus coetáneos e Laiovento conseguiu un
acordo para editar os prémios
anuais do Concello de Ferrol adicado a Carvallo Calero, saindo xa
os do ano 90: en literatura o libro
gañador de Xoán lgnácio Taibo e o
finalista de Manuel Riveiro Loureiro, e en investigación o de Maria Teresa _López sobre "Lírica Medieval Galega". Outros títulos xa
en marcha son a reedición, ampliada polo autor, de "Conflito lingüístico e ideoloxias" de FranciscoRodrfguez, e o opúsculq "As ideas
. comunistas de Platón" cle Ricardu
Carvalho Calero. No campo literá~
rio unha noveia de Carlos Martínez
Barbeito, "El bosque de Ancines",
poñerase en 9irculación na versión
galega de Riveiro ' Loureiro. Unha
novela inspirada na história de Manuel Blanco Rornasanta'., o home ·
lobo, "que atende a unha tradición
de licantropía 'na Galiza que xa
preocupara a.figuras como Vicente
Risco que ingresara na Académia
cun discurso versando sobre o tema".

Pensar o noso tempo
Adicada con especial atención aos
libros de pensamento e ensaio,
Editorial Novo Século é o nome
que escolleu Nel Rodríguez para
Un proxecto que "é persoal e que

naceu para acompañar o nacimento
da Sociedade Galega de Filosofia e
servirlle de canle de expresión. A
sociedade vai facer unha revista
. própria, sen nome definido ainda,
que irnos coeditar conxuntamente.
Novo Século quer servir decanle
ao ensaio filosófico mµtlia liña interdisciplinar".

paces sen títulos definidos ainda.

Entrar no difícil · ·
terreno do ensino

O mercado do libro escolar é dos
máis cobizados· polas editoriais,
· que se disputan unha cota de mercado de. difícil penetración. Ainda
así a ·Editorial Bahía foi a camiño
O nome da colección, que xa ten
que escolleu. ·En palabras dun seu
-dous título publicados, é "Pensar o
responsábel "naceu grácias a que
noso tempo'', e procura colmar,
obtivemos uns .materiais que codesde un terreo que mistura o enbrian precisamente unha das áreas
saio convencional non ortodoxo
do libro pensado para o ensino mecoa aproximación xornalístj.ca, a
nos cuberta, a de materiais de tranecesidade de oferecer alternativas
ballo alternativos. No ensino a únie solucións aos problemas máis
ca obrigación do profesor ou mesacuciantes da época que vivimos.
tre é cumprir o programa, e nesa
Nel Rodríguez, profesor de Estétj.faceta deben procurarse os textos
ca na Faculdade dé Filosofía da
máis apr9priados. Xustamente o
Universidade de Santiago, é tamén
material complentário, esas elaboautor do libro pioneiro, "O planeta
racións que moitas veces ciiculan
ferido", e Ramon López-Suevos
sen compilacjón algnha eran as
foi con "O outro desénvolvimento"
que se nos oferecian e pareceunos
quen o seguiu. No plan do 91 inunha boa idea poñelos en circula- .
clúense na mesma colección un
ción. Editamos o ano pasado, xa
traballo do Jose Luis Zacanini,
moi ·enrriba do comezo do curso,
"Enfermedades mentais do noso
tres libros, dous de actividade de
tempo" e outro de Carlos Taibo so- - léxico e outro de expresión oral e
bre a sitüación actual nos paises do
escrita, que irnos completar cun
Leste europeu.
cuarto poste ao de actividades de
gramática".
Novo Século abre unha outra
A complexidade que a estrutura
colección, dirixida por Miguel
Vázqu-e z Freire, intitulada "Clási- · de venda do ensino oferece as suaspeculiaridades, que Bahía cobrirá
cos do pensamento" no que e·s tá
este ano con promotores, pero qu~
previstá a edición en galego de "O
até ágora serviuse do mailing cun- discurso do método" de De8cartes,
"O tratadú da lóxica" de Guillermo - ha "sorprendente resposta do 16%
das cartas enviadas, cando o métoOckan e -unha escolma, do "Leviado dá nha fiabilidade escasa do
tán" de Hobbes, estando tamén en
5%." . marcha a posib!lidade de editar algo dos "Diálogos" de Platón e da
O handicap da normativa, pe"Metafísica" de Áristóteles.
chando a billa das axudas, é un
problema que teñen presente, pero
-Porén, Novo Século non se queanúncian que a aposta non vai ser
da só na edición do ensaio e vai faapostar
por unha determinada norcer incursións no campo da literamativa senón pola calidade dos textura infantil. Serán duas vias: unha
tos, "seria ridículo rexeitar un bon
para menores de 17 anos, para o
matrial por causa da normativa".
que xa chegou a un acordo con
Outros proxectos de Bahía son
Caixavigo para editar os materiais
un libro para COU sobre sociolinpremiadós (en gal ego e casieliano)
güística e unha antoloxia de textos
'do seu concurso anual de redacción
literários pensada para 3º de BUP).
e outra escrita por adultos para ra
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Nova dirección e relanzamento da A~ociacióri
de Escritores en Língua Galega . .
··c onvocarase o Prémio Galeuzka con J millóns de dotación
•x.c.
A Asociación de Escrito..,
res en Lí11-gua Galega, que ·
ven de cumprir os seus
dez anos de existéncia,
elexiu a pasada fin de semana unha nova directiva
iniciando, en palabras do
seu presiden.te U xio
Novoneyra, unha etapa de ·
relanzamento _na que ·
deposita grandes esperanzas, "con Femán-Vello na
secretária, a AELG pode'
volver a ser o referente
d_os escritores galeg~s".

Uxio Novoneira (presidente), Lois
Diéguez (Vice-presidente), Miguel
Anxo Fernán-Vello (secretário),
Manuel Riveiro Loureiro (tesoureiro) e Xosé Maria Dobarro e Maria do Canne Henríquez (vogais),
a AELG quer relanzar as suas actividades, decidindo na mesma
asamblea eleitiva pedir, con todas
as formalidades, o seu ingreso no
Consello da Cultura: Galega, "e é
que non se lle ocorre a ninguén
que a asociación representativa
dos e·scritores non esteña ali. ·Ademais na AELG están a maioria
dos escritores galegos, mesmo o
próprio presidente do Pen Clube
de Galicia, Alfredo Conde".
Esmorecida nos últimos anos, só

cións en Baiona e Compostela, a
AELG vai lanzar un plan de actuacións important~ na sua próxima
reunión do dia 15. Miguel Anxo
Fernán Vello, chamado a ser o
gande dinamizador desta nova
épocá, non quer adiantarse ás decisións· corporativas, pero manifesta
que as liñas de traballo van encamiñarse a incorporar aos novos es- ·
critores á Asociación e a conseguir
unha maior preséncia na sociedade.

Miguel Anxo Fernán.Vello, secretário
daALG

con preséncia nos ·congresos Gal~uzca, que organizou en quas edi-

"A AELG tivo na sua presidén- ·
cia a Bemardino Graña e a Avilés
de Taramancos,- e entre os sócios
de honor a Carvalho Calero, a Anxel Fole, a Femández de la Vega e
a Neira Vilas, despois dunha déca-

da de traballo, con várias revistas
publicadas (Escrita e Nó), teri que
volver a cumprir un papel impor.:.
tante. Entre as iniciativas que ios
pór en práctica está insistir na reivindicación de que haxa sempre
presente nos xuris dos prémios literários de carácter público, unha
persoa da Asociación".
Precisamente no terro dos galardóns, as asociacións galega, basca
e catalana van convocar un galardón para libros publicados nas respectivas. línguas, dotado con 3 millóns de pesetas, co nome de Prémio Galeuzka. Ademais está moi
adiantado o proxecto de editar unha revista comun tetralíngüe. +

JEAN ARTHUR RlMBAUD: SAÍR DA LITERATURA
.ACEN ANOS ·DASUAMORTE
XESUS GONZALEZ GóMEZ

O próximo mes de Novembro, o
dia IQ, cumprirase o centenário da
morte de Jean Arthur Rembaud. A
avalancha bibhográfica, sobretodo
na Franza, ainda non se disparou;
. Só vellos rimbaudianos entregaron
pequenos volumes sobre aspectos
diversos · do poeta. Alain Borer,
maxistral autor dun estudo titulado
Rimbaud en Abyssinie (1984, É.
du Seuil) remata de tirar do prelo
un belo livro, cheo de gravliras, fotos e información: Rimbaud d 'Arabe. Supplément au voyage (E. du
Seuil, 1991). E alain Jouffroy, que
entrega, en Éditios qu Rocher,
dous volumes, Je suis dans· les gallas, escolla, na colección "Découvertes Gallimard), remata de aparecer un volume con textos de Borer e ilustracións de Hugo Pratt -un
vello rimbadiano- sobre o poeta
gaulés.)
Son estes volumes que encherán ·
algo máis que unha liña na asoballante bibliognifia rimbaudiana con
· que nos ai:neazan. Sobretodo o li.vro de Borer sobre a estadia de
Rimbaud en .Arábia; volume que
reproduce o _sobre da carta que o
poeta Germain N ou'veau (1851- 1921) lle enviara dous anos despois ·da morte do autor das Iluminacións. (Nouveau, grande poeta
descoñecido, fixo, en 1906, uri peregrinaxe a Compostela e -segundo
algun dos. seus biógrafos- viveu ·
durante uns dous meses nesta cidade, da caridade pública-.) Mais estes livros ensinarán e din cousas
novas sobre a biografía do poeta,
pero o mistério Rimbaud continua.
. Non son quen os estudosos do poeta de explicar o porqué do abandono da escrita: O porqué a ·partir
· 1875 -quer dicer; dos 21 anosnonse preocupa pola sua obra, non
quer saber nada da poesia. E vaise ·
polos camiños, .de mercenário, de
'albanel, de traficante de armas
(nunca de escravos, como se db.w
nun momento ou outro). Rirnbaud
abandona a escrita, non-quer saber
- nada da sua obra. Cando morre, en
Marsella; era un facho para os novos poetas :fr:anceses, peto a el non
interesa: só quere recuperarse,
tomar a Abisínia, ou á Arábia.
Esa é a· grande lición de Rimbaud: o abandono da escrita. O .
.abandono ·da poesia? Segundo
Jouffroy, no· citado livro, o poeta
gaulés nunca abandonará a poesia.
O seu abandono da escrita é unha
forma de viver" a poesía: a súa
av~ntura comercia~ técnica -non

lle

esperanza -e o futuro non será posesión ou glória senón verdade,
porqce a obsesión da salvación ou
a sua inútil negacion souberon deixar o lugar a este recoñecirnento
criador: qúe en nós só hai ser nese
desexo qµe xamais se ten e que xamais desanna: o noso afrontamento, para sempre, coa fmif:Ude, lonxe
dos resignados asi coma dos crédulos, lonxe das xentes que morren
sobre as estacións" (Y. Bonnefoy).
Con Rimbaud a po_esia faise vida
e a vida é o fundamento de toda
poesia. Non máis literatura, non
máis literatos. Q que importa é o
home/ mu11er, que é un ser dual
(Eu son outro) pero non dividido, e
para recoñecerse a si mesmo, ese
home/muller debe estar disposto a
sacrificarse para comprobar o esplendor da sua visión; que é unha

Rimbaud en Herrar. Ambas·fotos_son de Roger Viollet

..

esquezamos que envia informes
sobre novos territqrios á sociedade
Quizás unha forma de viver ver
francesa de xeografi~- é unha for- - · dadeira vida que está ausente? ·
ma máis do desarranxo dos sentiMoito ·mistério para descrifrar.
_'dos qu~ Rimbaud pedia aos poetas.
Rimbaud abandona a escrita, quizá
· · á poesia. E iso devén un acto novo.
·oFELIA
Un act9 pólo que o esqitor deixa
de participar na literatura. Con
N:is mauras augas, onde as estrelas dormen, ·
Rimbaud aparece o poeta como viabranca Ofelia flota, coma un inmenso lirio.
dente; a poesia xa non pode ser teDe va$ariño vai, en longos veos envolta. -_ ma para xogos florais, para concursos, para prémios. Con rimbaud o
-No bosque lonxano escóitase o halarí das cazas:
escritor, o poeta, xa se dixo, ában..:
Xa fai mil anos que atristísima Ofelia
·
dona a literatilra, agora só ten unba
, pasa, fantasma branca, no longo río (llOUro. ~
· tarefa: reinventar.o amor, cambiar
a vida, posuir a verdade "nunba alMil anos, mil, que asua doce loucura
ma e nun corpo". Eis, xa que logo,
marmuría: asua historia ábrisa da serán.
o grande hetdo do poeta.Rimbaud.
Eis, xa que logo, a sua modernidaOvento bica.os seus peitiños, i-abre coma unha fror
de absol~ta. Non é, no poeta gauos veos que ai-auga anaina soavernente.
lés, a modemidade unha mera frase
Os salgueiros choran tremando saber dela,
· -a tan citada, até o absurdo, "come saber da sua fronte soñadora incrínanse as roseiras.
. pre ser absélutamente moderno";
Salaian os nenúfares asea carón;
e nun ameneiro que donne, de vez en cando ésperta
para Rimbaud a modemidade é "o
un niño, do que xurde un lixeiro.rumor de azas. .
.saber _campesiño unha realidade
que nengun miragre bordea, dunha -Un canto misterioso cai dende os astros de O!lro.
dura mais salubre dualidade da
·condición do _home, á vez iniséria e

visión de si mesmo, das suas iluminacións e dos seus infemos.
No prii;neiro centenário de Rimbaud todas as suas perguntas contin u an sen seren respondidas, o
Rimbaud comunar (léanse os seus
poemas sobre· a entrada dos versalleses en ~arís), o Rim~aud católi-

co (a meio dunha operación poética de grande altura por parte dun
poeta da calidade de Claudel , o
"místico en estado selvaxe"), existe o Rimbaud surrealista, o Rimbaud fascista e o Rimmaud comunista. Todos se poden reclamar del,
dunha maneira ou outra, mesmo os
fascistas, como dixemos, pois reclámano como reclam aban a
Nietzsche, seu contemporáneo, xa
que en Rimbaud se enco ntra o
mesmo desexo de retom o ao instinto, ao home bárbaro cuxas forzas foron esmagadas por séc_ulos
de civilización e cultura.
Pero en Rimbaud podemos ver
outras cousas: o vingador da infáncia asoballada ("Os poetas de sete
anos") polos pais ou pola relixión
("As mans de Neanne-Marie"), o
ódio pola burocrácia (" Os sentados"), o amor polo povo asasinado
("A orxia parisiense ou París se repovoa"), a búsqueda da verdade e a
sua posesión ("Unha tempada no
infemo"), -sobretodo- esa loita brtal e encarnizada para elevar a vida
ao nível da arte. Unb a loita tan
brutal que non somos capaces de
levar a cabo e desertamos a cada
relanzo do camiño, onde -segudo
Manuel António- sempre nos espera un "máis alá" . Rimbaud é un
guia seguro para chegar a ese máis
alá; seremos hoxe -cen anos despois- quen de s.eguir o seu exempl~? Ou ainda terá o poeta "a ollada tan perdida e o continente tan
morto, que os que atope quizá non
me viron"? Seguiremos sen velo?
, Ou será o noso acompañante cando
"co abrente, armados dunha aredente paciéncia, entraremos nas esplendorosas cidades"? Non haberla
mellor compañeiro.
·

·Cunqueiro
traduce a Rimbaud

_

1

-NON SON QuEN
OS ESTUDOSOS
DO POETA
DE EXPLICAR
OPO~QUÉ _
DO SEU ABANDONO
DA ESCRITA

Neste centenário da .morte de Arthur Rimbaud, comemórase, tamén,
o décimo aniversário do pasamento
de Álvaro Cunqueiro (que, como
Riinbaud, está a setvit para todo e
a despertar os necrófilos que a cada pedra que levantemos aparece-o,
no país). Que mellor homenaxe, xa
· que logo, ao poeta gaulés do que .
un poema seu en versión do mindoniense. Trátase de "Ofélia", e
viu turne nas-páxinas do "Faro de
Vigo" o 19 de Setembro de 1965.
A versión ia asinada por M. Mª Seoane, ·un dp~ múltiples pseudónimos de don Alvaro:
+

·
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EUCALIPTOS

----

CELULOSAS

Eucaliptos,
celulosas
.e o forestal
galega
Os atentados contra o equilíbrio
ecolóxico levan sempre o sinal
acompañante da intoxicación informativa. A partir da observación
diária desta realidade, caberia formular unha lei pola que a intensidade do dano á natureza se puidese ·
traducir en soborno, propaganda
de cosmética ou agachamento e
anúncios de tapaboca.
Lémbrese por exémplo a xenero sa campaña de Celulosas del
Cantábrico que no seu obxectivo
de instalar sete fábricas de pasta de
papel na Galiza, alugaba xomais e
xomalistas ou pagaba edicións de
libros nos que se insultaba aos que
non eran partidários das fábricas
de pasta ao sulfato.

---EO FORESTAL GALEGO

_Q problema

ne,,, chupar

1

eamara

Os viaxeiros da-luz
-Apresentada como a estrela da ·
tempada, Os viáxeiros da Íuz, a
série coproducida pola CRTVG e
Caixavigo, leva cinco semanas
amostrándonos as aridainas a cabalo dos seus catro protagonistas por
terras de Galiza. Concebida como
unha recriación, actualizada, das
viax~s dos ilustrados por Galiza, o
que foi transitar de coñecimento,
muda aqui en tópico percorritlo turístico-gastronómico. Valentin Carrera, director e guionista da série,
Anxo Cabada, Xosé Portes -asesor
histórico- e Xosé Carlos López
Corral, identificados cromaticamente coas suas blusas de chamativas córes, que ainda non mudaron
· nestes primeiros cinco capítulos
vistos, quedan moi ao pé .da intención inicial da série.
Concebida como un "tomar o
pulso á Galícia inooita, do interior
e da costa, atravesando camiño~ de
ferradura e penteando a sua xéografia através das suas curiosidades, servindo de fio conductor a
aventura do~ catro cabaleiros'', -a
série deixa moito que desexar. Para·
alén-da pouco creíbel dramatización, con continuos guiños á c_áma- ra -ao espectador- dos próprios
protagonistas, "Os viaxeiros da
luz". acaba convertida aos nosos
ollos, nunha pulcra filmación, con
fennosas paisaxes, pero sen que a
información que interpoñen nesa
andaina teña un valor próprio.
A falta de credibilidade é o pior
defecto desta série, se facemos caso omiso da mistúra atemporal das
citas ou a imprecisión dos dado~
(por exemplo apresentar o Deza
como unha das comarcas máis deprimidas economicam~nte da Gaiiza). As chegadas aos lugares visitados, a posta en cena seinpre cun
motivo g~stronómico, a escasa verosimilitude dos diálogos, e a pésima dramatización, na que as máis
das veces aos protagonistas dálles
a risa, acaban convertindo cada
episódio nunha reiteración machacona na que apenas se topa a novidade dalgunha paisaxe tomada con
espectacularidade.
A idea da série ten forza, pero
pérdese esluida nun guión inconsistente, e en ·querer facer aparecer
unha vez si e outrn tamén unha
aparente magnificéncia de médios;
cabalos, barcas ou globos queren·
axudar a agachar· a endeblez dunha
i:ealización, tamén con problemas
de continuidade (nun capítu.lo desaparecen dous viaxeiros sen que saibamos a que aventuras marcharon).

Antropoloxia
damuller ·
galega
1

Mulleres de mortos

Marcial Gondar conseguiu interesar a moitos leitores coa sua obra:
Mulleres de mortos, un estudo sobre a muller viúva de menos de 45
anos, muller que ten necesidade de
reconstruir todo ao seu arredor.
O cerco dos intereses e dos gruA . investigación de Gondar
pos de presión relacionados coa inabranxe un capítulo decisivo para
dústria que contamina, excluiu até
unha antropoloxia galega; entra na
a imposibilidade edicións como a
entraña produtiva e criativa da noque veñen de publicar conxuntasa personalidade na que tanto inmento o Concello de Noia e Adega.
tervén a muller. Gondar consegue
O libro titulado Eucaliptos, Celudeixar estabelecido que a "muller
losas e o ForestaJ Galego débese
non nace, faise" e de aí sacamos a
ao biólogo Ramón Varela Diaz que
evidéncia de que a sociedade huleva moitos anos adicados a trabamana tampouco nace, tamén se
llar na investigación de interese púconstrue, faise. Ver como este aublico e na divulgación da influéntor elabora a "construcción cultural
cia da contaminación industrial sodo xénero" que investiga é un prabre o rneio natural.
cer e unha contribución á "ilustración desde a raíz" de cantos se aniO libro que agora aparee~ é un
men á leitura repousada e repetida
ben editado compéndio da influéndeste traballo de antropoloxia.
cia do eucalipto sobre o ciclo do
A obra está distribuída en seis
auga, no solo e na diversidade vecapítulos. Un de introdución sobre
xetal. Contén amplas referéncias á
o método empregado, o tempo e
lexislación e custe económico do
os meios para investigar o xénero
monocultivo do eucalipto con renproposto. Catro centran o estudo:
dabilidade comparativa doutras
a morte esperada/ a morte repentiproducións agrícolas. A aplicación
na, as viúvas no velatório, as tendestes dados ten hoxe un interese
sións despois do enterro, as estradireito e actual, ante a política da
téxias para superar a perda. Un
admini tración autonómica abertaepílogo serve para colocar a invesmente entregada aos intereses dos
tigación no camplo da antropolofabricántes de pasta de papel, desxia sistemática.
de a especialización do Centgro
O interese nos capítulos de MuForestal de Lourizán até a concelleres de mortos non reside só na
sión de axudas para reforestar aos
elaboración científica e cultural do
que plantan eucalipto.
xénero, hai neles como unha antoloxia
do "sentido común" da muOutras partes do libro de Ramón
Ller galega. Hai unha constelación
Varela ocúpanse dos informes de
de saberes da "mellar e máis proAdega sobre o proxecto do Grupo
funda cultura da Gal iza histórica",
Flick (hoxe Stora) e o de Papelga
Como contribución ao que cha(grupo Tampella, para Ferrol e As
mo
"ilustración desde as raíces",
Pontes). Derradeiramente inclúe
desde a realidade evoluti\'.a, o epíun capítulo sobre os campos que se
logo suministra a síntese que Goestán a invadir na Galiza forestal
dar verte en todo libro seu e que
desde o mono-cultivo do piñeiro
reparte nas suas intervencións, en
até o do eucalipto.
mesas redondas, conferéncias,
No lin:iiar advírtese que haberá
emisióps de rádio, etc. Permanénque pedir responsabilidades no seu
cia e cámbio social, unha e outro
dia aos que intenci~nadamente utison parte' no desenvolvimento san
lizaron a ciéncia en beneficio. próde dunha sociedade. Cando un_deprio, antepoñendo os seus intereses
les falla, a saúde resíntese, a socieparticulares ao ben social. "Galiza
dade enferma: "A permanencia é a
ten unha identidade própria, cunha
lingua, história, cuitura, economía · condición da posibilidade, de sobrevivéncia en calquera situación,
territotório ·e natureza proprias incluso para o innovador social. E
lembra Ramón varela no párrafo
isto
é así x.a que ninguén pode acde presentación- . A queles que .
tuar se lle falla unha interpretación
non viron na expansiópn do piñei· do que está sucedendo no seu enro e do euc~ipto unha amenaza retorno e ~ única forma de interpreal aos -valores próprios de galiza e
talo é poñelo en relación con outra
do povo_galego (... )e aos que anteou outras experiencias que nos sepuxeron os intereses de grupos
xan familiares ... ·Esta tendencia a
transnacionais ligados ás celulosas
permanecer, que é fundamental,
•
aos da sua pátria." '
non é de ningun xeito incompatible
G.L.T.
co cambio" (226)
•
Ramón Varela Diaz, Euéaliptos, Celulosas e o Forestal Galega. Edita Adega. Promove, o-Concello de Noia. Impreso en Gráfi-
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FRANCISCO CARBALLO
Gondar, Marcial, Mulleres de monos, Ed.
Xerais, Vigo, 1991, pp. 236. .
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Histúria de Neera.

tulo de A Arce (Pradafro) no XarA série sálvase nq terreo das
imaxes. E faino pola perícia dos
din, que non dera pasado sen castigo .algunhas das recensións críticas
cámaras e pola própria espectacularidade das cenas.' A baiXada do · ~ que adoitari séren máis indulxentes.
canón do Sil ou a rapa das bestas, .
De ser os níveis de relación entre
son un . .verdadeiro pracer para os
teatro e sociedade mi feíto norinal
entre nós; Roberto Salgueiro non
sentidos. A propria música qo gruteria estreado aqueles fólios mál
p_o "Armeghin" enriquece a série
escritos e piar enfiados para relatar
con bon gosto. Mágoa que o que
un episódio de nulo interese. (Máis
sobre sexa precisamente a abafante
. claro: unha estafa con cómplices,
preséncia dos •.1iaxeiros que se deixaron levar desde un prinéípio po- . cartos públicos .e piscina). Agora,
lo afán de chupar cámara para
esta relación é no mellor dos casos
alén da intención, insuficiente no
un establecemento irreguiar, escaso
e disperso. Isto permite que a graX.a visto, de realizar un· novo xorfomanfa de Robertó Salgueiro se .
nalismo audiovisual.
+
XAN CARBALLA
poda desfogar outravolta sobre un
estaribel, se-méclia a roartada de
que os escritores están a desertar
do teatro arestora e cómpre aloumiñar a un novel.
História·de Ne'era é unha ficción
tráxica de construcción moderna.
Ten á vista os compoñentes coñecidos do drama isabelino seródio,
que vira para os valores trazados
con tiraliñas e claridade. O que se
busca na época con este xénero é
algo así como un realismo moral
apoiado na suxestión, o desenvolvemento recto e a apelación aos
sentimentos.
Na carátula da ohra, Roberto
Salgueiro puxo melodrama antigo,
que é un xeito como calquer de fuxir da responsabilidade das defini. cións xenéricas. A Histór.ia de Neera é o conto dunha conspiración
de senadores na Roma de Augusto.
A xustificación de fins vólvese
contra os asasinos de Camelio coO Teatro· do Atlántico esta a reprema unha nube envoivente que só
-sentar a sua última montaxe sobre
o texto do autor galego Roberto - acubilla desgracia. Unha delas,
prinéipal no relato, é a história da
Salgueiro História de Neera. O
alienación e desamor de Neera.
Centro Dramático .Galego fixera na
temporada pasada un espectá~ulo
No primeiro parlainento de Cordo primeiro texto deste autor, co tínelio (excelente de tono e atitudo/
Francisco Simón), . podemos ~e-S
peitar que .a obra se vai apoiar na
ironia. Pero non hai nada diso.
Buchner {ao que ten adicado ben
de horas Xúlio Lago) e Ibsen
abrian este portelo aQ desfase entre
posición persoal, realidade é perdición-no texto tráxico. Outros autores procuraron a distancia e a credibilidade do tráxico no absurdo,
pero o Roberto Salgueiro utiliza
claves verídicas para atancar neste
· t..::ampo minado . .Acolloado até esta
extrema da varanda, o espectador
afina a orella por ver se no rigor da
escrita, no fuste clásico do texto,
atopa .quizais un salvavidas. Peco .
quen caldo queira, sairá con noces
verdes. Poño aqui .unha mostra:

A traxédia
do señor
Salgueiro_
O Teatro do

Atlántico representa
. Historia de·Neera
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"Nesta hora de traición só importan os brazos que queren erguerse
contra Octavio e se tanto anceia repetir a história para seguer os pasos do seu tio, nós tamén farémos
o mesmo: como Casio acaudillaremos a aristocrácia leal ·e acabaremos co traidor". Ou estoutro: "cando ~u xa pensaba que non te irías,
a tua marcha súpeta sen palabras
fai inevitábel o meu traballo asasino ·e a tua auséncia desgarra a miña vida. Tan aterecido estaba o teu
amor por min para marchar tan .caladamente?".
Hai que dicer que Xúlio Lago
levanta un ·espectáculo destas cinsas de grafomania banar, feble e
pedante. Hai momentos dramáticos
logrados a partir dunha direción
marcada e un espácio cénico moi
ben resolto. É admirábel a plástica
e a .dinamicid.a de cénica que Simón logra con seis chapas, un par
de botes de pintura e catro banzos.
Maria Barcala levanta a imaxe impecábelmente matizada dunha Neera que existe, para a nosa sorte,
máis nos siléncios que na escrita
do Roberto Salgueiro. A profisión,
o dominio da voz e a convicción
brillan no exercício brillante que
fai Gonzalo Uriarte no seu papel.
A História de Neera está incluida dentro do programa O Teatro
Como Feito Educativo, dirixida a
centros de ensino méio e formación profisional. Un dos obxectivos desta campaña é "interpretar
correctamente a linguaxe cénica,
coa sua capacidade de transformar,
de forma máxica, un espácio". ·
Deberia dicer: a capacidade que
o vello oficio do teatro ten para facemos crer que hai espectáculo a
partir dos fólios emborranchados
por un bacharel mareado. ·
Por favor, señor Roberto Salgueiro: déixenos en paz!
•

que supuxo para o cine inglés Schlesinger fixo entre outras Lomee do
mundanal ruído, unha boa adaptación da novela de Thomas Hardy ,
e Domingo, domingo maldito, líistória triangular onde Peter Finch e
unha espléndida Glenda Jackson
· estaban namorados ·do mesmo xoven. O que ven despois, . tras o
triunfo da moi envellecida M.idnight cowboy, foi un intento desesperado por gañar a comercialidade
perdida. A última película Pacific
Heighsts - Aituras do Pacifico-na versión oiixinal tivo un grande
éxito nos Estadós Unidos, fenómeno en certo modo paralelo co de
Atracción fatal hai tres anos, porqu,e as duas fitas parten da mesma
trampa: a ameaza é o viciño que
ven turbar a felicidade dos bons
americanos, que sempre resulta ser
un .ser diabólico, odiado polo público -naque] caso o embolado tocoulle á magnífica Glenn Close-,
·sen matiz riengun entre a bondade .
e a maldade: o que ven ser unha
metáfora do SIDA ou de Sadam,
nun país no que á necesidade eje
atopar chivos expiatórios crece segundo .sexa necesário non cambiar
nadé! profundo do sistema.

Schlesinger conta en De supeto
un extraño sen nengunha convicción a história dos felices ruliños
loiros, Matthew Modine e Melanie
Griffith -os dous cunha voz de pito
ña versión orixinal realmente enervante- que compra unha casa vitoriana en San Francisco e para sairen adiante deciden pór en aluguer
dous apartamentos de abaixo. A
calamidade surxe cando un p'sicóti- co, Michael Keaton, decide alugar
o apartamento e facerlle a vida imposíbel á parella. Segundo as leis
americanas, o inquilino ten tantos
direitos que pode botar fora ao proG. L. T.
prietário da vivenda -parece que o
guionista ten moitas casas para
Ficha técnica
alugar e quer mostrarlle ao público
· os perigos de tal situación- . CoAutor, Roberto Salgueiro. Direma a situación es España, a situación, Xúlio Lago; Espácio cénico e
ción non se entende ben e logo o
figurins: Antonio Simó; Música de
enfrentamento éntre o triángulo
Michel Canadá; Comelio, Antonio
·protagonista acaba sendo tan aboSimo; Sirto, 'Manuel Areoso; Serrrido, estando a tantos quilómetros
vio, Gonzalo M. Uria,rte; Tigelino,
das subtilezas de Hitchcock ou de
Paco Campos; Licinio, Tuto Vazcalquer ouÍ:ro· artesán do suspense,
quez; Climene, Teresa Horro; Cinque a história non convence nada.
tio, Evaristo Calvo; Neera, Maria
Como en Atracción fatal cando toBarcaJa. Produción do Ttatro do · do parecia feliz, case ao final surAtlántico
•
xia a traca -con novos golpes de
grande .guignol: aqui exactamemente igual buscando_desesperadámente que o público berre e defenda á parella protagonista. O mao non é facer cine comercial: o problema é non saber facelo
sen copiar catro.receitas mal tomadas do pasado e e dirixilas sen nengunha personalidade -esa cámara
dando voltas como posesa cando a
avogada lle di á parella que o-maio
vai fastidiarlles a vida-. A impresión é a mesma que a que se pode ·
encontrar en calquer telesérie, sen
necesidade de gastar os cartos nunha sala de cine.
•

Hitchcock
no ordenador
De súpeto,
un estraño

CARLOS AMARO

O suspense que nace
dunha situción cotidiana
que se ve quebrada pola
chegada do imprevisto
foi chamarse thriller
psicolóxicos, onde como dicia Hitchcock canto mellor esta dibuxada
a figura do malvado,
mellor será o resultado
da fita. A razón disto é
clara: a ameza fai ver
que a orde da párella era
falsa e que sempre hai
_unha atracción pola perversidade que encontra
a plasmación na figura
. do malvado.
John Schlesinger foi
-quen o diría hoxeunha figura clave do
movimento free cinema

do espectador por ver rematar o
asunto. En suma, "Habana" é unha
película ben intencionada que explora un "modelo" infinitamente
superior e que, finalmente, amosa
· demasiados érros como para aca•
dar o aprobado.
CELSO X. LóPEZ PAZOS

Un cantor
chamado
polo éxito
Habana, de Sidney Pollack.

Calquer
tempo pasado
foi mellor
Habana
Sidney Pollack pertence á xeneración de cineastas posterior aos
Martin Ritt, John Frankenheimer,
Stanley Kubrick ou Si_9.ney Lumett
e á anterior dos Cimino, Scorsese
ou Coppola. Formado como actor
nos cenários de Broadway e na televisión, · debuta como realizador
en 1965 con "The slender thread"
("A vida vale máis") para a partires dese momento encetar unha filmografia de calidade irregular pero
de boa factura e de solvéncia aceitábel. Entre os quince títulos que a
compoñen, ternos cintas como
"Danzade, danzade malditos'', "As
aventuras de Jeremiah Johson ",
"Os tres dias do Condor'', "Tootsie", '-'O xinete eléctrico" ou ~ 'Me
inórias de África". En sete dos
seus traballos traballa Robert Redford, actor fetiche deste realizador ·
norteamericano desde que no 1966
interviñera ei:i "Propriedade condenada" e que agora en Hab~na volve estar baixo as suas ordes.
Escreber sobre este filme pode
convertirse nun ex~rcício de nostálxia, nun xogo de comparacións
cara a lembranza que, tanto o pú- .
blico como a crítica, poden facer
tendo como referéncia un filme
mítico do que "Habana" extrae e
explota alguns dos seus elementos
de identidade. Estoume a referir a
''.Casablanca". Certamente, moitos
dos atributos da xenial película de
Michael Curtiz estan ben visíbeis
aquí: a fórmula do triángulo, o
espácio "exótico", os amores imposíbeis, a aventura· como itinerá:
rio persoal, a infidelidade, o reen~
contro e a toma de conciéncia
diante dunha situación límite, son
· pezas clave no melodrama que caracterizou a obra de Curtiz e que
agora Pollack emprega nun contexto histórico-cinematográfico que,
se ben non ilexitima a recreación si
a vacia do alento que deu pulo <\O

Paco Campos
e Chaira:
o rompe-lo día

modelo. Dito esto, e obviando a referéncia crítica baseada na compa,,.
ranza co filme de Curtiz, hai que
dicer que "Habana" é, de entrada,
un filme curioso no horizonte debuxado polos mecani.smo industriais e ideolóxicos, sobretodo es- tes últimos, que sustantiv~ e marCando Paco Campos canta á "Xencan a identidade do cine americate do Mencer", un sente a curiosino. E isto, desde logo non por
dade de mergullarse na sua mensaplaIJtexar novidades no plano da
xe, e lé no texto: "Guerreiros que
construcción de estilo, nos elemennunca atopan / un sitiona historia, /
tos que dan corpo á factura narratió pé de César, Ambal / ou Napoleva, (por outra banda correcta, agás
ón". Se a canción conta dunha vjao excesivo alongamento do desenxe exótica, descrebe a unha tripulalace/s do filme) senón porque o
ción: "Polo mare das Antillas / antratamento desta história --<!Ue se
da un barco de papel, anda e anda o
desenvolve nos últimos dias de
barco barco, / sen timonel". O inI 958, horas antes da que Revolutérprete parece consciente da sua.
ción de Castro conquerise o poder
función social , e como cantautor
na Cuba de Batista- ven abordaque é, utiliza os ·seus recursos artísdo sen os prexuícios maniqueos
ticos na intepretación dunhas canque contemplaban os revolucionácións dignas de seren escoitada
rios cubanos como un fato de cricon atención. Non só é autor da
minais e delincuentes e á Revolumeirande parte dos textos enón
ción corno un proceso de intrigas
que cando os colle de "prestado", a
que bordeaban o compoñente "mas ua autoría (J. Afonso , Nicol ás
fioso". Neste sentido, a película de
Guillén) resulta dunha calidade gaPollack é respetuosa e decántase,
rantida. Non se pode dicer o mesainda que sexa polo feíto de que os
mo, en cámbio, da música, que ás
heroes están de lado da revolución,
veces resulta de econtertante; asi
por unha leitura que non disimula
como da própria voz do disco meas suas simpatías. En "Habana",
receu mellor sorte no seu aspecto
pois, estamos nas antípodas de
técnico, que hoxe en dia, é decisi"Topaz'', filmada polo xénio
vo. Un poema, para ser aceitado
Hitchcock pero película despreciáplenamente polo ouvinte, debe coibel polo seu maniqueísmo e visión
dar certos detalles, que os expertos
da Revolución- cubana. A esta vina materia encaixan dentro da tersión positiva do derrocamento do
minoloxi "retórica' ; de non coidar
réxime de Batista contribue o feito
un arroupamento, unha estética <loda proibición ~e que foi obxecto o
ada que a envolva, a eséncia da
filme por parte ·das autoridades
mensaxe fica desfigurada, e esa é a
americanas para ser rodado en Cueiva que se lle atopa ao disco eñ
ba, insuficiéncia que tivo que ser
cuestión.
.
cuberta pola -invención dunha Ha..:
Por unha banda, Paco Campos
bana reconstruida (sen negros) na
parece un intérprete "concienciaRepública Dominicana. · Pero á
do", e pola outra, as suas cancións
marxe desta virtude o traballo de
encaixan con facilidade nun público
Pollack ten demasiados erros como
"verbeneiro", que sen dúbida está
para non desconfiar do resultado
falto de produtos coma este; que, ao
final. Se no plano do traballo dos
final do seu balance global, resulta,
actores, Redford está máis que co· do máis dixenbel; gracias, en granrrecto no seu papel do xogadór
de medida, ao papel dos seis músiJack Weill, a bergmaniana Lena
cos que cumpren, eficazmente, co
Olin dalle ben a réplica, e Raul Juseu cometido, cun son sinxelo, sen
liá queda difuminado pola pouca
maiores complicacións.
entidade e artificiosidade do seu
Por descontado que, coa necesápersonaxe, o certo é, que a valoraria divulgación, esta gravación está
ción final, non se pode deixar de
chamada a ser un éxito con todas
decir -que Pollack escamotea dados
as da lei, e seria 1mha mágoa que
e pérdese na resolución dalgunas
. tal non acontese, tendo en conta a
situacións (dá carta blanca a zonas 1 falla que se detecta de voces que
nos diálogos mal construidas) e,
animen, no noso' idioma, o panoracomo xa se indicou, alonga en exma musical autóctono.
+·
ceso o final, apurando a ansiedade
X.M. ESTÉVEZ,

·auieirQ.
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. ·Pepe.· GaláI1
- 'Aventurar~e
~

.

coas ·pezas é a ·maneira
de res·o lveras-cuestións criativas'
. ..

.

.

finada- coa textura, non si?

- • MICKY BERTOJO

· A cor é unha cuestión de cad·a
quen; non 9bstante, _eu xamais empreguei a cor con soltu'ra, quizá·
non -fose algo 51ue _traballei en profundidade, tanto ten. As miñas
misturas en cor, sempre en función
·do debuxo, son ténues, ilisinuan-·
tes: coma un xesto na cor. No intre
que pe.rcebin as miñas limitacións .
coa -experimentación cromática,
non o pensei _máis e comecei, -p.o
ano 84, a traballar afondo co volume. De calquer x~ito, é perceptíbel u~a relación íntima coa etapa
precendente: as miñas prim~ira¡¡
esculturas están feítas en tela
-aparte doutros materiais-, e tela pintada! A partir <leste intre, a
miña linguaxe empeza ·a ser diferente: inoitos volumes saen do cadrado do cadro, ttansgredindo as
suas liñas, o seu perímetro.
No ano 86, ideo un traballo conxunto tela-ferro. Pasado un tempo,
racho cadro xa dun xeito definitivo., Algo xurde da sua parte cen. tral: unha ~anela," unha entrada de
-aire, a pez.a empeza a respirar pos
si SÓ. A seguinte etapa, é unha predilección defini_tiva polo ferro, a
tela comeza a recuar ·pouco a poucq_,_Nesta exposición no Centro de
Gravado Contemporáneo, podíase
constatar moi ben este evoluir, como un afiaiÍzamento nunha linguaxe própria.

Investigar e desenvolver,
duas claves fundamentais
para entender o traballo
criativo de Pepe Galán.
Sendas exposicións
simultáneas na Sala
_Municipal dy Exposicións
"Salvador de Madariaga"
e no Centro de Gravado
Contemporáneo da
Coruña, deixarian ben
patente o seu carácter de
xenuíno traballador da
aite. A Galga ou Grupo
Orzán, duas experiéncias
important~s no eido
criativo coruñés das
últimas décadas, arroupan
a sua traxectória.
Cun xesto peculiar aparta o seu bigode, dá a impresión de que lle vai
estorbar á hora de dicer. Non é
asi: comeza a falar de seguido, sen
pausa e amodiño, desintegrando o
xelo grandes rasgos a sua biografia, engadindo. Non só resulta ser
un grande conversador -aparte
dun bon coñecedor de si mesmo--:-,
é alguén que vive en verdade o que
fai, nun todo indisolúbel coa sua
própria personalidade.

Vostede deixa, dalgun xeito, que
.os materiais se podan expresar
por si mesmo; completando posteriormente esa capacidade expresiva, tal e éoiilo se fose vostede unha ferramenta máis. O certo é que hai unha car.ga emotiva,
un desexo de· comunicación real;
non obstante, os materiais semellan ter unha certa independéncia, digo ben?

.

Na e·x¡:rosición do Centro Salvador de Madariaga, si houbo algun-·
has-pezas con título, mais son títulos cun enfoque de denúncia social .
sen nada a. ver coas formas das peJ '
zas. Non sei ·se me explico? Por
exemplo, unha des~ obras, "Invasión esquecida", está dedicada á
invasión de Panamá polas forzas
inaqujs. A v.erdade é que se coñeces o título, a sua·preensión ·resulta
máis doada: é unha peza moi forte,
dura, de máis de tres metros de altura, en tela e ferro:
Considera o ferro un metal '_'duro"?
Por suposto, duro no efeito, e máis
duro ainda á hora de traballalo: é .
un material tremendo.,. --0 certo é
que non pode .evitar a admiración
polo material co que traballa a co- .
tío-. .Por outra banda, chegar a
conxugar algo· tan duro cun materiai tan aparentemente brando como é a tela, tenme levado mcüto
tempo de estudo detido. E ainda
hoxe, non estou satisfeito por completo coa relación que acadei entre
ambos os dous! Non obstante, nesta exposición apresentei pezas só
en ferro, isto supón outro salto
cualitativo: un alongamento da miña capacidade criativa. O-que non
desexo é cair na repetición, nen saturar a miña linguaxe artística; enténdesme? Xa hc~berá tempo para
"retomar" matices ou calquer conceito determinado .

Outras pezas inéditas for9n tamén as de granito e, como non!,
ferro~ O metal é o eixo entre os di.ferentes materias que estiven a em- pregar até hoxe: incluso cos que
estou a traballar hoxe mesmo: como é, por exemplo, a gomaespu·ma. Hai críticos que din de min
que ainda que aparentemente non
sexa asi, existe un fio condutor no
1
-des~nvolvnnento da miña obra, unCase sempre é asi. O conceito vai
ha ·eliminaCión de materíais por
xurdindo ao longo ·do traballo na
pura e simples saturación.
sua totalidade. Todo é lnvestiga- .
cíón, retomo ·a experiéncias pasaHi!i que dar unha mensaxe moi .
elata e doada de entender, ainda
das: ainda que ti mesmo non sexas
que despois resulta un tento
consciente de todos os ·cámbios
que poden_ter. lugar. O resultado fimética a sua codificación; e isto só
nal non é algo xa definido desde _ se consegue investigando con materiais e formas: a aventura da
uil princípio. A mesma peza chega
a ter a sua personalidade própria e . ..plástica ou unha via de humanidade, unha via -como tantas 'oudefinida. Hai que aventurarse coas
tras- de desenvolv~ento espiripez.as, é -0 único-xeito de re~olver
tual. Como pode algo tan tanxíbel,
as cuestións criativas.
como é a obra plástica, ser unha
· via de coñeci.mento de algo intanQue· transmiten de vostede as
~íbel? o feíto é que o-é e eu estou
suas obras?
nela, traballando e pulindo dia a
Ti saberás como espectador! Disdia.
•
me que atopas unha invitación a
dialogar coa obra, non sei, é posíbel. Resúltame difícil separarme
das miñas obras: elas son eu. Através·da obra en xeral si se pode perceber algo máis. De calquer xeito,
eu fago outta leitura diferente da
miña obra coa perspectiva dos
·anos.
·
·

her-

"Considérome autodidacta. Xa de
pois ben, tamén poderíamos falar
meniño debuxaba con man bastande evolución, mai's por razóns de
vangarda ou puramente económite áxil. Aos vinte anos asumin, definitivamente, "querer facer" no
cas se lles denomina de xeito diferente, tentando centrar ou definir
mundo da arte e COIJ\l cei a pintar.
Recordo os meus primeiros trabadabondo ise posíbel esti\o diferenllos en 6leo: tres bodegóns hiperreciado.
aliscas e un autorretrato -que, por
certo, non coñece ninguén, ainda
Pensa vostede ,q ue na actualidaque algundia non moi lonxano saide é case imprescindibel a exisrán á luz- bastante surpredententéncia dos crfticos á' hora de dar
tes pola sua resolución e rapidez
carta de natureza ou xustificar
un estilo determinado?
·
de execución: son un bon testemuño da soltura que cheguei a adquirir nesta técnica. HQxe en dia, traDesde logo, un exemplo claro é o
expresionismo abstrac;to americaballo con máis dun soporte e non
no: ao non ter unha tradición pictósó en duas dimensións ...
rica, crian eles mesmo un fito na .
Ser ou non ser, esa é a ponta de
historia da arte. Cando vin as ·prilanza de calquer:a artista no campo
meiras criacións <leste estilo -hai
plástico que sexa. Como e até onde
anos xa <liso- pareceume compl~ta
dirixir a tua investigación: a nycemente renovador. Todos.. daquela,
sidade e as lirnitacións dunha técfixemos un pouc_o expresionismo
nica concreta ou saber dicer o que
· abstracto. Polo bombo que se llequeres dicer -cousa que non sem~
deu, foi máis
movme.nto criado
pre se consegue-, ou a búsqueda
incensante desa base conceptual do . pola crítica que polos mesmo artistas: vendíase moito máis a teoria
que ten tas expresar."
que os resultados plástico~ de toda
aquela xente. En todos os moviOs estilos, a conceición básica, as
mentos criativos, evidentemente,
liñas mestras .•.
sempre hai unha parcela· teórica,
mais neste caso concreto aí fica a
Os "ísmos" --que é ao que, fas re-·
evidéncia plástica para contrastar o
feréncia, penso- X.urden por conque digo.
trovérsia cun referente determinado. Sempre ·se ten ta "matar" o estiVolvamos a vostede: despois da
lo precedente, dun xeito ou "doutro;

un

'CoMo PODE ALGO
TANXÍBEL COMO É
A OBRA PLASTICA,
SER UNHA VIA DE
COÑECIMENTO DE ·
ALGO INTANXÍBEL?
O FEITO É QUE O É, E
EU ESTOU NELA'

experiéncia de cópia da realidade que falaba, que veu despois?
Despois da miña experiéncia coa
realidade, coa pintura mesma, co
debuxo e a sua técnica -facendo un
inciso, ·moita xente valora máis a
perf~cción técnica que os resultados acadados con ela-·, deixo de
pintar no 83 sobre un s6 plano.
Dou bandazos dun estilo a outro,
do óleo' ao .acrílico, até empezar
cun traballo máis ·persoal e máis
·
definido.
Vostede emprega pouco a cor, isto é algo evidente; tamén percebo na sua obra un certo gosto e
unha atención ~por certo, moi re-

Moifüs autores ao pór ·título ás
suas obras condicionan o efeito
plástiCo ou a carga emotiva que ··
tentan transmitir.
Certo. En .rnoitos casos o título
condiciona por completo o ·contido .
da ob.ra, noutros -os menos- é sur~
·prendente a cantidade de suxerénc_ias ocultas que se poden chegar a
desc.obrir cun título axeitado. O
meu caso é outro. Quizá non consi-_
ga. dar cun <lestes títulos, non sei,
ainda que penso -no meu caso
concreto- que non son realmente
necesários: a forma está aí e con
suficiente carga estética para transmitir por si mesma. ·

i
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Arredor qe _c en artistas. e amigos
preparan un libro-homenaxe á
. L~xeiro, ~o gallo do ~seu 83
cumpreanos, no que se xuntan
artigos~ poemas e ensaios c~h
ilustracións de todos xéneros e
estilos. O prólogo é de AnX.o Tai;rio.
. .Os artigos .e ilustracións que
incluimos hoxe nesta páxina, como
ho.menaxe
a Laxeiro desde A Nasa
, .
Térra, forman parte desta edición
espe~ial.

Homenaxe
a .Laxeiro
Laxeiro ou

o drá.matismo
das formas
, Laxeiro, lúddo tabulador de cosmogonías lúdico-dramáticas; mítico marqués da Romea, adestrado·
polo mago Mirlotil en trasviramen.tos e conxuro~. sae das fragas lali- •
nenses, espido --como no primeiro día da Creación-, sen máis
atributos que a súa fálica chirimía
e comenza a argallar. No seu cetro
leva a dobre carauta obsceno-poética da realidade, coa que impera
sobor do seu reino de farrapentos
monicreques, cortesanos dun Eros
Tráxico. Visión esperpénüco-d10nisíaca do mundo que se concreta
na distorsión, na esguellada e .ri. deira· dificultade das formas e na
libertade de xesto, que é expresión
dun ritmo interior, entre doente e ·
l:mriesco. ·
Vida, témpo, movimento. Imparable tensión dos seres que se percuran para un casóiro '·'eterno";
perpetua aventura do que xamais
se .pecha porque é fuxinte, muda- ple. Fame de fusión.Jame de: amor,
. jame de morte; o cóncavo-convexo
en Eros anceiante. A famenta noite
dos buratos abertos coma fumas
insondabl~s: ollos, ·bocas, sexos;
colos, brazos entretecidos; mares
fondos, cavorcos-hiperbólicos que
dan vágado e que acollen; buratiños tenros que achaman con tenru:.
ra e que dan medo. Ritmos indetibles d.a ·vida que nos leva e que iíos
trai: nai-fillo, amante-amada, home:.muller, semente-froito, úterofalo. Exultación, dor, ledicia, drama; ceo e infemo. Pulsións eróti.;:
co-maternas que thaman para o
abismo da propia existencia, pola
terra nu_tricia e asasina.

Atracción-repulsión. Cova mítica. Cova mística.
Laberíntico lugar, casa dos horrores, estación dos soños, prado
do paradiso, castelo do xigante,
cuarto dos espellos, terra da promesa, carrtiño de monstros,. pen- .
driago de dragóns e de medusas.
Metamorfoses; maga dos perennes
feitizos, argalladora e destructora
de tódalas formas. Shakti e Kali.
Nai venusiana e nai morte. Fermosura doente· e acesa que nos engaiola. Estrela mattttina, doce arroladora, cantiga de berce que nos
·volta inocentes; pranto fúnebre que
nos fai compaña ata o Camposanto. Forzas xenetrices ~ tanáticas
non son senón a dialéctica 'do mesmo discurso,' amar ou fusionarse é
vivir-morrer. O Marquesado da
Romea; pazo-cova cuxo artesonado
é un ceo negro cromlech iniciático
.presidido polo rei da tráxica·moxiganga, é cifra e paradigma e cumio ontolóxico das goiescas cosmovisións do noso xenial pintor.
A pinchacarneiros da vida, as
personaxes de Laxeiro amosan unha antropoloxía funambules~a. difícil; dacabalo, xa dun edénico e
apolíneo soño, con douradas medas ~ donas de dondas camació:Os,
xa dun abraiante abismo no que
fan terteres e acrobacias que
seme~lan riscos ou ,grimoiros. Rexoubante-sufrintys, coma pro~go
nistas da lenda ou dé conto infantil, estes seres teñen tanto de daimones e trasnos familiares canto ·
de arroutados esguellos humanoidés, de adoeé:idas máscaras ahtroidais; riseiras e choqueiras carautas ' ·
que se cachondean de nós, choutos
do inconsciente colectivo ou saloucos do ar ate esparexer por espazos
ou campías sen fondo.
Lirismo, desmesura, panteísmo,
imaxinación. ~"Un mundo plástico
que tierribla, al borde de la nada"
(en frase do pt:opio pintor).
•
ÁNXELES PENAS

1

Laxeiro,
na
lembranza
··Home honrado, rebelde ·-pero
fondamente ~olidario, independente que lle canta as verdades ó lu- .
ceiro da alba-, intelixente, xeneroso, cun grande _senso do humor,
o noso grande pintor vén a ser unha espede de Valle-Inclán da plás._ tica galega. Para mín é o representante máis enxebre e importante da
pintura galega de tódolos tempos.
No mes de Nadal de 1990 estiven varias noites coel en Vigu, na
tertulia que se fai arredor de Laxeiro na cafetería "Goya~'. Unha· noite
díxenlle: "Debo de ser un dos poucos vellos amigos teus que non ten ·
un "Laxefro". Réspostoume rápido: "Pois mércao, carallo". Tratei
de explicarlle que diso-se ·trataba.
Eu tiña que voltar a Vigo en Xaneiro e quería saber canto me podería costar un cadro seu. Quedóu- ·
seme mirando con ollos irónicos,
medio entornados, e preguntoume:
-"¿E _ti tes dous millóns para
· mercar un éadro meu, que é o que
.eu cobro corno mínimo?".
-"Home, non ... Pero á un ami-.
·go sempre se lle fai unha rebaixa,
iou non?
·
,·
-"Non, eu non lle rebaixo un

peso do precio dun cadro meu a
ninguén. Ou paga os dous millóns.
ou quédase sen o cadro... ".
Fixo unha pausa e engadiu:
-"Pero como ti queres ter unha
obra miña e eu quero que a teñas,

pois vouche regalar un cadro ...
E, cando voltei a Vigo polo mes
de Xaneiro, o pintor ffxome un belido retrato, que me regalou.
Ese é o home Lax'.eiro.
•
XAVIER COSTA CLAVELL

CHUVIA E CINSAS
limpa e purifica ós homes,
esa auga e eses mortos
son a vida.

'

Moramos na tristura
dun reloxio oxidado polo vento
que zoa desde o ceo
e bate contra o tempo.
Tristura
grande tristura
debunan·estes ollos solitarios,
e no xardín ctas sombras
camiñan abraiados
as árbores e os pasos
Corazón de chuvia e verdes campos
·chegan ó limiar·
e aló sentado
véxoine ó lonxe refl~xado, inmóvil,
parte destronada do espacio
Día tras día este corpo.vai soportando
un pesadeló inmenso
para os seus pés crebados
e só o amor que o mar deita na praia
dá folgos e alimento
para seguir vogando,
sen esperanza, fendido,
sen azos ...
XOAQUIN AGULLA PIZCUETA

-
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ACTOS

EXPOSICIONS

·

Actuación do grupo neoiorquino o día 9 de Marzo no Pavillón ·
das Travesas (Vigo) ás 21 h.

Política e mocidade
Ciclo de conferéncias organizados pola sección de Pontevedra
da organización Galiza Nova.
Seguirán este calendário:
8 de Marzo ás l 9 h. Charla de
Raimundo González, mestre da
dirección UTEG-INT G, sobre
" Reperc usións da reforma do
ensino nos estudantes"
15 de Marzo ás 19 h. Charla
de Pilar Garcia Negro, "A muller galega na sociedade de hoxendia".
2 1 de Marzo ás 17 h. Charla
sobre "Actualidade do nacionalismo", intervindo Francisco
Rodríguez, Manuel Antelo e
Francisco Carballo.
Todas as charlas serán no LB.
Valle-Inclán .

A arce no xardin
Representación da obra de Roberto Salgueiro polo Grupo
"Atlántida". Día 9 de Marzo ás
20,30 h. no Auditório do Centro
Cultural "Cidade de Vigo".

A elas e a Cunqueiro
Representación de Uvegá Teatro co patrocinio dos Concellos
de Vigo e Mondonedo. Día 14
de Marzo ás 17 h. no Centro
Cultural Cidade de Vigo.

Ciclo sobre Cunqueiro
Charla de Franci co Femández
del Riego, " Vivéncia e fabulacións de Alvaro' Cunqueiro". Na

Sá de Conferéncias do Centro
Cultural Caixavigo o venres 8
de marzo ás 20 h.
Charla de Xan González Millán, "Alvaro Cunqueiro e Cervantes, dia 11 ás 20 h.
Mesa redonda, o martes 12,
sobre teatro e poesía con Ramiro Fonte, Manuel Lourenzo,
Luz Pozo e Maria Xosé Queizán.
Mércoles 13. COnferéncia de
Ricard Salvat, "O teatro de Alvaro Cunqueiro".
Xoves 14. Conferéncia de loan Perucho, "Estraños sucesos
familiares".

I Mostra
de Encaixe
de Bolillos·
Os días 28 a 31 de Marzo vai
ter lugar en Cámariñas a primeir-a mostra desta importante artesanía, na que a vila costeira galega ten especial sona. A mostra
procura potenciar o sector e dar
a coñecer o nível acadado polo
encaixe galego, que xa está a
ser empregado por coñecidos
deseñadores galegos nas suas
coleccións. Haberá representacións de diferentes zonas encaixeiras do Estado (Valladolid,
Barcelona, Madrid, Logroño e
Sevilla). Quen desexe máis infonnación sobre a mostra pode
dirixirse ao (981 ) 73.60.00.

A casa dos afogados
Nova representación do Centro
Dramático Galego . A obra de
Miguel Anxo Femán Vello estará
dirixida por Manuel Lourenzo.
9, 10, 11, 12, 13 en Santiago.

Fernando Vilanova ·
Exposición do pintor pontevedrés na Galeria Montmartre de
Bilbao (Praza de Arriquibar, 2).
Até o 16 de Marzo.

Galicia:
tradición e deseño
Mostra en Stuttgart centrada no
deseño industrial e gráfico, moda, fot()grafia e arquitectura galega contemporánea. A exposición estará aberta ao público no
Centro Internacional de Deseño/Casa da Economía de Stuttgart durante o mes de Marzo e
posterionnente viaxará a Santiago e Barcelona. Organiza a Conselleria de Cultura.

Pablo Serrano
Exposición antolóxica na Sá do
Centro Cultural Caixavigo. Até
o 22 de Marzo.

Rafael Canogar
Retrospectiva sobre a sua obra
gráfica no Auditório de Galicia.

Manuel
Aramburu N úñez
Pinturas na Casa da Parra de
Santiago.

Maria Oriza .
Esculturas na Galería Sargadelos de Santiago.

Francisco Beltrán
Exposición de pinturas .e fotografías no Ateneo. de A Coruñ.a

ANUNCIOS DE BALDE
Oferécese diseñador gráfico.
Para pedir información escribir
a: Maria Fonseca, Ecuádor 40,
Baixo Dta. 36203-Vigo.
A Asociación Galega da Muller
ten desde comezos deste ano un
servicio gratuito de asesoria
xuridica para mulleres no seu
local de Santiago (Rua do Villar, 23-22), para atender contultas e información sobre agresións, maos tratos, separacións,
tutela de fillos. Atendido pola
avogada Isabel Castillo, está
aberto os Xoves (agás festivos)
. de 7 a 9 da tarde. O teléfono da
AGM é o (_986) 58 81 01.
Precísase muller para traballo
perigoso . Escaso salário. Frio
intenso. Longos meses de escuridade .. Perigo constante. Retor-

no incerto. Interesados escreber
a XMPP. IESP Sada. Rua Brañas s/n Sada (A Coruña). Indicar nome, idade, enderezo, foto
recente e razóns pola que faria a
viaxe. Perguntar por Xaquin.

línguas estranxeiras: o esperanto, o idioma roáis simples
da terra. Clases gratis no Instituto Santo Tomé de Freixeiro
(Vigo). Venres de 6 a 7. Tfno.:
(986) 23 16 40.

Francesa, licenciada en Filoloxia Francesa e española dá clases de francés. Rua do Home
Santo, 13-311 ou tfno. (981) 56
50 87 de Santiago de Compostela.

A Asociación España-URSS de
Vigo organiza · o torneo de xadrez "Amistade". Para máis información-chamar ao (986) 22 44
57 de 11 a 13 h. e de 17 a 21 h.

Vendo piano Baldwin, 8 anos,
42.5.000 pta. Preguntar por Chus
nos telf.: (986) 84 29 40 - 85 57
29
Existe un idioma contra os imperialismos lingüísticos, para
que cada nación se comunique
facilmente en pé de igualdade
coas demais, sen someterse a

UNTA
DE GALICIA . ~

u

Aos concellos de Galiza contra
o lume . Solicitade á Consellaria
250.000 pesetas por hectárea, ,
segun e partindo da extensión
total de cada município.
· Vendo enxámios en produción.
Abellas do país. Varroa tratada.
Colmea perfeición con cámara
de c;ria. 11.000 · pta . Tfno.
(0,981) 899931.

.·

CONVOCATóRIAS
. V Encontros
de Educación
para a Paz

Ramones

23

·

Adicadas a educación e sexismo
os dias 8, 9 e 10 de Marzo. Na
Facultade de Filosofia e Ciéncias da Educación. Organizado
polo SGEI/CXTG. Terá o seguinte programa: ,
"Unl'ía análise sócio-histórica
da discriminación por razón de
sexo", Amparo Moreno, Canne
Blanco e Maria Xosé AGra.
"Por unha educación non sexista: aspectos teórico-prácticos".
Maria Alvarez Lires, Carme G.
Colmenares.
"Educación sexual e reforma
educativa", Dolores González,
Maria Antonia Muñoz e Maria
Pereira:
"Modelos masculinos e femini~
nos nos textos e na literatura",
. Sabela Alvarez e Camino Noia.
"Sexismo, publicidade e rrieios
de comunicación", Margarita
Ledo e Ana Isabel Muñoz.
Recital Poético: Xela Ariás,
Ana Romani, -Pilar Pallarés, Anxeles Penas, Maria Xosé Queizán e Helena Villar.
Haberá exposicións, proxeccións audiovisuais, obradoiros e
música.

Bases do prémio
de narrativa
"Cidade de Lugo"
1ª O prémio estará dotado coa
cantidade de dous millóns cinconcentas mi pesetas.
2ª Poderá concorrer calquer autor da nac~onalidade que sexa, ·
que presente un ou vários libros
de narracións ou contos inéditos, escritos en idioma galego.
3ª As obras mecanografadas ·a
dobre espácio en follas de tamaño fólio ou similar, por unha só
cara, mancJaranse por correo,
sen remite e baixo lema ou
pseudónimo, ao Concello de
Lu¡;o, Praza Maior, s/n. 27001
Lugo, indicando no sobre "Prémio de narrativa Cidade de Lugo". En sobre adxunto, pechado
e baixo o mesmo lema ou pseudón imo, indicarase o nome e
enderezo do autor, e o teléfono
se o tiver. De cada obra maridaranse cinco cópias.
4ª O prazo de admisión das
obras finalizará o dia 1 de Xullo
de 199i, ás 13 horas. b fallo darase a coñecer odia 19 de Outubro, en xuntanza celebrada polo
xuardo na cidade de Lugo. A entrega do prérnio farase nun acto
literário a realizar pdlo Concello,
no mesmo día do fallo.
5ª O libro premiado pu blicarase
de acordo entre o Concello e o
Autor, quedando asegurados, en
todo caso, os direitos de autor.
O autor e a editorial que publique a sua obra quedan obrigados a entregar ao Concello de
Lugo cincoentos exemplares,
facendo figurar na portada o logotipo do Patronato Municipal
de Cultura e a "Edicións Especial. Prémio de Narrativa Cidade de Lugo._ 1991 ".
6ª As obras non premiadas devo lveran se aos autores que o
solí.citen no prazo de dous me~
ses desde o dia do fallo. Os orixinais que non sexan reclamados, serán destruídos, sen que
sexa admisíbel recurso algun
sobre esta resolución.
7ª O Concello resérvase o direito de facer adicións ou tiradas
· non venais, que non devenguen
direitos de autor.
8ª O prémio poderá quedar deserto, de non existiren obras de
calidade, a xu~o do xurado, pero non poderá ser dividio.
91! O xurado estará composto
por cinco membros con voto,
deles dous designados pola Real

Académia . Galega e pofa
Universidade de Santiago, e outros tres, obrigadamente escritores con obra en galega, elixidos
polo Patronato de Cultura do
Concello de Lugo. Presidirá o
xurado o Presidente do Patronato de Cultura e actuará como secretário Vicepresidente, ambos os dous con voz pero sen
voto.
A composición do xurado darase a coñecer polo menos cun
mes de antelación o remate do
prazo de admisión de obras, publicándose nos meios de comunicación. Nengun concorrente
poderá ser niembro do xurado.
10ª O xurado fará públicas as
raz6ns nas que fundamenta a
concesión do prémio.
11 ª Cada au\or estará obrigado a
subscreber cantos documentos
sexan necesários para que a edición da sua obra sexa inscrita no
Rexistro da Propriedade Intelectual e, se fose necesário, da Propriedade Industrial de España,
com9 asimesmo nos correspondentes rexistros estranxeiros.
12ª P~a calquer diferéncia que
pudese ser dirimida pola via xuricial, as partes renúncian a foro
próprio e sométense expresamente aos Xulgados e Tribunais
deLugo ..
13ª O feito de concorreren a este prémio significa que os autores aceitan todos as suas bases.

o

lego. Un membro designado poJa Asociación de Viciños que actuará como secretário.
10. En nengnn caso poderán ser
declarados desertos os prémios
a non ser por falta de orixinais.,
11. Calquer dúbida ou cuestión
que se plantease a respeito dos
prémios· será resolta exclusivamente pol;!. Xunta Directiva da
Asociación de Viciños A º.cividade .
12. A Asociación terá opción
preferente para a pul?licación
dos traballos premiados dentro
do prazo de 18 meses contados
desde a data do fallo do Xurado, sendo a propriedade intelectual da obra do seu autor, adoptando as normas do INLE no
caso de facer contrdto por ambas partes.
13. A participación neste concurso presupón a aceitación expresa das suas bases.
14. A entrega dos premios farase na Car6alleira do San Xusto
nó dia da sua Romaxe, o 6 de
Agosto do 1991 polo serán.

Concurso "1 º de
Maio" de Fotografía

Para centrar a atención de profi- .
siónais e afeizoados á arle fotográfica no mundo do traballo, e
para contribuir ao . acervo gráfico do periódico sindical
"ADIANTE", o Clube Cultural
Adiante convoca o Concurso
" l º de Maio" de fotografia, de
I Concurso
acordo coas seguintes Bases.
de traballos xuv_e ms
1. Poderá participar neste Concurso calquer persoa, de calquer
arballeira
idaqe, de calquer nacionalidade.
de SanXusto
2. A temática obxecto do ConConvocado pola Asociación de
curso será o mundo do traballo, :
Viciños A Cividade e patrocinaen calquer el.as suas epresións,
do por Seguros Hennes coas setendo por suxeito centros de traguintes Bases:
ballo ubicados na Galiza ou tra1. Os temas versarán sobre o rio
balladores galegos na emigraLérez e a sua Comarca. Aspección.
tos históricos, xeográficos, lite3. Formato e cor: Os orixinais
rários e folclóricos.
fotográficos poderán ser apre2. Cada concursante poderá
sentados en calquer formato; en
mandar cantos traballos queira e
branco e negro ou cor¡ en papel.
tanto en prosa coma en verso .
4. As fotografías -premiadas
Valoraranse '.moi positivamente
ou non- quedarán na· proprieas ilustracións gráficas.
dade do periódico "Adiante", da
3. Os temas terán de ser feítos
CXTG-IN, cabendo ao seu Conen idioma galego, ser inéditos e
sello de Redacción decidir sobre
non pasar de dez fólios por una sua publicacióg. neste meio, ci- .
ha cara.
tando sempre ao autor.
4. Poderán concursar xóvenes
5. Os orixinais apresentaranse,
con menos de 16 anos.
baixo lema, acompañados dun
5. Os prémios a conquerir son os
sobre pechado, onde deberá figuseguintes: Un de 25.000 pesetas
rar nome, enderezo e teléfono do·
en metálico, un lote de libros, e
autor. Cada concursante poderá
trofeo, para o concursante ganaapresentar o número de orixinais
dor. Un diploma artístico e lote
que considere conveniente.
de libros para o centro de ensino
6. Concederase un Priqleiro Préquemáis colabore neste concurmfo de 50.000 Pta dolidas polo
so . No caso de que o Xurado
Clube Cultural Adiante á mellor
considere algun traballo como
fotografía, e un Segundo Prémio
moi bon poderá donar os accéconsistente nunha cámara fotosits que coide axejtado para estígráfica, Marca Nikon RF-2, doamulo doutros nenos.
da por COPI-Color (Vigo).
6. Os orixinais mandaranse por . 7 .Prazo: O prazo de apresentáduplicado a Asociación de Vición de orixinais remata o dia
ciños A Cividade, San Xurxo
15 de Abril do 1991:
de Sacos, Pontevedra, non
8. Xurado: Estará composto por
mantendo a Asocia'ción corrés3 profisionais do periodismo, 2
pondéncia cos concursantes nen
representantes do Consello de
obrigándose á devolución dos
Redacción
do
periódico
orixinliis.
"Adiante" e outros 2 do Clube
7. O fallo. dos préinios será dado
Cultural A.diante.
a coñecer a 25 de Xullo polos
9. Fallo: O fallo do Xurado
meios de comunicación galegos .
- inapelábel e irrecorríbel- ,
e os gañadores por escrito.
farase público o día 1º de maio
8. Só entrarán en concurso os
do 1991. A participación neste
traballos que cheguen á AsociaConcurso supón a aceitaciórt ínción antes do 1 de Xuño do ano - tegra destas "Bases"; e calquer
1991.
dúbida sobre a interpretación
9. A Asociación resérvase o. didas mesmas será resolta polo
reito de designar ao Xurado que
Comité Directivo do Clube Culfallará os prémios. Este esstará
tural Adiante.
formado por vicinos e/ou natu1O. Domicilio: Os orixinais forais da parróquia de S. Xurxo
- tográficos, nas condicións indide Sacos e estará composto cocadas no ponto 5, enviaranse a
mo mínimo
nome de: Clube Cultural AdianUn licenciado/a en Filoloxia Gate, Concurso "l º de Maio" de
lega. Un licenciado en História.
F~tografía, r/Urzáiz, 124 - 1º Un profesor/a de E.X.B., alleo
36205 Vigo. (Teléfonos: 27 60
aos concursantes. Un escritor ga08 / 27 60 60)
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IDEAS

TRES EN RAIA

A POBREZA,
·. VISITA A UN TEMA PROIBIDO
".¡.

CURA PARA
RAQUÍTICOS

ANDRES CABANAS

s prostitutas da pantasmal "zona 4"
da capital de Guatemala receben
apenas dous dólares (unhas 190
ptas.) polos seus "servícios"; en O Salvador, unha empregada doméstica ten salário equivalente a 3.600 ptas. mensuais por
lavar, fregar; cociñar, limpar o.coche; facer
a compra, . coidar aos cativos,· e Vixiar a ·
casa da mañán á noite, ·durante os sete
dias da semana; nos buses da cidade viaxan os paiasos máis tristes e máis dramáticos do mundo: un deles canta esta copla
para facer rir, "nbn crean que fago este
espectáculo por necesidade. É por fame".
Nunha das esquinas de máis tráfego da
capital, a carón dun edifício inteirame'nte_
,.,
de cristal pertencente á Forza Armada,
Martin Orellana bota lume pola boca (coñecen o preGedimento? lnxerir gasolinasumamente tóxico-, retela entre os beizos,
achegar a eles unha antorcha {!Cesa e soprar provocando a lumerada). E a sua maneira de obter apenas 250 ptas diárias coas que sostén á sua prole numerosa. En
Nicarágua, Honduras e Guatemala a enfermedade que provea máis mortandade
nos nenas é diarrea (se o SIDA é o mal
. do século XXI, ista sitúase no XIX), ante a .
que nada poden facer as suas nais de 15
ou 16 anos, que aos trinta xa son avoasprematuramente.envellecidas e soas. Vinte de cada 100 nenos nacidos vivos non
chegarán a cumplir 5 anos.
Semanalmente, morren na area máis de
400 nenas por causa da pobreza. Hai, se11
comparación, máis mortos por esta razón
que pola violéncia ou pola guerra. Porén,
a pobreza ·segue a ser un tema tabu do
que se fala incompleta e marxinalmente-.
Do Terceiro Mundo ·esquecido só seme- .
llan interesar o pintoresquismo folclorista
das eleccións que non resolven os problemas, os estoupidos periódicos de violéncia, ou os novelescos golpes de estado
que por breves instantes recuperan aos
paises para as primeiras páxinas da actualidade. Cando son nada. A atención
mundial xira escrusivamente arredor dos
paises .ricos, émbigo, corazón e artérias
do orden amento internacional. Se na dé. 'cada dos 50 falouse e pubricouse abondo
de Córea, nos 60 e 70 de Vietnam, e nos
80 de Nicarágua, non foi pala sua ·própria
problemática, senón na relación ces intereses vitais do primeiro mundo.
Ainda que o problema é tan grave que
non pode evitarse por completo, a estratéxia dos méios de comunicación consiste
en non criar estado de opinión arredor del.
Presentano sempre rodeado doutros ·dados (martes, violéAcia), que son consecuéncia e non causa, ou adubiado con estadísticas e cifras que enfrian a atención ·
.do receptor (case todos somos xa especialistas en disquisicións sobre o producto
nacional bruto, o producto interior bruto. a
balanza de pagos, o déficit fiscal, as por- ·
centaxes de pobreza extrema sobre ao total da P.E.A. urbana e máis rural, etc.). Ao
cabo, acabamos confundindo causas con
defectos, alonxánaonos da análise de fonr:..
do -ineficácia do sistema social e político
que sustenta este .estado de cousas-, e
esquecendo un importantísimo achega- ·
mento ·emocional ao. tema, paralelo á investigación racional.
· Falar da pobreza é, ademais, impopular
e anti-comercial, a duas bandas. Qué acto .
máis inelegante e antidixestivo que oferecer as ·imaxes dos nenas famentos de
Etiopia (que ppderian ser as dos nenes
"4S nfermos de Manágua) á hora do Telexor~~
ñál(~cando todo o mundo disponse a dec:>
vora&o seu xantar. En anticomercial por.. -·. que non prende a atención dun atafegado
--~o ocasional consumidor de xornais entre
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MUNDO CAL

AINDA QUE o PROBLEMA
E TAN GRAVE QUE NON
PODE EVITARSE POR
COMPLETO, A ·
ESTRATEXIA.DOS MEIOS
DE ·COMUNICACION
CONSISTE EN NON CRl.AR
ESTADO DE OPINION
ARREDOR DEL
semáforo e semáforo do seu cansado traxecto casa-traballo-casa.
As realidades duras permanecen agachadas, abraiando sementes a quen chegan a contemplalas . en directo. Segundo
estimacións conservadoras, 2.500.000 habitantes de b Salvador, non alcanzan a
cobrir o costo dunha canastra básica alimentícia (de só 4.000 ptas.. mensuais);
outras 2.550.000 non gañan abando para
alimentación, algo de hixiene e ensino.· Se
serve de compar~ción, eu, xornalista que
dedico a metade do meu tempo a la.iarme
das miñas desgrácias, e a outra metade a
intentar entender as desgrácias alleas,

gasto só no aluguer da miña casa 19,. 000
ptas. mensuais.
A níveis xerais, todo o orzamento que o
Estado- de Nicaragua adica para saude,
ensino, salários de funcionários, investimentos, subsídios, seguridade socia~ e
mesmo forzas armadas (500 millóns de
dólares ao ano) equivale aos gastos durante 8 horas da operación "Tormenta do
· Deserto": Cun só misil "Patriot" que deixaran de construir, viviría a povoación nicaraguana un dia enteiro.
A pobreza·-está xa tan extendida que
produce divisións e categorias:. "os máis
pobres dos pobres". di-se en O Salvador
para aludir aos que están por baixo de
calquera límite de sobrevivéncia. Xa o di·-·
· xo o poeta salvadoreño Roque Dalton:
· "para falar de SO colóns -moeda ,nacionalpara arriba, no meu povo hai que ser Doc~ tor". Tan tráxica é a situación que nen sequero "asasiñato por encargo produce c;liñeiro, pois xa hai estruturas oficiais, militares ou paramilitares, que teñen encomendada esa función.
Por todo isto, neste fin de século que
pretende fechar todos .os debates (o debate sobre o socialismo, o debate sobre a
democrácia que· é considerada o sistema
perfecto), compre iniciar un pequeno debate sobre .? pobreza, ainda que sexa en•
tre o leitor e a própria conciéncia.

posíbel que un espírito grande
viva nun espazo pequeno?
Pódese desde un lugar enclaustrado comprender as mil caras do
mundo? Comprende a parróquia cos
seus ódios e autofáxia o xénio verdadeiro? A pregunta é imbécil pero persistente. A longa duración venlle de
que se faga sempre en privado. Ninguén convirte a própria lnseguridade
en proclama, e menos cando se trata
do medo a non poñer ovos bastante
grandes por non estar acaso no lugar
debido. A imbecilidade indúcese do
anterior: é pequeno quen fai a pergunta, non o seu país. Agora, ternos un
escritor de noso que vive con esta inseguridade desde hai tempo pero non
lle importa confesala en novelas e artigos. No seu romance sobre contFabando de libros disolventes, Alfredo
Conde pergúntase se os escritores
das literaturas sen Estado poden voar
por riba de que o Burela lle meta unha
malla ao Boira ou Leri reclame un aeroporto con pista coberta para que raibe o meu viciño.
Conde di que a sua sociedade é
claustral e nisto coincide con
Francisco Vazquez e Manuel Soto, alcaldes que van tantas millas por diante do seu país e as veces vense abrigados a facer un pauso para que o
golpe dos administrados teña tempo
de chegar. Escuro, pequeno, nen corte nerí corte/lo. Nun país tan ruin (ou
arruinado, que Conde non o explica),
como pode un xénio respirar? En que
laboratório buscar alivio ao raquitismo? Non hai caso: tan pouca luz ten
as espigas que ás veces despegan
lanzais algunhas plantas de excepción. En apoio desta tese, o famoso
escritor bilíngüe cita ao Marqués de
Fefiñans, a un curmán republicano do
Marqués de Riestra e ao 'boticário de
Lugo Castro Ves, tio do seu pai. Tipos
estupendos, simpáticos, descarados.
Cíclica coma as bágoas de Santa
Resana de Palermo, a pergunta de como vivir coa cabeza alta en atmósferas atafegantes ten por fin unha resposta prática e rexa no ex-conselleiro
de Cultura do PSOE: regresemos
meus amigos ao século XIX.
•

VolVER AO REGO
spaña non estaba en guerra
dixeron e xuraron, até tratar de
insidiosos aos qu~ afirmaban o
contrário. Agora resulta que a
ONU non ·permite que España envie
,, cascos ·azuis porque é un país que si
participou na batalla. Por último Felipe
González afirma que España colaborou moito máis do coñecido por todos.
Cantos dos cen mil civis iraquis mortos
-militares aparte- haberá que poñer no
debe da xoven democrácia española.

E

Gosta saber que os milleiros .de mozos obxectores insumisos son me.nos responsábeis e menos realistas
que os seus governante~.
•

e

