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O PP rexeita na Deputación de
O~rense unha proposición similar
á de Cuiña sobre o tren
Xosé Cuiña, desdeciuse en apenas tres dias sobre a sua "reivindicación histórica" dunha renovación da infraestrutura ferroviária
na Galiza. Acusado desde todas
as frentes de oportunismo eleito~
ralista, Cuiña acabou por facer a
cena de cama con Borrell no

marco da Toxa. O mesmo día
que facia unha reclamación de
12.000 millóns anuais até o
2005, o seu partido rexeitaba unha moción na Deputación de Ourense que instaba a transferir a
Galiza o transporte ferroviário.
(pax. 5)

A .maioria das rapazas
teñen medo e son obrigadas
a regresar antes a casa
Sucesos como o de Alcasser e
o tratamento outorgado ao mes. mo palas autoridades e meios
de comunicación provocan "a
volta a casa das mulleres", en
opinión da escritora e feminista
Maria Xosé Queizán. "O medo

-engade- incide no mesmo
sentido que o paro e as campañas en pro da natalidade, trátase de que a muller retorne ao
fogar e perda parte das conquistas logradas nos últimos anos".
{paxs. 8 e 9)

Claudio Movilla:
1
Unha lei como a de Corcuera
era impensábel hai dez anos
Cláudio Movilla é un dos xuristas máis prestixiosos do Estado
á vez que un dos impulsores da
democratización da xudicatura,
desde Xuíces para a Democrácia . Maxistrado da Audiéncia
Territorial da Galiza, onde se
distinguí u pola visión xurídica da
realidade social circundante,
marchou lago a Sevilla para pre-

sidir a Audiéncia andaluza. Desde hai catro anos é o Presidente
do Tribunal Superior de Xustiza
de Cantábria. Cláudio Movilla
distinguiuse tamén sempre por
expresar claramente as suas
ideas, ben fose en artigas xornalísticos ou en conferéncias e
declaracións.
{paxs. 14 e 15)

A loita labrega
perde con Moncho Valcárcel
un dos seus símbolos
Seguramente a moitos de hoxe,
Mancho Valcárcel non lle diga
nada, e tampouco As Encrobas ,
Baldaio, Xove ... loitas simbólicas·
do nacionalismo. Pero Ramón
Valcárcel, o Cura das Encrobas,
acadou á categoría de símbolo
sen querer porque, como canta
nunha entrevista a A NOSA TERRA en 1979, "a miña misión foi
axudar, e din a cara porque era

necesário, pero había moita
máis xente traballando. O 1 de
Febreiro marchou tamén dando
a cara ante a marte pero sen
protagonismo:, non quixo que
se dixese a hora do seu enterro,
e con consciéncia da sua aposta social, pediu que o seu cadaleito levase a bandeira galega
coa estrela vermella.
(pax. 10)

O sogro do Alcalde das Somozas
vende os terreas do vertedoiro á Xunta

Fraga aposta pola
indústria do lixo
Lixos perigosos procedentes da indústria química ocuparán unha
superficie equivalente a trinta veces a praza do Obradoiro no concello
das Somozas, sobre as cabeceiras das rias de Ortigueira e Ferrol.
A família do alcalde Manuel Candocia está no negócio da venda de
terreas á Xunta para facer este vertedoiro de acordo cunha tecnoloxia
desaconsellada pala axéncia do meio ambiente dos Estados Unidos.
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O cemitério de residuos industriais
ameaza as cabeceiras das rias de
Ortigueira e Ferrol
G. LUCA DE TENA - H. VIXANDE

O depósito de lixos industriais que a Xunta quer instalar apresuradamente no concello das Somozas pon en
perigo a grande riqueza agrícola e gadeira da comarca de Ferrolterra e a ria de Ortigueira. A própria avaliación de
impacto ambiental encarregada pola Consellaria de lndústria recomenda outros emprazamentos.
Contaminará menos ca un forno
de pan. Con esta declaración,
Manuel Candocia, alcalde das
Somozas e probabelmente o
derradeiro incondicional do con selleiro de lndústria dentro do
Partido Popular , despachaba
hai seis meses as alarmas frente o proxecto da planta de tratamento de resíduos tóxicos e perigosos.

Non pensan o mesmo os técnicos das empresas Emgrisa, Fenosa e lntecsa, autores da .avali ación de impacto amb iental
encarregada pola Xunta e entregada en Novembro do 92. No
informe sinálase que as terras
das Somozas son permeábeis e
unha planta destas característi cas require todo o contrário: terreas con capas de arxila que
eviten as filtracións.
A que tamén pensa que un vertedoiro de resíduos perigosos
non se debe facer con esta técnica é a Environmental Protection Agency (EPA) (Departamento de Protección do Meio
Ambiente) dos Estados Unidos.
O EPA coida que os enterramentos rematan por filtrar , por
moito que se faga o recobrimento prévio dos pozos e mesmo
que se dispoña de alicerces en
profundidade . A tendéncia actual nos Estados Unidos é a de
inxección entre capas de arxila,
sobre acotados en terra chá ,
sen correntes de água. As duas
plantas das Somozas están instaladas sobre terreo alto e altamente permeábel, nun lugar rico
en regos , povoado e coa agri cultura e o gado como principais

A presión en toda
a CE para a
instalación de
depósitos de
resíduos procede
sobretodo da
indústria química

meios de vida. Para Biotopo os
vertedoiros son acumu ladores
de tóxicos e bombas potenciais
que levan á destrución do ecosistema e a sua esteril idada.
A presión en toda a CE paraa
instalación de depósitos de resíduos procede sobretodo da indústria química. A consellaria de
lndústria di que nas Somozas
receberán sobretodo lixo das indústrias do metal. A EPA sinala
que o 71 por cento de resíduos
industrias nos Estados Unidos
procede das plantas qu ímicas.
O vocábulo qu ímica non foi pronunciado pola Xunta en todo o
acelerado proceso de formalizacio n da planta das Somozas.
A avaliación de emprazamentos
posíbeis que contratara a con sellaria de lndústria, prefire o de
Lamoso , no concello de Ordes e
sucesivamente pondera os das
Somozas, Morrada (tamén en
(Pasa á páxlna 4)

Planta de Tratamento e Depósito de Seguridade
Avaliación das localizacións
segundo Emgrisa, Unión Fenosa e lntecsa
Aspectos
ambientais

Factor de
ponderación

1

Clima

2

4

Localización

4

26

Emprazamentos
111
IV
11
4,5

4

4

26

16

V
4,5
rll

19

15
·~

Características
do meio físico

3

21

17,3 17,3

Aspectos
socio-económicos

15,8 14,2 IJ!
;i,'

4

21

22

22

Aspectos
paisaxísticos

1

Total
1 Lamoso Ordes
11 Somozas
A planta de tratamento reducirá a toxicidade dos residuos, mais perdurará a sua perigosidade.

'

1,5
73,5

111 Morrada Ordes
IV Cuns Coristanco

15

1,5

1,5

64,3 63,8

!;':.,,

2,3

24

'·'

1,5 '

60,1 59,5

V Carboeiro Laracha

Erran os homes, non os montes
As presas de Fraga lribarne por aparecer coma
Lanzarote da industrialización na vésperas dos votos,
producen monstros. O presidente da Xunta non quer
cruzar a meta dos seus catre anos de governo coa
mancha de non ter atraído unha nova indústria a un
país anguriado polo paro.
A solución que se lle ocorrre merecería un prémio nun
concurso de despropósitos. En poucas palabras
consiste en abrir un furado tan grande coma trinta
prazas do Obradoiro e oferecérllelo aos paises que
teñen indústria química para que deiten ali o refugallo
tóxico e perigoso. Hai que recoñecer que este invento
supera ao do Barón de Munchausen que quixo sair do
pozo a forza de se turrar a si próprio pelas orellas.
Acaso ere o presidente da Xunta que algun eleitor dará
confundido un caixón sen fondo de lixo perigoso,
recusado de Norte a Sul e ameazante de por vida, por
unha xestión de grande estadista que deita as bases
dunha nova alba industrial? Se Fraga lribarne deu
colado algunha vez semellante dinosáurio polo tobo
dun furelo seria no seu tempo de ministro da censura
do xeneral Franco. En norma democrática ten máis
complicación vender un burro cego. Manuel Fraga non
dá conseguido nen o respeito do seu próprio partido á

decisión apresurada de As Somozas, por moito que se
levante de cuñas e alcume de inimigos do progreso aos
seus críticos. O cemitério de lixos perigosos déitase
sobre a cabeceira de duas caneas, as do Mera e o
Xúbia, das que depende a vida e a saude de máis de
200.000 galegas. E ainda que fosen tres: non se pode
profanar para sempre un monte de cortiñas vizosas,
rebordantes de auga, nun concello que vive do gado e
a agricultura. Erran os homes e non erran os montes.
A marcha contaminante sobre As Somozas é un
contraste patético do desgaste da Xunta de Fraga. Eis
a presa coa que inventa un polígono industrial sen
estradas nen dotacións básicas; a confianza ilimitada
que deita no artello clientelar do alcalde Manuel
Candocia, de súpeto maquillado de rei Midas para que
tape con cemento as vontades contrárias do concello
co orzamento máis cativo do país; a impertinéncia
inadmisíbel dun conselleiro de lndústria que ameaza á
comarca de Ferrolterra asfixiada pola piar recesión da
sua história coa alternativa de pór os parados a prantar
berzas; o concello (PP) de Ortigueira que vota contra o
depósito xunto con outras dez corporacións da
comarca arrepiadas pola bomba do cemitério de
tóxico; os renúncios dun Presidente que nega o

calificativo perigoso co que o próprio Diario Oficial
define a obra.
A planta de tratamento de resíduos tóxicos é o
cemitério dun estilo de governo. O binómio de
celulosas e espécies de crecemento rápido ao que
Fraga xogaba a sua carta industrial, está no xulgado
con Javier de la Rosa despois de servir de burla ácida
nun seitor que parecia coñecer o engano mellar ca
toda unha equipa de espilidos conselleiros, dirixidos
por unha eminéncia política. Agora oferecer o pais
como escusado dos tóxicos dos excedentários é unha
saida desesperada pola porta da indústria líxo, soño
dun tolo por erguer cheminés ainda que traían máis
.incomenentes que riqueza. Se a indústria non ven con
incentivos (infórmese o señor Fraga do caso de
Escócia); se a oferta de instalación que proclama a
conselleria de lndústria non é nen barata nen singular
e se salta á vista o declinar da planta grande, a opción
non está en oferecernos de cubo de lixo senón en
reducir o formato, diversificar, dar confianza aoque
tradicionalmente abriu liñas próprias e competitivas de
desenvolvemento. O lixo é un investimento para os
outros; non para nós. •
ANOSA TERRA
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Dous son os argumentos da
Coordenadora de Asociacións
de Defensa Ambiental (CODA),
que agrupa a organizacións de
todo o Estado, contra da instalación dos chamados depósitos
de seguridade e das plantas físico-químicas, para a xestión
prévia dalguns resíduos tóxicos
ou perigosos.
"Non admitimos abordar políticas de tratamentos de resíduos
sen iren acompañadas de políticas de redución dos mesmos comenta Jesús Cabasés, da
CODA-, porque ternos que ir cara unha produción limpa, e renunciar a isto e unicamente facer tratamento para reducir a
sua toxicidade e perigosidade ,
para logo armacenalos, é abrir a
porta a seguir producindo res íduos. Esa é a posición que mantemos no caso das Somozas".
Para a CODA , e para outras
asociacións, primeiro é preciso
elaborar un Plano de Resíduos
que conteña un inventário dos
mesmos e que defina unha política de redución da sua produción . Sobre esa base , e como
situación de tránsito, admitirían
a instalación un cemitério destas caracterísitas, mais imcúmprense todas estas premisas.
No Estado unicamente hai un
vertedoiro de seguridade, situado en Madrid , con capacidade
unicamente para esta Comunidade. A respeito das plantas físico-químicas, que previamente
transforman en lamas moitas
das substáncias tóxicas ou perigosas, o número é de oito, "cantidade abonda para as necesidades actuais -indica Jesús Cabasés-, pero ao non haber máis
ca un depósito de seguridade,
que non pode asumir máis resíduos, todas as lamas do Estado
irán para As Somozas".
Foron várias as tentativas para
a instalación de depósitos de
seguridade. En Catalunya a
oposición de viciños de ecoloxistas impediu no ano 90 a instalación dun destes depósitos
en Tarragona, algo similar ocorreu máis recentemente en
Valencia. O depósito de Astúries ainda está por entrar en
funcionamento e a construción

do de Castela-León, en Valladolid , está a ser moi polémica.
Os enfrentamentos no futuro
están asegurados, o Plano Estatal de Resíduos contempla a
instalación de 20 vertedoiros
destas características. A Administración , lonxe de pór límite á
produción de resíduos, está a
provocar, por omisión, a criazón de grandes cantidades de
refugallos tóxicos e perigosos.
No Estado prodúcense dous
millóns de toneladas.

Os enfrentamentos
no futuro están
asegurados, o
Plano Estatal de
Resíduos
contempla a
instalación de 20
vertedoiros destas
características

"A Xunta da Galiza incumpre a
lexislación de resíduos, por falta de control e censo dos mesmos ", asegura o portavoz da
CODA.

Importación, papeleiras
e incineradoras
A capacidade para o tratamento físico-quínmico de resíduos
que contempla esta planta é de
20.987 toneladas ao ano , cifra
que multiplica por tres o volume destes resíduos que xera a
Galiza: 7.350 toneladas ao
ano. "Prevese que esta planta
trate resíduos tóxicos e perigosos procedentes doutros lugares do Estado español ou de
Europa para xustificar semellante sobredimensionamento?"
pergunta o BNG nunha das
suas alegación apresentadas
perante a Xunta da Galiza.
Pero amais do exceso de capa-

cidade para as necesidades do
país, que para todos implica
unha tentativa de importación
de resíduos, dada a dificuldade
de criazón de novas depósitos
no Estado e Europa, outra das
razóns que suxire Jesús Cabasés é a intención da Xunta de
dotar de infraestruturas para facilitar a instalación das papeleiras no país. Aparte está a proximidade da planta aos lugares
inicialmente escollidos para as
celulosas.
A instalación das incineradoras
de lixo é outra das razóns que
levaría á Administración galega
a impulsar a instalación deste
depósito. Mália que na incineradora de Vigo, sita no vertedoiro
de Matamá, non se fai por auséncia de filtros, a lexislación
contempla as cinzas xeradas a
resultas da queima de lixo como
material tóxico e perigoso, que
debe ser obxecto de tratamento
e control posterior. lsto quer dicer que é preciso depositalas
nun vertedoiro de seguridade,
prévio tratamento nunha pranta
lísico-química.
A Xunta, nos seus planos de
resíduos urbanos, contempla a
instalación de duas incineradoras no país: ao Norte e ao Sul,
pero para iso precisa antes ter
solucionada a ubicación das
cinzas resultantes: non pode
vertelas incontroladamente. As
Somozas aparece como solución ideal a complementar
eses planos.
Na política do Estado, PSOE e
PP comparten a filosofía do
Plano de Resíduos, e entenden
ambas forzas que é precisa a
instalación da planta e o depósito das Somozas. lsto non impede ao PSOE inzar As Somozas cun comunicado asinado
pala agrupación comarcal do
Ferrol no que reclama paral isar
o proxecto por ameazaros rios
Mera e Xubia e as rias de Ortigueira e Ferrol. Todos os concellos da comarca de Ferrolterra nos que ten a maioria o
PSOE están contra as prisas
da Xunta por ter rematado o
cemitério. No Estado, os dous
partidos disinten na xestión do
receptor de lixos unha vez instalado: se para o PSOE debe

O depósito das Somozas só suporá a criazón de 27 postos de traballo.

recair nas mans de Emgrisa
(Empresa de Xestión de Resíduos lndustriais, S.A.), de titularidade pública, para o PP a
privatización do servizo é a alternativa ideal.
"De fundo -asegura Cabasés-,
está o negócio multimillonário
da xestión e armacenamento

de resíduos industriais. No
mundo non hai onde metelos, e
quen dé.ás empresas e aos governos a posibilidade de desfacerse deles pode conseguir
moito diñeiro. Non podemos esquecer que entre os grandes
negócios legais, a recepción de
lixo só ten por diante o tráfico
de armas e de arte".•

PsoE e PP comparten a filosofia do
Plano de Resíduos, e entanden que é
precisa a instalación da planta e o
depósito das Somozas
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Ordes), Cuns, en Coristanco e
Carboeiro en Laracha. A asignación de valores, sempre sobre concellos dominados polo
PP, disminue comparativamente nas Somozas pala constitución do terreo.
"O que de verdade buscaban
era un alcalde permeábel e fórono atapar en Manuel Cando_cia",
sinala un veciño das Somozas
ao que lle tocará viver, se o plano da Xunta se leva a termo,á
vista da fábrica de tratamento de
lixo. Ainda que os técnicos recoñezan que unha terra tan vizosa
en regos,dedicada a pradarias
na meirande parte, non sirva
para gardar substáncias perigosas, por moitas voltas que se lle
queira dar, Candocia di que dentro de ano e médio a planta estará en marcha.

Plantar berzas
As declaracións do alcalde son
contundentes durante o 92, pero
no tempo de exposición pública
prefire gardar un discreto siléncio. Desta quen toma o relevo é
o presidente da Xunta para prometer que a fábrica das Somozas hase facer caia quen caia. O
conselleiro de lndústria secunda
en rotundidade a Manuel Fraga
e resposta aos receos da cidadania de Ferrolterra con declaracións deste corte: Se non queredes esta indústria, o que vos·
queda é plantar berzas.

O estudo de
impacto ambiental
non examina todas
as alternativas
posíbeis,
contrariamente ao
que preconiza a
própria consellaria
de lndústria

As presas por despachar trámites dan lugar a irregularidades.
De feíto, a contratación das
obras anúnciase no Diário Oficial o 29 de Outubro do 92 con
carácter de urxéncia, mentres a
exposición do estudo de impacto ambiental comeza o 2 de Novembro. No texto do concurso
que publica o DOG 219, na páx in a 8.695, por valor de
?.259.132. 788 pesetas, especificase que será unha planta de
tratamento de resíduos tóxicos
e perigosos. Nunha comparecéncia pública, Manuel Fraga
nega con enerxia que sexan resíduos perigosos o que se quer
deitar nas Somozas.
A família do alcalde Candocia
tamén se apresura. No Rexisto
da Propriedade de Ferrol aparecen en fase de inmatriculación
de compra unha série de montes das Somozas propriedade
de Amando Ramírez Peña, sogro do Alcalde. Antes da exposición pública do proxecto, a Xunta paga cen millóns de pesetas
polos terreas do vertedoiro de
lixo. -As anotacións do rexisto indican que case cuarenta millóns
foron para o sogro de Candocia.
A parcela maior que vendara á
Xunta foi a da Solana, con 17
hectáreas e 9 áreas.

'

A avaliación de
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emprazamentos
posíbeis, sempre
en concellos
dominados polo
PP, disminue
comparativamente
nas Somozas pala
constitución do
terreo

No ano 77 a casa de Cavalcanti
vendeu noventa e sete hectáreas destas terras aos colonos. O
prezo aterecido aos labregos foi
de 98 pesetas o metro cuadrado. "Pero moitos deles, por ignoráncia, cederon os seus direitos
por 2.000 pesetas o ferrado
(aproximadamente catre pesetas
o metro cuadrado)", canta Domingos Seivane, que fora párroco nas Somozas naquela altura.
O principal beneficiário daquela
operación fora Amando Romero Castrillón, que comprou todo
para unha sociedade agrária de
transformación, xunto con Xaime Meilán Gil. Estes novas
proprietários pagaran 38 millóns en total e posteriormente
cederan á Fenosa unha parte
por 80 millóns para a instalación dos expropriados das Encrobas. Como Fenosa non deu
convencido aos labregos que
botara das suas casas nas Encrobas, revendeu derradeiramente as terras por 50 millóns.
Agora moitas destas propriedades cambian outravolta de man
para o polígono industrial, adxudicado pala Xunta como complemento sen o que seria indefendíbel o cemitério de resíduos. Na
relación de 22 polígonos industriais da consellaria de lndústria
non figuraba As Somozas, pero
a Xunta anunciou a incorporación á lista tan logo o presidente
da Xunta resolveu concentrar
toda a sua enerxia no vertedoiro.
O alcalde Candocia coida que
de a pouco se pode dar un cámbio total no concello porque moitas fábricas contaminantes han
buscar un aforro no transporte
do seu refugallo a meio da instalación no polígono. O concello
ten unha extensión de 71 quilómetros cadrados e só 1.827 censados. O vinteseis por cento da
povoación ten máis de 65 anos.
As Somozas tiña 3.962 habitantes no ano 1950.

Nas proximidades de Marzán deixarán de pacer as vacas.

lmposíbel evitar a contaminación
Unha distáncia de 4,5 quilómetros separan a Planta de Tratamento Físico-química do Depósito de Seguridade. A primeira
está na zona de Teixeiro e a
segunda no monte de Marbán.
A planta de tratamento está situada cen metros por baixo do
depósito. O proxecto descrebe
o depósito coma un imenso
caixón de lixo aberto sobre un
espazo semellante a trinta veces a Praza do Obradoiro. A
gran pira está dividida nunha
instalación de vasos estreitos,
adaptados ás liñas de nível do
monte e con capacidade de cubrición por sistemas de cabos
e lonas mentres non se enche
totalmente. Deseñáronse oito
vasos cun volume de excavación de 764 mil metros cúbicos
sobre unha superfície total de
113 mil metros cadrados.
O proxecto inclue un deseño
de vasos impermeabilizados a
base de arxilas compactadas e
láminas sintéticas impermeabilizantes de polietileno. Contad o, a Axéncia de Meio-ambíente Americana (EPA) afirma
que todos os vertedoiros teñen
fugas, mesmo os que empregan os mellares impermeabili-

zantes existentes. A razón é a
presión hidráulica das lamas
contaminantes por causa da
sua alta densidade.
Tamén haberá duas escombreiras cun volume total de 860
mil metros cúbicos. O depósito
terá unha capacidade de 700
mil toneladas, o contido do petroleiro Aegean Sea, encallado
na Torre de Hércules, multiplicado por oito veces.
"A planta de tratamento trans-

O depósito terá
unha capacidade
de 700 mil
toneladas, o
contido do
petroleiro Aegean
Sea multiplicado
por oito

mente no lateral da correntia do
depósito". O Domingo 7 de Febreiro celébrase na vila unha
manifestación
"Non se comprende que xente
que pretende seguir vivendo
nas Somozas queira instalar un

depósito de lixo perigoso ao pé
da sua casa", indica Domingos
Seivane. Unha viciña das Somozas que prefire reservar a
sua identidade sinala que estes
últimos meses foron de incesante atención da alcaldia para as
reclamacións pontuais. "Era

"A lei di que unha instalación
desta clase debe facerse sobre
terreo de arxila -di António Calvo Alonso, concelleiro do PSOE
nas Somozas. Aqui a maioria
vive da agricultura e da madeira, que vai ser de nós con esta
planta? O rio Mera non ten contaminación, pero queda xusta-

Gfl.Ll_CI~

VEROE.. DESALOX~N

PEPE CARREIRO

1

"O vertimento de resíduos perigosos baixo ou sobre terra provoca, inevitabelmente, a fuga
de substáncias perigosas ao
meio ambiente en calquer momento: calquer vertedoiro xera
un risco", frente a esta afirmación da axéncia oficial EPA, o
estudo de impacto ambiental
para o proxecto das Somozas
asegura que "non se considera
susceptíbel de impacto o pró- ,
prio território do Concello das
Somozas, nen os cursos e áreas fluviais dos rios Mera e
Grande, así como tampouco as
rías de Ortigueira e Ferro!".
Esta contradición preocupa seriamente ás organizacións
apostas ao proxecto, que te men filtración mesmo lago de
selar o depósito, unha vez
cheo.+

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

Os viciños preguntan
"Non hai información sobre a
planta: inteirámonos polos diários comenta o médico das Somozas, Mohamed Al Sayid. Deberia haber información desde o
Concello para os viciños poderen xulgar. Que expliquen que
beneficio podemos tirar de todo
isto. Moitos viciños preguntan
nauconsulta en que vai consistir
o proxecto da consellaria".

formará quimicamente un vertido tóxico noutro menos perigoso, de xeito de quedaren nunhas lamas que se levan posteriormente ao Depósito de
Seguridade; o efluinte que resulta pódese tratar nunha estación depuradora convencional", indica a descrición do
proxecto.

causa de ver como os amigos
do alcalde perdian as cirolas
con tal de ter a todo o mundo
contento para que fose adiante
o vertedoiro".

A Asemblea de Grupos Eco/oxístas (AGENG) denúncia que o
estudo de impacto ambiental da
planta non examina todas as alternativas posíbeis para o tratamento dos resíduos, contrariamente ao que preconiza a
própria consellaria de lndústria
(decreto 44211990}. Tamén chama a atención sobre a distáncia,
superior á recomendada pala
consellaria de lndústria, entre o
depósito e a planta de tratamento; que non se estabelezan medidas para o control de persoas
e animais nas zonas de tratamento e depósito e, derradeiramente, sobre a irregularidade do
proceso de exposición pública,
desde os defectos de forma (a
resolución do DOG tala indistintamente de dias hábeis e naturais} á ocultación de información
nas delegacións territoriais da
consellaria de lndústria. •
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Rente reduciu servizos ca asentimento de PP e PSOE

Co ministro diante Cuiña bótase atrás
das suas reivin.d icacións· históricas
portanto de meirande prezo no
billete. A maiores só circularán
pola sua estación o tren correo,
a unidade que cobre o traxecto
Santiago-Xixón, e os trens que
con orixe en Vigo van a Barcelona (o catalán) e Hendaia.

•X.C.

O secretário xeral do PP
en Galicia, Xosé Guiña,
desdeciuse en-apenas
tres dias sobre a sua
"reivindicación histórica"
dunha renovación da
infraestrutura ferroviária
na Galiza. Acusado desde
todas as frentes de
oportunismo eleitoralista,
Guiña acabou por facer a
cena de cama con Borrell
no marco da Toxa. O
mesmo dia que facia unha
reclamación de 12.000
millóns anuais até o 2005 ,
o seu partido rexeitaba
unha moción na
Deputación de Ourense
que instaba a transferir a
Galiza o transporte
ferroviário.
O dia 31 de Xaneiro era a data
anunciada para a reestruturación dos servizos de Renfe. Baixo a fi/osofia da rendabilidade
anunciada por Borrell nunha das
suas visitas a Galiza, o recorte
de servizos deficitários e de baixa ocupación ou a nova estrutura dos traxectos cara a Madrid
foron dixeridos mercé a unha
declaración do conselleiro da
COTOP . Guiña fixo unha contundente declaración na que
esixia "o pago da débeda histórica da Rente". A cuantificación
realizada por Guiña era real mente pequena e xa fora na
práctica contestada dias antes
polo alcalde de Ouiroga na Deputación de Lugo.
Con efeito a proposta de Guiña
supón a realización de seis programas a realizar en doce anos
cun investimento de 145.000
millóns . A meirande parte deses
cartos estarian previstos para a
supresión do retroceso de Monforte e o estabelecimento de di-

Nunha entrevista co Director
Xeral de Transportes da Xunta,
o martes 2 de Febreiro, este expresoulle o interese en que a
Plataforma de Defensa do Ferrocarril de Monforte se integre
na que a Xunta quer promover,
pedíndo os representantes de
Monforte estar presentes nas
negociacións Xunta-Ministério .

Ou agora ou no 2005

Quen fai endábel un tren cunha média de velocidade que non chega os 50 Km/h?

ble via no tramo León-Monforte
(104.000 millóns), sendo o resto
dos investimentos para redución de tempos de viaxe
(21.155 millóns), implantación
do ancho europeu (1.470), mellora de estacións (5.471 ), incremento de seguridade (7.350) e
electrificación do tramo A Coruña-Monforte (4.735). Dous dias
antes a Deputación de Lugo, a
proposta do PP, propuña a integración de Lugo na Rede de Alta Velocidade e no debate o alcalde de Quiroga respondía ao
portavoz do PSOE, António Gato Soengas, "os 92.000 millóns
que vostede di que están previsto en investimentos ferroviários até o ano 2.000 é o chiculate do loro e apenas serve para
o mantimento habitual da liña
actual".

O mesmo dia que.
Cuiña anunciaba
a sua proposta
ferroviaria, o PP
rexeitaba na
Deputación de
Ourense unha
moción no mesmo
sentido.
Unanimidade social
O critério manexado pola Xunta,
ante o recorte de servizos do 31

ANXO IG LESIAS

de Xaneiro, foi adiantarse cunha
proposta de farol. Desde hai
meses veñen funcionando con
forza diferentes plataformas sociais en defensa do ferrocarril.
No caso de Montarte suma a 23
entidades diferentes, con todos
os partidos agás PP e CNG que
disculpan a sua auséncia en
que xa están os alcaldes, que
conseguiu os pronunciamentos
en favor da reivindicación de
mellor servizo e non supresión
de servizos, de todos os concellos da liña que vai do Barco a
Ferro! agás o da Coruña.
A supresión afecta á meirande
parte das liñas que teñen como
eixo Monforte. A capital do Val
de Lemos queda cun só servizo
con Lugo capital , prestado por
un tren de longo percorrido e

De aqui a 2 meses debe estar
resolto o Plan Director de Transportes, que estabelece os plans
e investimentos a realizar até o
ano 2003 en canto ao ferrocarril,
e que estarán na meirande parte financiados polos Fondos de
Coesión da CE. Na proposta actual os investimentos previstos
finalizan en León e a proposta
de Guiña trataria de facer entrar
os 145.000 millóns, que apenas
pálian as nosas caréncias de infraestruturas. Mentres as propostas aprobadas polo Parlamento instando á Xunta teñen
caido no esquecemento ou ainda non se discutiron. A aprobada o 12 de Maio do 92 fíxoa o
PSG-EG e acadou a unanimidade; a do BNG ainda non foi a
Pleno pero foi rexeitada, nunha
versión reducida, na Deputación
de Ourense.
Ambas propostas nacionalistas,
apenas están recollidas no envite planteado por Guiña, que en
troques de suxerir unha posición
de forza da Xunta apoiada na
forza do Parlamento e nas mobilizacións sociais que desde
hai vários anos se teñen pronunciado contra o desmantelamento do tren, prefire lanzar unha declaración que opaca as
propostas parlamentárias moito
máis ambiciosas.•
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O Parlamento ten desde o 20 de Maio asumido
unanimemente un plan que Cuiña ignora

CACIQUISMO
INOXIDABEL

lego a reclamar ao central e á
CE a inclusión de Galiza e o noroeste peninsular na rede Europea de Alta Velocidade; o enlace rápido coa rede ferroviária
de alta velocidade das principais cidades galegas cara Europa por Valladolid e a via rápida
Coruña-Tui , para enlazar coa
rede portuguesa até Lisboa.

XAN CARBAIJ.A

Pendente de debate
unha proposta do BNG
que reclama a
transferéncia da
explotación en território
gal ego do ferrocarri 1, a
Cámara lexislativa galega
ten desde o 20 de Maio
pasado asumido por
unanimidade, un Plan
que o conselleiro de
ordenación non se atreve
a abandeirar e prefire
tirar da manga un
suposto programa
novidoso a 12 anos vista
que ignora, máis unha
vez, Q Parlamento.

1
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A proposta de Camilo Nogueira
foi modificada pero finalmente
recollleu instar ao Governo ga-

Noutros pontos instábase a
proseguir os contactos coas
comunidades Noroccidentais e
coa rexión norte de Portugal
para defender conxuntamente
un plan de infraestruturas do
Tronco Comun Norte de Saida
da Alta Velocidade desde Madrid através da Serra do Guadarrama; reclamar ao Governo
central que inclua no mencionado plan a doble via entre León e Monforte e contemplar as
mellaras entre Ourense e Zamora en alta velocidade.

A proposta tamén atendia a
cuestión xerais alleas á Alta
Velocidade: incluir no orzamento do novo Plan de lnfraestruturas, que planifica até o
2003, un plan especial para
incrementar a velocidade, coa
redución de tempos de viaxe
na rede ferroviária galega e a
mellora da seguridade na
mesma, con supresión de pasos a nível, integración do ferrocarril nas cidades, construción de estacións intrmodais
de mercancias, electrificación,
etc ... que deben conformar un
sistema moderno capaz de satisfacer as necesidades da
Comunidade. A proposta instaba finalmente a comunicar
co governo portugués para
mellorar a velocidade no traxecto Tui-Porto e dotar as partidas para instalar travesa bivalente en toda a rede ferroviária galega.•

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

/

Amagar tantas veces os golpes, anunciados con moito repinique
de campás xa non convence. Guiña ameazou hai anos con "poñer
en pé a Galicia" nunha linguaxe que a calquer forza política menos
á sua lle podía ir ben. O calendário das autovias ameazaba con re- ·
trasos e procuraba na grandilocuéncia agachar a falla de presión
do governo galega ante Madrid. A tres anos vista do anunciado final das obras ninguén ere que vaian estar rematadas as autovías
no prazo previsto. Até agora só hai maquetas, expedentes en tramitación e palabras do ministro do ramo en viaxe por Galiza: "será
a meirande obra de inxeñeria que nunca se emprendeu na matéria
en España. Case máis dificultoso que o AVE". Os 30 quilómetros
perigosos e inacabados do tramo Vigo-Tui é o espello sen azougue
que amosan ambos dirixentes : van cinco anos e ainda queren dous
máis para rematar.
Agora co tren repiten a xogada. Uns dias antes de consumarse a
enésima redución de servizos pola RENFE, Guiña levanta a guarda
e, tras unhas cifras ridículas, quer agachar o verdeiro idílio con Madrid, e ao tempo facer que encabeza unha protesta para desactivala.
Un tren que anda ás portas do século XXI a unha média de 50 quilómetros por hora non se arranxa cos catro patacos que propón Guiña
e non asume o governo central. Pero entre os dous pensan que o
creemos.+

DIAS
XOSE LOIS

• Pérez de Cuéllar
tentado polos
marroquinos
O ex Secretário Xeral da
ONU, o peruano Javier
Pérez de Cuéllar, foi
tentado pola empresa
marroquina Omnium
Norte-Africano para
presidir a.sua filial nos
Estados Unidos. Segundo
denunciou a Frente
Polisário, o fornecimento
do contrato é "unha
recompensa do rei de
Marrocos pola postura
favorábel a Rabat no
conflito do Sahara
Ocidental".

• Limitación das
competéncias
pesque iras
A Sala do Contencioso do
Tribunal Superior de Xustiza da
Galiza fallou contra a Xunta da
Galiza anulando parcialmente
unha orde da Consellaria de
Pesca dictada o 16 de Abril de
1990 que limitaba a 4.000 quilos
as capturas diárias por barco,
mentres no Estado estaba
autorizado chegar aos 6.000
quilos.
O Tribunal Superior galega, na
sua senténcia, asegura que a
arde da Consellaria constitue
unha limitación indiscriminada
no desembarco de capturas coa
que se pretende afectar ás
efectuadas en águas por fora
das competéncias da
Comunidade Autónoma. Con
esta medida limítanse de feito
as competéncias asumidas pola
Xunta en matéria pesqueira. •

• A pique de se
repetir un
acidente
marítimo na
Coruña
Un buque de bandeira
panameña que transportaba gas
estivo a pique de embarrrancar
na praia do Orzán, na Coruña, o
pasado Luns, 1 de Febreiro,
cando se dirixia a entrar en
porto. O Gaz Fídelity trabucou a
enfilación da entrada á ria, en
vez de coller por Mera, que
marca a entrada ao Oeste,
arrumbou para ao Orzán. O bon
tempo permitiu ao capitán
rectificar. Novamente o prático
incumpriu a sua abriga de estar
a bordo, cando o regulamento
particular do porto da Coruña
estabelece que o prático debe
embarcar moito antes do lugar
·
onde ia facelo. •

O ex alto diplomático
apresurouse a desmentir
esta información,
asegurando que si recebira
unha proposta semellante,
mais que a rexeitara.

• Máis probas
contra
Ynestrillas

• Condenados
tres viciños da
Fonsagrada

O policia da Brigada de Interior
encarregado da investigación do
asasinato do deputado de HB
Josu Muguruza, declarou no
xuízo que se segue na Audiéncia
Nacional contra o policia Angel
Duce que este confesara a un ·
seu compañeiro de traballo que
Ricardo Sáenz de Ynestrillas
participara no tiroteo no
restaurante madrileño no que
resultou morto Muguruza. Na
mesma confesión Duce
anunciara un atentado contra o
avogado Fernando Salas.+

Un ano de cárcere e 200 mil
pesetas de multa é a condena
imposta a tres viciños da
Fonsagrada pala presunta
comisión dun .delito de
atentado contra o alcalde,
acorrido no decurso dos
incidentes relacionados
copedimento da cabeceira de
comarca para esta vila
luguesa. Os afectados
recorrerán ao Supremo e os
viciños denunciaron a inxustiza
da condena nunha asemblea
realizada o Mércores. •

• Non hai probas
contra Chao Dobarro

X. MARRA

Nas declaracións do membro do Exército Guerrilheiro, Manuel Chao
Dobarro, diante da Audiéncia Nacional, ante a que compareceu o
Martes 2 de Febreiro, na vista da causa pala voadura do chalé que
Manuel Fraga posue en Perbes, asegurou que as declaracións autoinculpatórias, nas que recoñecia a sua autoría, foran realizadas sob
ameaza de tortura aos seus familiares. A avogada defensora pediu a
absolución para o encausado alegando a falta de probas e restándolle todo o valor a autoinculpación que noutros xuicios semellantes
non bastou para emifü unha sentencia condenatoria.
O suceso polo que é xulgado Chao Dobarro ocorreu o 24 de Maio de
1988, cando 25 quilogramos de xelamonita fixeron saltar polo ar o
chalé de Fraga. O fiscal solicita unha pena de 20 anos de cárcere
para o guerrílheíro. •

O Governo denegou o pedimento de indulto solicitada porunxoven noiés condenado hai vários anos por sendos delitos
de roubo de desacato. O xoven, Manuel
Juanatey, ex toxicómano reabilitado e
reinserido na sociedade, terá que cumprir
unha dobre pena de dous meses de
arresto maior. •

• Escota de Montes
para Lugo
Un novo episódio da guerra palas titulacións universitárias vense de desatar na
Galiza, cando o Consello Universitário
acaba de emitir un informe favorábel á
instalación da Escala de Montes en
Lugo, a decisión está pendente da ratificación da Xunta. Pontevedra tamén optaba a esta titulación.•

•Proceso de
ampliación
da CE
Os governos sueco,
noruegués, finés e
austríaco están
interesados en que os seu
países entren a formar
parte da Comunidade
Europea proximamente.
Asi, o Martes 2 comezaron
solenemente en Bruxelas
as negociacións para a
adesión. Contado, nos
povós destes estados
medra un sentimento
contra esta integración.+

• Presedo
apoiado por
González

•Solución
parcial ao
problema dos
deportados
palestinos
Un plano do governo de Isaac
Rabin pretende permitir o
regreso aos seu fogares de un
tércio dos 396 palestinos
deportados por Israel, que na
actualidade atópanse
acampados en terra de ninguén.
Para o resto, o plano de Rabin que lago foi rexeitado polos
interesados, ao consideralo
parcial- contempla redl'.icir a un
ano, en vez de 24 meses, o
exílio. Os palestinos exixen a reintegración aos territórios
ocupados, dos que foron
despoxados, e Rabin asegura
que non fará máis concesións. A
comunidade internacional ou
apoia discretamente a Israel,
caso dos EEUU, ou condena con
tibieza a atitude de Tel Aviv. •

Por outra banda, nos
vindeiras semanas serán
estudadas novas fórmulas
na resolución do conflito
saharaui, entre as que
figuraria a ampliación do
censo do 74, convertendo
o referendo de
autodeterminación nun
plebiscito de integración en
Marrocos, xa que a
povoación na ex colónia
española veuse
incrementada nos últimos
tempos mediante o
asentamento de cidadáns
marroquinas.+

• Denegado o indulto
a un noiés
re inserido

O Secretário Xeral do
PSdeG-PSOE, Antolin
Sánchez Presedo, foi
apoiado por Felipe
González paraa redacción
do programa eleitoral
socialista para os próximos
comícios autonómicos.
Con isto Presedo
convértese en eventual
candidato socialista.
Nunha reunión mantida
entre os dous políticos, o
socialista galega invitou a
González a experimentar
na Galiza as novas
fórmulas para xerar
emprego anunciadas polo
Governo central.
Por outra banda, xa hai
posíbel data para as
eleicións. En meios
políticos de Madrid
barállase a opción de
celebrar as Xerais o 24 de
Outubro e o Presidente do
Parlamento, Vitorino
Núñez, adiantou que o 17
dese mesmo mes poderia
haber comícios
autonómicos, ainda que
Fraga matizou que tamén
poderian ser o 24. Con isto
a coincidéncia de datas
dase por asegurada.•

• Andorra: Primeiro
Estado catalán
O Principado de Andorra ven de aprobar
a sua primeira constitución nunha sesión
do seu parlamento, que apoiou unanimemente a Carta Magna. O 14 de Marzo
será votada en referendo. Con esta medida Andorra convértese nun Estado moderno e Catalunya pasa a ter o primeiro
ente xurídico estatal, tal como se entande na actualidade. •

• VI Asemblea
do BNG
O Consello Nacional do BNG, celebrado
o pasado Sábado, decidiu a celebración
da VI Asamblea Nacional da frente para
os dias 27 e 28 de Marzo na Coruña. O
lugar concreto está por determinar.
A ponéncia política analisa a situación política internacional, europea e galega. Tamén inclue a proposta de governo do
BNG, neste sentido a idea a lanzar é que
o BNG é a forza política capacitada para
governar este país. Na mesma ponéncia
estabelécense os critérios políticos para o
BNG actuar en Madrid, toda vez que vai
ter representación nas· Cortes Xerais.
Ademais das modificacións que figuran na
ponéncia de organización, o regulamento
da Asamblea inclue a ampliación da lista
de 20 a 25 persoas a seren eleitas para
formar parte do Consello Nacional.
As ponéncias serán debatidas nas comarcas e, aquelas que saian adiante, serán examinadas polo Consello Nacional o
13 de Marzo, que incorporará á ponéncia
política as que considere oportunas.•

GALIZA E M NDO

------------,....--------------FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO

Os operadores turísticos quéixanse da falta de infraestrutura adecuada

O turismo do Xacobeo-93

será principalmente de mochila
postas galegas. Paquetes idénticos están case un 25 por cento máis caros se a oferta é a
Galiza. Así entre as máis baratas pudemos atapar unha viaxee n autocar desde Madrid a
Compostela , catro días e tres
noites, sen direito a pensión,
por 25 mil pesetas .O mesmo
"fin de semana' en Torremolinos, con "pensión completa" ,
oferéceno por 21 .800 pesetas.

•B. LAXE

A Feira Internacional
de Turismo
clausurada en Madrid
o 31 de Xaneiro foi
un adecuado trinque
para dar a coñecer os
atractivos turísticos
cara o ano 1993,
pero tamén para
calibrar a resposta
que a oferta vai ter
nos distintos
secta res. As
impresións recollidas
na "Fitur" apontan a
que o éxito de
visitantes vai estar
asegurado, pero que
van ser,
principalmente,
turistas de mochila.
Os operadores
turísticos quéixanse
da falta de
instalacións para o
"turismo de calidade".

..J

As distintas axéncias turísticas
coinciden en afirmar que "os
prezos dos hoteis galegas son
moito máis caros,porquea Galiza non conta cunha infraestrutura axeitada para acoller a tanto
visitante, sobretodo se a comparamos coas zonas tradicionalmente turísticas".
Afirman que os custos aumentan tamén porque na maioria
dos casos os hoteis que se oferecen están tora de Compostela
e, ainda que son máis baratos,
o autobus ten que facer moitos
máis quilómetros".

As previsións de visitantes para o Xacobeo confírmanse despois da ATUR. Porén para os maioristas do sector a pequena infraestructura para un turismo de alto nivel abrirá camiño a visitantes de menor poder adquisitivo.
ANXO IGLESIAS

"Gal iz a, o máis natural", este
era o slogan principal para promocionar o turismo de cara a
1993, tendo como eixo básico a
celebración xacobea, apresentado pola Xunta na Feira Internacional de Turismo (Fitur) celebrada en Madrid. As representacións galegas foron, sen dúbida,
das máis visitadas de toda a feira, mália que, incomprensibelmente , estaban instaladas en
zonas opostas. O reclamo semella que prendeu na maioria
dos 30 mil visitantes que, se gundo cifras oficiais, visitaron os
stands instalados por Turismo e
polo Xacobeo-93 , pois todo o
público consultado mostrou o
seu interese en visitar a Galiza
neste ano.
Os visitantes das oficinas galegas eran principalmente xóvenes que vian con naturalidade
que "despois de Sevilla, este
ano toca Galiza'', como nos dicia un grupo de excursionistas
cataláns. A maioria tamén mostraba o seu interese en ache-

garse até Compostela e lago
"dar unha volta pala Galiza",
ainda que os seus obxectivos
coincidisen cos tópicos de "Ribeiro, queimada, marisco e noites meigas", ao que, dalgun
xeito, está a contribuir tamén .a
propaganda oficial: no stand do
Xacobeo-93 non faltou a quei-

mada como reclamo principal,
nen a degostación do Ribeiro e
dos produtos mariños.

A promoción
dos profisionais
Tamén na propaganda dos

"tour operators" españois estaban moi presentes as viaxes a
Compostela que, frecuentemente, incluen tamén no paquete
unha volta polas Rías Baixas.
Pero a comparación entre os
prezos das viaxes á Galiza e á
Costa do Sol ou Costa Brava,
evidéncian a carestía das pro-
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O Xacobeo como eixo

O Xacobeo-93 foi o gran eixo
do "pavillón oito" da Feira Internacional de Turismo.no que
estaban as ofertas de turismo
peninsular. Sena Galiza o Camiño de Santiago tivo un recinto separado do apresentado
pola Secretaria Xeral de Turismo, galardoado co primeiro
prémio entre os das comunidades autónomas, outras sete rexións dedicábanlle un apartado
especial. O motivo do camiño
non só aparecía naquelas comunidades palas que discorren

os "Camiños do Norte" senón
que tamén Extremadura e até
Valéncia facian referéncia a
esta celebración.
Aparte, no stand de Turespaña
o Xacobeo-93 e o camiño tiveron un protagonismo especial,
que, segundo os seus responsábeis vai continuar noutras
feiras celebradas alén das nasas fronteiras.
Tamén Portugal llededicou un
espazo especial ao seu cami-

ño, atopando tamén referéncias nos stands da Franza,
Grande Bretaña e Alemaña.
Precisamente os mapas dos
"Camiños", foron a documentación máis reqüerida polos visitantes, só superada en entusiasmo palas insígnias. As do
"Pelegrín" tiveron enorme éxito, ainda que as raiñasforon as
asiáticas: unha refulxente e unhas calcomanias das que as
mozas colocaban na sua frente, ao estilo indu. +
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v10LÉNClACONTRA AS MULLERES

Non aumentou o número de agresións pero si o grao de violéncia debido á resisténcia das vítimas
1

Os asesinatos de mulleres promoven a volta a
•MANUEL VEIGA

Sucesos como o de
Alcasser e o
tratamento
outorgado ao
mesmo palas
autoridades e meios
de comunicación
provocan "a volta a
casa das mulleres",
en opinión da
escritora e feminista
Maria Xosé Queizán.
"O medo -engadeincide no mesmo
sentido que o paro e
as campañas en pro
da natalidade,
trátase de que a
muller retorne ao
fogar e perda parte
das conquistas
logradas nos últimos
anos".

ou
aqu
era

'Matar aos
violadores non é
unha solución. Os
violadores nacen
todos os dias'.

Ha.

1

poden moverse. O paro xa estaba mandando ás mulleres de vol ta para a casa . Agora o novo interese en valorar a família e a natalidade incide nese sentido. Todo
conduce ao mesmo sítio, a que a
muller non teña o protagonismo
da sua vida, que permaneza de
obxecto dunha política que deseñan os homes".

ANXO IGLESIAS

As rapazas non queren voltar a casa.

Perguntaba Golda Meir, primeira
ministra de Israel nos anos sesenta, ao plantearse o problema
do grande número de violacións
que asolaban o seu Estado:
-"Quen é o responsábel das vio-

lacións?". Unha vez superado o
abraio, un ministro respondeu: "Os homes, por suposto". - "Pois
que señan eles os que sufran o
toque de queda, que seña a eles
aos que se lles pro iba sair á rua".

Sucesos como o último de Valéncia provocan, segundo Maria Xosé Queizán que as rapazas "anden máis protexidas, que as nais
esteñan pegadas aos coléxios ,
que as xóvenes sintan que non

No mesmo sentido manifestárase
en Marzo de 1988 o Tribunal organizado polo Movimento Feminista Galega para denunciar o
papel desempeñado polas mulleres : "Queremos traballar, viver e
camiñar tranquilas, de noite e de
dia, soas, sen medo á violación".
A violéncia sexual tense cobrado
-anotaba o Tribunal- "96 vítimas
de marte no Estado español entre
Marzo de 1987 e o mesmo mes
de 1988, entre elas a ourensana
Sónia Abellas, a máns de maridos, ex-maridos , noivos , amantes , amigos , clientes , coñecidos

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

A maioria das rapazas manifestan medo e son abrigadas a regresar antes a casa
1
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0s Domingos soemos ir a Baiona pero agora non me deixan'
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• ANXOS G. SALGADO

Medo e desconfianza
acrecentáronse entre as
estudantes de 17 anoscoas que A Nasa Terra falou
do crime de Alásser. Os
seus compañeiros varóns
manifestan, en cámbio,
bastante indiferéncia. Son
Patrícia, Mónica, Marta,
Maria Soaxe, Aránzazu,
Lucas e Francisco. todos
eles estudan COU no Instituto Coi a 4 de Vigo.
O acontecido en Alcásser influe
negativametne nas relacións entre rapaces, criando desconfianza e temor entre elas . Mónica:
"Comentáronme uns amigos que
lles dá rábia que algunhas mozas
se amosan distantes con eles".
Marta: "Sempre tes certas precaucións, pero agora está todo
piar. Calquer rapaz que se achega, se non o coñecemos e ten
más pintas, ponnos á defensiva".

A que vos referides cando catalogades a un mozo de "más
pintas"?
Aránzazu: Como vái vestido, nos
xestos, no xeito de talar.
Patrícia: Coñecemos a un rapaz
cunha pinta de coidado que ten
coche e comentounos que ten
levado a moitas mozas que tan
dedo no camiño a Baiona, pero o
Sábado pasado parou a unhas

que ao velo lle dixeron que esperaban ao bus.
Mónica: Ás veces atopas a un de
garavata e pode ser un cabrón.
Consecuéncia deste temor nos
país é o recorte dos horários de
saída, segundo conta Maria Soaxe : "Os Domingos soemos ir a
Baiona, pero agora xa non me
deixan. Aemais teño que chegar
a casa ás nove e média, cando
antes podía andar até as dez".
Patrícia: "A min deixábanme sair
pola noite, pero o próximo Venres
celébrase o aniversário dunha
amiga e o meu pai non me deixa
ir. Xa me dixo que me parte
a cara se un dia me ve facendo dedo". Mónica: "Eu ia
camiñando soa desde as
Travesas ate ·o Instituto e xa
desde que desapareceron
as tres rapazas de Alcásser,
lévame o meu pai no coche". Aránzazu: "Os pais repiten sempre o mesmo: olla
co que fas, con quen vas, a
que hora chegas, como chegas e causas asi".
Todos coinciden en que Vigo é unha cidade bastante
tranquila pola noite. Patrícia:
"Eu estou sempre na discoteca Sol e cos mesmos amigos, ali o ambiente é tranquilo. Nos viños ou nalgunhas ruas de Coia xa é outra
causa".

Por que credes que pola
noite non é doado ver
mulleres sós?

Marta: Unha amiga miña tivo un
susto, bastante forte unha noite
por ir con minisaia. la só e parárona un grupo de ghichos co típico de "que boa estás". Empezaron a xogar con ela, abaneárona
e fixéronlle unha tallada nas costas cunha navalla. Tiña unha cicatriz de catro centímetros. A partir diso, empecei a ter coidado.
Patrícia: Non fai falta que sexa de
noite. O Domingo pola tarde, cando foi o partido do Celta co Deportivo, estabamos ás catro da
tarde na porta de
Sol, había moita
xente. Chega-

ron dous vellos a pedir esmola.
Pois dous rapaces déronlles de
paus coas suas próprias muletas
e ninguen fixo nada. Díxenlle a
unha señora que chamase á policía e díxome que non me metese
en lios. A min asústame a pasividade da xente. Cando estes tíos
se meten comigo , se non lles
contesto, cansan e marchan. Divírtense metendo .sustos porque
saben que as rapazas irnos co típico medo.

Medo 'típico'
Cando rematará ese medo "típico"?
Mónica: Nunca, porque está
presente na sociedade, o
machismo é tan vello como o
mundo e con crimes como o
de Alásser, non vai minguar.
Marta: Non rematará proque
o temor das rapazas ademais de que lles fagan dano
é que poden quedar embarazadas.
Mónica : Nunha violación,
por que tes que cargar co
pequeno dun pixas que che
fixoiso?
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Maria Soaxe: Non hai tantas
violacións de rapaces a rapazas como de maiores a
nenas.

º~

Que teria que cambiar pa~=~ ~ ra rematar co medo?
'O meu pai xa me dixo que se me vía facendo dedo,
rompíame a cara'.

Patrícia: Capar aos violado-

res , pechalos de por vida. din
que están tolos e enseguida saen á rua. Eu non estou disposta
a andar con medo, pero non teño máis remédio.
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Marta: Non é só que non che pasa a ti , senón ás amigas, a outras rapazas coma ti que tiveron
pior sorte.
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Aránzazu: Teria que haber cen tros para curar a esta xente enferma e se non se poden curar,
que estexan pechados nun recinto e se violen entre eles.
Os rapaces Lucas e Francisco sinalan qu o crime de Alcásser non
tivo nengunha repercusión no seu
entorno. Lucas: "Eu vivo só co
meu pai e non cambiou nada, comentamos o caso sen máis transcendéncia". Francisco: "Eu teño
irmás e advertíronlles que tivesen
coidado ca xente. A min non me
dixeron nada. No instituto, hai
xente que tala do tema por velo
en tv, pero teño amigas que andan bastante nervosas por iso".
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O tema foi esaxerado polos
meios de comunicación?

A r<

Francisco: O tema meréceo, pero hai meios como Antena 3 ou
Tele 5 que o empregaron para
gañar audiéncia, máis nada. Non
me gasta que exploten asuntos
como estes para gañar audiéncia, nonhai que pasarse.
Lucas: Pasou outras veces e
non lle deron tanta publicidade
como desta vez.•
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püLÍTICA XUVENIL
Galiza Nova persoarase na acusación particular

1as

a a casa'
ou descoñecidos, exercendo
aquel princípio de mateina porque
era miña".

Hai máis rebeldía
Mália as apariéncias, as estimacións non informan de que o número de agresións sexistas teña
aumentado. Os estudos deste tipo de violéncia sinalan que sobretodo aumentou a conciéncia e
as denúncias. "Non hai máis casos -sinala Maria Xosé Queizánpode que haxa máis violéncia,
pero isa é porque hoxe hai máis
rebeldia, as mulleres de agora están máis informadas e non se resignan tanto. Hai un adianto social no sentido de que existe máis
conciéncia. Agora xa non se considera tanto á muller como culpábel por estar fóra da casa, por levar minisaia etc". A cámbio "agora matan ademais de violar. Estas
rapazas de Alcasser debéronas
matar porque se defenderon".
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Primeiro incitar,
logo encarcerar
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"A educación sexual segue a ser
escurantista e defensora da idea
de que as mulleres somos obxectos sexuais que todo varón polo
feito de selo ten o direito de posuir sen respetar os nasos sis e
os nasos non", sinalaba o Tribunal galega, encarregado de xulgar a violéncia sexual.
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"A sociedade está sendo incongruente -indica pala sua parte Maria Xosé Queizán- cando por unha
parte castiga aos violadores e por
outra incita á violación con propaganda discriminatória. A xustícia
ten que atender á realidade nas
condeas, pero matar aos violadores non é unha solución. Os violadores nacen todos os dias coa
educación sexista, a pornografia,
os programas de televisión".
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Desde outros pontos , como o
Parlamento Europeu, realízanse
análises similares . Asi nunha resolución sobre agresións a mulleres aprobada en Xuño de 1986 sinálase que a violación "non pode
ser considerada como un accidente entre indivíduos ", senón
que depende da "feble posición
económica da muller'' e do "desigual reparto do poder entre ela e
máis o home".
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"É certo que existe maior conciéncia social -considera Maria Xosé
Queizán- pero ainda se segue
crendo que os violadores son tipos
raros, cando todas as estadísticas
demostran que a violación dase
en todas as clases e idades e entre persoas normais. Casos como
o destes dias conmocionan, pero
ainda se consideran feitos individuais, non un feito de governo. O
asesinato de Lucrécia foi un asunto de Estado porque o racismo ten
ese estatuto recoñecido, pero o
sexismo ainda non".
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A razón social é apontada tamén
polo Parlamento Europeu. "Unha
política contra as agresións sexuais -indícase na resolución citada- debe ir acompañada de
amplas medidas culturais, sociais
e educativas". A violéncia contra
as mulleres poderiase reducir "eliminando os estereotipos sociais,
culturais e económicos que a discriminan".+ ·

O INEM poderia estar implicado nas irregularidades
do Consello da Xuventude, segundo Xan Bugallo
gallo e da sua permanente remata o vindeiro mes de Marzo, dous
anos despois de ser eleito, e desde hai moito tempo os rumores
fundados de moción de censura
circulan polos corredores xuvenis.
O certo é que case todos se foron
desenganchando do movimento
asociativo. Nun primeiro momento foi o PSOE, ao non acadar o
trunfo a sua candidatura, pero
nos últimos meses a permanente
quedou en minoria, e parte dos
que agora aplauden a decisión de
sacar á luz pública a auditoria,
presionaron con anterioridade para que esta ficase no cesto dos
pape is.

• X.R. CASTRO/O CARBALLIÑO

Galiza No va persoarase
como acusación particular
no proceso aberto
imediatamente despois de
se coñeceren as
irregularidades da anterior
dirección do Consello da
Xuventude. Asimesmo, e
dentro da institución
xuvenil, todo fai indicar que
as eleicións poden
celebrarse antes de un
mes. A principal
investigación céntrase
agora na empresa que
coordena os cursos
organizados polo INEM.
Desde que Xan Bugallo Sánchez,
o dimitido presidente do Consello
da Xuventude, que governaba en
compañia dos nacionalistas,
apresentara os resultados da auditoria realizada pala empresa
Audimur SL, os movimentos non
pararon no seo do asociacionismo xuvenil.
Os mozos do BNG acusaron ao
senador Xosé Blanco López presidente do consello até
.1989- e a Isidro Nieto -presidente até 1991-, como máximos
e directos responsábeis dunha
"anomalia" de 22 millóns, relacionándoa directamente coa posíbel
financiación do partido ao que
pertencen, o PSOE.
Bieito Lobeira, responsábel de
Galiza Nova, entregou toda a documentación a avogados nacionalistas que se apresentarán no
proceso como acusación particu-

Xan Bugallo, presidente en funcións do Consello da Xuventude.

lar. Lobeira lembra a existéncia
de contratos ilegais e doutras irregularidades na executória dos
xestores anteriores.

Un consello
en dificuldades
Contado, a lexislatura de Xan Bu-

Polo de agora só se sabe que
Xan Bugallo desempeña o cargo
de presidente en funcións e que
todos os documentos foron postas a disposición das diferentes
forzas polícas e institucións. +

r------------------------------------------------------------------------------,
! Tarxeta Visa e viaxes a Estambul
~ a conta do Consello
1

1

A principal investigación céntrase na empresa Cennit-Centro,
que coordenaba os cursos organizados polo INEM cun montante
económico de 12 millóns de pesetas, que habería que engadir
aos 22 denunciados. A investigación está senda levada a cabo
por parte dos membros da antiga
permanente e, nos primeiros
dias da vindeira semana, poderase saber o resultado da mesma. Mentres tanto, Xan Bugallo
amosa a sua confianza en que
os tribunais e demais institucións
cheguen ao final deste camiño
"ainda que iso dependerá da presión que faga o sector xuvenil".

Tocante ao futuro, o labor imediato é "reconstruir o Consello,
que acaba de sofrer un duro
pau", trazando unha máxima a
cumprir no futuro: "dar cabida
a todas as entidades do naso
país, para facelo máis dinámico e participativo", ao tempo
que anúncia que as eleicións
han se celebrar a meados de
Marzo.
Pala actualidade da CXG e con
incidéncia directa na auditoria,
Xan Bugallo tamén recorda que
dos 32 millóns de orzamento do
ano 1990, 22 están implicados
no affaire, con incontábeis gas-

tos derivados da utilización da
tarxeta Visa con compras en
Prenatal, Manos e Braccy, ademais de viaxes a Estambul e Paris. Outra implicación de consideración é a asociación Xuventude e Socíedade, cunha xunta
xestora formada por Isidro Nieto,
Xosé Blanco López, Manuet
Amado e Inmaculada Calvín, e
que ademais de asinar un convénio 15 dias antes da sua legalización, recebeu un sobrepagamento de 1,5 millóns, dándose o
caso de que se fixo un pagamento cando o CXG quedaba
sen fondos, pagando os intereses ao 28%.+
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NA MORTE DO CURA DAS ENCROBAS
Convertiuse en lider á forza e mantivo as suas créncias nacionalistas e cristiáns até o final

Moncho Valcárcel, un símbolo da loita labrega
•A. EIRÉ

Seguramente a
moitos de hoxe,
Mancho Valcárcel
non lle diga nada, e
tampouco As
Encrobas, Baldaio,
Xove ... loitas
simbólicas do
nacionalismo. Pero
Ramón Valcárcel, o
Cura das Encrobas,
acadou á categoría
de símbolo sen
querer porque,
como canta nunha
entrevista a A
NOSA TERRA en
1979, "a miña
misión foi axudar, e
din a cara porque
era necesário, pero
habia moita máis
xente traballando:
todo o que ali
pasou débese ás
organizacións do
movimento
nacionalista". O 1
de Febreiro
marchou tamén
dando a cara ante a
marte pero sen
protagonismo:, non
quixo que se dixese
a hora do seu
enterro, e con
consciéncia da sua
aposta social, pediu
que o seu cadaleito
levase a bandeira
galega coa estrela
vermella. Estas
foron as suas
únicas disposicións
derradeiras.

chegar sempre
ao fondo".

atacando os problemas desde a
raiceira.

Unha .
evolución
cara o
nacionalismo

Apresentouse a senador polo
Bloque e tivo máis de 30 mil votos, pero surprendentemente
saiu na prensa que Mancho Valcárcel tivera un atentado. A xente dicíaselle nos coléxios eleitorais que estaba morto, asi que
non podian votalo. Mancho afirma que todo foi obra dos "inimigos da Galiza".

Foi a procura da
autenticidad e
persoal a que levo u a Mancho
Valcárcel primeiramente a meterse cura, xa estudante de direito,
porque, filio dunha família da pequena burguesía
coruñesa "non
estaba integrado
socialmente, o direito non me gost aba e ... " Asi ,
despois de pasar
polo seminário ,
pala universidade
e por Roma, atop ou se na parróquia de Sésamo,
"unha realidade
social que descoñ eci a e mesmo
despreciaba, porque despreciábase todo o galega,
comezando pola
xente, aos que se
lles chamaba pailáns".

Uns meses despois dos sucesos
de Baldaio, Mancho Valcárcel, o
Cura das Encrobas na simboloxia política, e Mancho, a secas,
para os seus parroquianos de
Sésamo e amigos, atopouse palas ruas da Coruña co Garda Civil que mallara nel naquela ocupación dos terreas, rachándolle
a cachola coa culata do seu
mosquetón. Mancho achegouse
a el e convidouno a un viña. A
conversa tivo un ton cordial pero
nen por iso Mancho deixou de
defender os direitos dos viciños
e das suas actuacións.

intransixente nos seus princípios. Foi sen dúbida esta personalidade a que fixo que no seu
funeral non só estivesen presentes os seus antigos parroquianos, as xentes das Encrobas (mesmo os que o
traicionaron politicamente) e
Baldaio, a corporación de Culleredo (onde foi concellal) en pleno, dúcias de persoas das Comisións Labregas e do BNG,
pero tamén xentes de direitas e,
cooficiando cos seus amigos de
sempre, cregos do Opus.
Ramón Valcárcel tanto se enfrentaba a Rauco Varela e dicia
que el "antes que crego era galega", como aceitaba sumisamente que o despoxasen da

Esta anécdota ilustra a personalidade de Ramón Valcárcel; un
home de fonda sensibilidade,
receptivo e aberto pero radical e

sua parróquia de Sésamo e ainda que o desterrasen un ano a
Salamanca, proibíndolle ser
concelleiro. Tanto afirmaba que
a "lgrexa hoxe é un arma ao
servizo do capital e da colonización do noso país", como despedia a Suquia na sua marcha a
Madrid cunha carta amábel que
desconcertaba ao Arcebispo.
Tanto chamaba desde o púlpito
á "revolución social", como se
negaba a casar pela igrexa a
compañeiros seus militantes da
UPG porque "vós non credes".
Porque se algo caracterizaba a
Ramón Valcárcel, como afirma
o seu amigo Xácome Santos,
"era radical na sua ideoloxia,
nas suas dedaracións e na sua
prática, radicalidade de querer

Serian os fregueses de Sésamo
os que lle fixeron
"tomar canta da
realidade, os que
me fixeron nacionalista. ·Anos
máis tarde lin o
Sempre en Galiza". Antes de militar no nacionalismo traballou co
PCE un ano ,
"pero non estabad e acorde nen
cos seus procedimentos nen coas
ANXO IGLESIAS
suas actuacións,
pois chegaban a defender a caciques como Corzo afirmando
que eran aproveitábeis para a
Democrácia". Tamén consideraba que "hai algunhas siglas, que
acaban de nacer porque ven
que o movimento nacionalista
ten forza, pero eles consideran
que teñen que criar outra causa
con fachada galeguista, pero
prescindindo do popular, que é
o que verdadeiramente lle dá
forza ao noso movimento".
Foi através da toma de consciéncia social como se encentro u como axitador agrário,
como líder das Comisións Labregas, da AN-PG, da UPG,
como símbolo nacionalista,
como un novo Basílio Alvarez,

Galego e crego
Ainda que ten afirmado en múltiples ocasións que "galega antes
que crego", as presións arcebispais retirárono da política institucional , pero non da política
activa, na que estivo participando até os seus últimos dias , pretendendo estar no 1O aniversário do BNG , algo que xa lle foi
materialmente imposíbel.
Levaba no Decembro último
máis de un mes xa sen sair, e
sabedor de que a enfermidade
era irreversíbel. Pero Mancho ,
que, como din os seus amigos,
"sempre foi un pouco queixicas
e necesitou moito cariño e aprécio", ante a adversidade e a certeza da marte, mudou o seu carácter e non só ninguén ouviu
unha queixa dos seus beizos,
senón que foi sempre el o que
lles deu azos a todos os que o
rodeaban.
Non só iso. Desde que soubo a
iminéncia da sua marte, dedicouse a escreber con frenesi ,
tentando explicar as vivéncias
ante a morte. Pero o seu devanar sobre a marte, adore o seu
significado, xa non é de agora,
nen se pode dicer que fose un
ataque místico postreiro. Xa hai
alguns meses, antes de cair enfermo, comentábame que el
gostaria de morrer conscientemente e poder escreber eses
sentimentos ante a morte, "que
teñen que ser tremendos e, ao
tempo, moi enriquecedores para
todo cristián".
Estas reflexións non o arreciaban da realidade . Tres horas
antes de morrer, mentres loitaba
contra un sono que sabia que
podia ser o último, tivo folgos
para comentar o partido CeltaDeportivo. Nen a morte lle sacaba a esperanza non só noutro
mundo, senón nun mundo mellor aqui. "Vexo o mundo e a Galiza con gran esperanza, a história é unha espiral que non vai
para atrás, ainda que algunhas
veces o semelle. Hoxe a Galiza
parece que está cravada á cruz,
pero, como Cristo resucitou, nós
tamén venceremos. Coas nosas
loitas xa estamos descravando
esa cruz", dicíalle ao seu amigo
Gumersindo Campaña.•

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA
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O regreso de Miquel Roca non

cerra todas as fisuras en CiU
• PACO SOTO/BARCELONA

Miquel Roca volve á
secretaria xeral de CDC
sen que se teña resalto
a cuestión formal que o
levou á renúncia,
relacionada co
funcionamento da
coalición CiU e a
relación de CDC co seu
sócio demo-cristián,
Unió Democrática de
Catalunya (UDC). O
20% dos membros do
Consello Nacional
votaron en contra.
Tampouco se
resolveron, sequer
minimamente, as
discrepáncias entre
Pujol e Roca en
cuestións de fundo
como os compromisos
que deben adquirir os
nacionalistas cataláns
na governabilidade do
Estado español,
incluída a sua eventual
participación no seu
governo de coalición.

Republicana de Catalunya
(ERC), ou o próprio fortalecimento a todos os efeitos de
UDC, repercutiron, directa ou
indirectamente, na crise do partido de Pujol , CDC ve como,
pouco a pouco, a sua marxe.de
manobra, ainda moi importante,
se reduce, o seu poder de control retrocede e os seus votantes máis nacionalistas empezan a dubidar e a mirar cara
outras forzas políticas. Ouvir a

Roca afirmar publicamente que
a crise de CDC é "un culebrón
que dura demasiado" e ver como Pujol acusa ao outra vez
secretário xeral de ter feíto "comédia" durante todo este tempo, pode facer pensar que todo
foi unha montaxe desde as alturas. Pero non é ási. Abriuse
unha brecha e permaneceu
aberta durante moito tempo como para querer agora cerrala
de forma definitiva.•

EL TEMPS
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O MEL ''A MONTANA"

ALIMENTO NATURAL .POR EXCELENCIA
Agora cun 20% de descanto enviando este boletín
Omel é un producto alimenticio, natural, elaborado a
partir do néctar das flores e doutros zumes das plantas.

Cando o mel dos panais, das máis de 1.200
colmeas situadas en montañas das provincias da
Coruña e Lugo, se extrae e envasa artesanalmente nas
mellores condicións hixiénico-sanitarias, chega á súa
casa sen sofrir ningunha alteración. Dado o seu
riguroso proceso de extracción, decantación e
envasado, MEL "AMONTAÑA" está acollido á
denominación "Producto Galego de Calidade, Mel de
Galícia".

Tan natural coma ti.

®
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O mel "A MONTAÑA" e a súa conservación
Tanto Pujol como Roca tiveron
que recoñecer que a crise non
está cerrada e que se produciron divisións importantes que
acabaron coa imaxe de que
CDC era un partido sen diverxéncias internas, ou polo menos significativas. Dentro do
partido hai máis de un que opina que Pujol oficializou as diferéncias, ainda que case todos
coinciden nunha causa, e é na
necesidade de transmitir unha
imaxe de coeréncia e unidade
cara a opinión pública e con vista ás futuras eleicións xerais .
Ainda que se insistiu, ás veces
de forma exaxerada, nas discrepáncias políticas entre os
dous dirixentes nacionalistas ,
non estaria de máis sinalar que
estas son, en boa parte, máis
de estilo e de forma, incluso ás
veces de linguaxe, que de fundo . "Ternos comprobado que
existen reticéncias, receios,
cuestións que afectan máis a
estilos que a problemas de fon do, pero que complican a análise serea desas cuestións", recoñecia o próprio Roca nunha
entrevista cun rotativo madrileño. Tamén é coñecido o carácter autoritário de Pujol , quen
controla as rédeas de CDC e fai
e desfai a sua vontade, ainda
que homes cercanos a Roca se
teñan conseguido instalar en
pontos claves do aparato. Pujol
é CDC, un partido que, a diferéncia do seu sócio de coalición, carece de ideoloxia concreta, e guíase máis ben polo
pragmatismo a ultranza e o populismo.

Máis crise para Pujol
Outros ·elementos, como a consolidación dunha opción nacionalista de signo independentista, representada por Esquerra

Este procesado do mel manteno como un alimento
vivo, non esterilizado; por iso, co paso do tempo pode
cristalizar o que é garantia da súa pureza. Neste estado
conserva todas as súas propiedades podéndose
consumir así ou quentando só a cantidade a consumir
ao baño maría.
Acristalización é un proceso natural que- nunca lle
afecta aos meles industriais que son sometidos a altas
temperaturas en procesos de homoxenización.
Na casa pode conservarse ben á temperatura
ambiente evitando a súa exposición continuada á luz.
Nunca debe someterse a temperaturas·superiores aos
45°C., circunstancia que altera a súa composición.
Un mel de primeira na primeira cooperativa
apícola que naceu e vive en galego.

Características alimentarias
do mel AMONTAÑA
Por tradición todos sabemos das moitas propiedades
alimentarias e saudabeis do mel: a alimentación dos
nenos e persoas delicadas, as dores de gorxa, as
afeccións pulmonares, etc. Incluso a curación de feridas
tanto internas como externas ... todo ten a súa
explicación: o mel natural ten un grande poder
bactericida. Xa os romanos aproveitaban esta
propiedade para conservar peixe e outros alimentos; aos
nosos devanceiros tampouco lles traicionou a
experiencia. Agora que sabemos todos iso sería absurdo
non aproveitar un alimento tan completo na dieta diaria.
Asúa composición nutritiva fala po si soa.
10 gramos de mel aportan:
-300 calorías.
-80 gramos de azucres simples.
-1,5 gramos de sales minerais.
-5 mgs. de calcio.
-3 mgs. de vitamina C.
-0,8 mgs. de ferro.
-0,3 mgs. de proteinas.
-vitaminas do complexo B.

S. COOP. QUEIROGA
CIF: F-15.220.239

TARXETA DE PEDIMENTO
Enviar á Cooperativa AQUEIROGA
Rúa Vilanova, 43 bab<o, 15500 Fene (A Coruña)
Telf. (981) 34 03 02

Cabca de 6 Kgs de MELA MONTAÑA ao prezo de 3.900 pta.
(aplicado xa o 20%de descanto e cos portes pagos)
Desexo recibir a cantidade de

D

cabcas de 6 Kgs.

NOME .......................................APEUDOS .......................................................................... .
ENDEREZO ................................................................................................. ,..........................
TELÉFONO ................................. POBOACIÓN ................................................................. .....

Forma de Pagamento:
D Talón bancario adxunto

D Ao recibo do pedimento

D Pago domiciliaddll

(a nome de Cooperativa A Queir~)

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:
BANCO/CAIXA .........................Nº CONTA/UBRETA .............................................. ............ .
TITULAR DA CONTA/UBRETA ................................................ ,.............................. .............. .
Nº SUCURSAL ..........................POBOACIÓN ..................................................................... ..
PROVINCIA ...............................DATA ........................ ..........................................................
Atentamente
(sinatura)

DEPORTE-ESPECTÁCULO
Siareiros célticos manifestan o seu desagrado pala agresión de Ultrasur a afeizoados deportivistas en Vallecas

Celtarras e Riazor Blues pactaron a concórdia
• VITOR MIGUEZ

O pasado Domingo en
Balaídos produciuse o
chamado dérbi da
concórdia. Deportivistas
e celtistas acougaron os
seus ánimos e
ofereceron unha mostra
de respeto entre viciños
do que salientou unha
tensa pero sobresainte
calma que confirma o
progresivo
achegamento de
amplos sectores de
ambas as duas peñas.
asi o puxeron de
manifesto, ante A Nasa
Terra, destacados
membros das mesmas.

mesmo pola causa ... ".

Sporting, o Cádiz ... ".

Para os siareiros celestes os
Riazor Blues ainda non son uns
aliados , ainda que si o poden
ser no futuro. Segundo Guillerme isto poderia vir propiciado
por un posicionamento ideolóxico comun que situa ás peñas
galegas no disparadeiro de grupos fascistas españois: ".. . nós
ternos unha rivalidade co Deportivo pero non é tan radical como
a que nos enfrenta a outras
equipas; por moito que se diga,
os coruñeses son galegas e ternos que respeitalos . Os nosos
rivais tamén son o Madrid, o

A teor das atitudes observadas

'Se é certo que
eles teñen boa
disposición, pala
nasa parte non
haberia
impedimentos'
(Celtarras)

no partido, un dos feitos que
máis fortemente actua no achegamento entre as duas peñas é
o enfrentamento que ambas as
duas, sobretodo a co.ruñesa ,
manteñen co grupo fascista Ultra-Sur. A recente agresión de
12 neo-názis madridistas a catro
siareiros deportivistas en Vallecas, a xuízo de Guillerme causou un profundo malestar no
seo dos Celtarras: "... sobre isto
estamos totalmente de acordo
cos da Coruña, e o certo é que
nos fastidiou moito que os Ultrasur fixesen iso ... ". Por todos estes motivos Guillerme coida que
·os seus compañeiros poderian

hoxe en dia ser receptivos de
cara a un achegamento entre as
duas peñas: "... é difícil contestar a isto, pero coido que nalguns casos non haberia nengun
problema. Se é certo que eles
teñen unha boa disposición, ao
noso parecer non haberia impedimento mesmo coido que a
maioria da xente animaríase ... ".
Minutos máis tarde Guillerme e
centos de Celtarras cantaban o
himno galego ao mesmo tempo
que os seus rivais deportivistas.
Poderá semellar un detalle pontual pero que hai cinco anos seria impensábel. •

Non se pode dicer ainda que
exista irmandade entre Riazor
Blues e Ce/farras porque certos
sectores de ambas afeizóns
continuan recelosos. Contado,
parece claro que o dérbi do pasado Domingo supuxo o ponto
máis baixo na espiral de violéncia aberta de xeito radical na
década dos oitenta.
Se Balaídos estaba tomado pola
policia e máis de trinta furgonetas, várias motos e mesmo un
helicóptero patrullaban as imediacións do estádio desde horas
antes ; non é menos certo que
os enfrontamentos directos foron mínimos, que ambas as
duas afeizóns estiveron atentas
na audición do hinno ou que as
bandeiras protadas por uns e
outros eran as mesmas até nos
mínimos detalles.

Aliados en poténcia
Todas estas circunstáncias fixeron que desde hai algun tempo determinaos siareiros de
Riazor Blues, sobretodo através das seccións lrmandínhos
e Frente Foucellas considerasen oportuna a idea de pactar
unha ampla concórdia cos
membros do grupo vigués Ce/farras: " ... non talamos de renunciar á nosa rivalidde, e debemos de estar unidos non só
palas nosas afinidades ideolóxicas senón porque representamos a unha mesma pátria ... ".
Neste senso e nunha conversa
recentemente mantida con
membros da peña coruñesa pudemos sondear a idea dun progresivo achegamento que ben
poderia rematar en alianza "...
xa que non só ternos precedentes en Euskadi senón porque
tamén estamos convencidos de
que importantes sectores das
nosas ~,feizóns apoiarian a proposta ....
A este respeito, minutos antes
do comezo do dérbi falabamos
con Guillerme, un dos membros
históricos de Celtarras sobre o
que asemella un inevitábel proceso de achegamento: "... o certo é que non talamos moito ao
respeito, ainda que penso que
non estaría mal xa que todos
somos galegas; de todos os xei tos non está claro que o groso
dos Celtarras estexan agora

Os Riazor Blues, enlatados nun lateral, semellaban máis disciplinados e con máis amplo repertório que a torcida radícal celeste. Mesmo se deíxaban escoitar máis en
ANXO IGLESIAS
moitos intres, axudados polo dominio dos seus e pola eufória acumulada de moitas tardes de trunfo.

UNHA ALIANZA NECESÁRIA
VITOR MIGUEZ

Quen escrebe estas liñas non esquece unha
frustrada entrevista con John Benjamín Thosak. Fora no inverno do 92 cando presenciando o partido Athletic-Valencia no recebidor dun hotel herculino en compañia dos xogadores da Real foramos surprendidos supetamente polos berros de ledícia por parte
destes e dos seus directivos logo do último
tanto dos valencianos que sentenciaba a derrota atlética naquela xornada. Até daquela
coidabamos que o patriotismo non estaba
reñido cunha rivalidade moderada; logo da
anédota decatámonos de que esta incluso
podia ser radical.

'A concórdia nunca

Esta experiéncia ilustra claramente o futuro
aoque se ven abocados Celtarras e Riazor
Blues, ou sexa, a unha rivalidade que sempre será forte pero que nunca debe estar reñida co irmanamento. Neste senso alguns
colegas comentaban na sala de prensa o
pasado Domingo que o da concórdia tora
unha falácia a teor do amplo despregamento
policial e habida conta de certos enfrentamentos illados entre os siareiros. A este respeito perguntámonos: Que dérbi nacional en

O normal neste tipo de choques é un dispositivo policial igual ou superior ao do pasado
Domingo e uns enfrentamentos ben máis intensos que as mínimas trifulcas acaecidas
en Vigo. O normal tamén é que os siareiros
máis radicais utilicen expresións igualmente
radicais para se insultaren mutuamente. Outra cousa seria que os afeizoados moderados pasen ao insulto e que os exaltados
cheguen á agresión, e como nada disto
aconteceu neste dérby, que coincidimos en

pasará pola eliminación
dos insultos pero si
pola erradicación da
violéncia'
calquer país de Europa non está isento destas circunstáncias pontuais? Absolutamente
nengun.

calificar como o "dérby da concórdia".
Un dérbi que por outra parte achega entre si
aos máis noves Celtarras e Riazor Blues
vense inevitabelmente inclinados a unha
alianza non só por vinculacións idolóxicas,
senón tamén por cuestións de táctica. Este
achegamento pode ser mais rápido do que
se agarda. Os insultos e as provocacións
non son óbice para esta futura concórdia.
Cando un membro de Celtarras chama "gilipollas" ou "ineptos" aos xogadores do Deportivo e minutos despois maniféstase en
contra das brutais agresións de Ultrasur aos
siareiros herculinos, máis que a unha contradición, asistimos a unhas pontoais formas
de expresión inevitabelmente dictadas por
un contexto, pero que non determinan en
absoluto unhas actitudes en consonáncia.
Por todo isto non convén agardar xogos florais entre os uns e mais os outros. A concórdia para os Blues e os Celtarras, nunca pasará pola eliminación dos insultos pero si
pola erradicación total da violéncia. Así
aconteceu o pasado Domingo.•

AS GUERRAS DOS ESLAVOS DO SUL

'A lei do aborto non

cambiará'
Asi o asegura o xinecólogo Germán Sáenz de Santamaría
nunha entrevista publicada no número de Xaneiro da revista
PAGINA ABIERTA.

"Eu creo que o PSOE non pode, pala sua própria dinámica
interna, cambiar a lei de aborto, porque é unha forza
reaccionária e, portante, non vai asumir nunca unha demanda
progresista das mulleres", comenta na entrevista concedida a
Empar Pineda.

A ofensiva croata, o dia despois de asinarse a paz, restabelece
as sospeitas sobre unha intervención exterior secreta

Os Balcáns,
un incéndio provocado
•MANUEL VEIGA

Se é certo que as
interpretacións
conspirativas da história
constituen unha
distorsión, non pode
esquecerse que esta
móvese en base a
intereses moitas veces
inconfesábeis no
momento. Hoxendia eses
intereses poden ser os de
abrir mercados, controlar
zonas ricas en fontes de
enerxia, etc. Nesta altura
da guerra na exlugoslávia, cando o
lanzamento dunha "gran
ofensiva" croata ven de
invalidar o acordo
constitucional ratificado o
dia anterior en Xenevra
entre sérbios, croatas e
musulmáns -suceso que
se reitera cada vez que
hai un alto o fogo-, hai
que pensar que neste
conflito operan máis
bandos dos que
habitualmente se cantan.
As sospeitas son tanto máis lex íti mas canto existen antecedentes moi próximos como a
guerra do Golfo ou a "matanza"
de Timisoara en Roménia, casos nos que -como pouco tempo despois se descubreu- a inf o rm ación fora mediatizada e
mesmo falseada por completo.
Ao coñecido interese de Alemánia en ter áreas de influéncia en
Eslovénia e Croácia, así como
ao primeiro apoio norteamericano a Sérbia, hai que sumar o
consumo de instrumentos bélicos tan perentório para os fabricantes toda vez que desapareceu a carreira de armamentos.
Fálase de miles de millóns de
dólares en armas vendidas aos
contendentes balcánicos, pero
nunca haberá informacións certas mentres algunha comisión
parlamentária non investigue as
armas exportadas ilegalmente
polo seu país, unha vez, iso si,

que eses dados poidan seren
utilizados de forma inócua e sobre todo inútil para as vítimas.
Non hai máis que lembrar a
venda dun reactor nuclear francés ao Iraq e de armas biolóxicas alemanas ao mesmo país.

Catro perguntas
A maiores do salvaxismo da
guerra na ex-lugoslávia e da
plena responsabilidade dos
seus protagonistas inmediatos,
vários aspectos chaman a atención desde hai meses. En primeiro lugar, o escalonamento
do conflito, distribuido de forma
que sempre hai combates nalgun sítio: de Eslovénia, a Croácia e daí a Bósnia. Cando o lume esmorece nun ponto, avivecen as brasas neutro.
En segundo lugar, a dúbida permanente de Ocidente e das Nacións Unidas para intervir en misión de paz, en contraposición a
conflitos como o somali.
En terceiro, a notícia das crueldades cometidas que tanto contrasta coa "hixiene" habida no
Golfo. Parece que aqui se trata
de exacerbar aos bandos , mediante a televisión de cada país
en litíxio, pero tamén ao resto do
mundo -responsabilidade das
axéncias internacionais de prensa norteamericanas. Botas militares sobre cabezas cortadas,
ondas de violacións, etc. Panorama que é próprio de todas as
guerras, pero que só se mostra
cando convén. O tipo de esceas
apuran a sensibilidade do recep- ·
tor até o límite e dan un aspecto
ao conflito de catástrofe inevitábel, precisamente nun área onde
a convivéncia entre veciños era
normal até hai poucos meses e
na cal o nível de vida existente
non facia prever unha batalla
destructiva semellante.
Velaí, tocante este último aspecto, unha cuarta interrogante.
Quen pode ter intereses en que
se derruben indústrias, pontes e
cidades, máis que os posíbeis
reconstructores e beneficiários
do mercado que asi queda aberto? Abonda con lembrar a Segunda Guerra Mundial e os
bombardeos norteamericanos

sobre ltália e Alemaña cando estas xa se rendiran ou estaban a
piques de facelo. A aviación ianqui tiña como obxectivo primordial as poderosas fábricas destes dous paises -alleas á produci ó n bélica- (lago veu o Plan
Marshall e a invasión de produtos norteamericanos en Europa).
Os bandos contendentes nos
Balcáns abrazaranse ademais a
calquer empresa que unha vez
acabada a guerra lles ofereza
traballo ainda que sexa a baixo
prezo. Coa estrutura social destruida as conquistas de anos pasados -seguridade social, xubilacións, etc- ficarán esquecidas.

Sáenz de Santamaría anúncia un rosário de querelas contra o
aparato xudicial. Entande o xinecólogo que os xuíces
presuntamente cometen prevaricación ao encausalo por un
delito de aborto. Cre que os que o condenaron -está pendente
de recursos- serán absoltos por eles mesmos, pero asegurou
que continuará denunciándoos perante todas as instáncias
xudiciais até chegar ao Tribunal Supremo: "Cando apresente
querela contra o Tribunal Supremo en pleno non haberá xuíz no
Estado español que me poda xulgar, porque estarei querelado
contra todo o sistema xudicial español".

Liberado o director de Area Crítica
O martes 22 de Decembro era liberado Bittor Diéguez, Director
da revista AREA CRITICA, próxima ao PCE (r), despois de
permanecer en prisión desde o 3 de Novembro, data na que era
detido cando cruzaba a fronteira procedente da Franza, onde
remataba de manter unha entrevista co "Camarada Arenas".
""Sen ti, a revista non sai", veulle dicer a Policía ao naso
Director Bittor Diéguez estando apreixado. Con iso ponse
nidiamente de manifesto a deliberada intención político-policíaca
de acabar con esta revista de esquerda e non claudicante. Non
hai centro de imputación nengun que se sosteña xuridicamente;
ao contrário: é o noso direito o vulnerado na persoa donoso
Director e na incautación de materiais que sofreu esta
Redacción", explica Area Crítica no seu último editorial.
Outra das cuestións que se sinalan no último número desta
revista como causas da detención e encadeamento do Director e
a incautación de materiais de redacción é o intento de asfixiar
economicamente a Area Crítica, que atravesa unha situación
delicada lago de retrasar un número a sua saída.

Un ensaio semellante puido ser
intentado neutros países do
Leste -Rumania, Bulgária, mesmo Checoslováquia-, pero só a
ex-lugoslávia oferecia as características próprias axeitadas: a
porta de paso ao Leste e unha
pluralidade nacional baseada en
pactos e equilíbrios meticulosos,
con importantes esixéncias ainda por satisfacer e que podia
saltar coa presión debida.

Os exércitos
e non os nacionalismos
son os culpábeis
Non se pode concluir, como
agora pretende Ocidente, unha
vez recoñecida desde un primeiro momento a soberania de Eslovénia e Croácia, que o problema poida radicar no conflito nacional en si, ou no recoñecemento do dereito de autodeterminación. Seria como dicer que
as persoas pelexan porque son
libres e que se estiveran baixo
custódia nun cárcere non haberia liortas. A liberdade dos pavos é incuestionábel. O que é
discutíbel, e de certo está na
orixe deste conflito, é o princípio
de impoñer unha formación estatal determinada através dun
exército -coma neste caso o
sérbio. Aí reside o detonante. O
caso serve para reflexionar sobre a oportunidade de que o
exército español teña como misión, por mandato constitucional, a "salvagarda da unidade
da pátria". Ese papel corresp~:m
de unicamente aos pavos. E a
leción iugoslava. +

BORGMAN-CINCINNATI ENQUIRER

A invasión da Somália
"Non sexas iluso e cretino, leitor, meu irmán, vólvete sensato en
1993. Dos praceres da comida e do emparellamento, vírate cara
os praceres da reflexión. O teu governo diche que o envio dun
exército á Somália ten fins humanitários. Dubida destas belas
frases, pergúntate: "Pero, por que non envian exércitos a Etiopia
ou Sudán?". Calle o mapa da Africa, leitor, e mira onde está a
Somália. Comprenderás a xogada. A importánCia estratéxica da
Somália é enorme: para a seguridade do canal de Suez, para o
domínio da Arábia, para o control das vias marítimas do Golfo
Pérsico e da India. Abonda con ocupar as bases militares ex
soviéticas para seren donas da rexión ... " di Eduard Liminov,
periodista, escritor e membro da Frente de Salvación Nacional
da Rúsia nun artigo publicado en L'AUTREJOURNAL,nonúmerode
Xaneiro de 1993.
"Tampouco é un azar -continua dicendo Liminov- se a
expedición dun exército ocidental coincide, estrañamente, con
revoltas no lemen, situado na costa da Arábia, xusto enfrentH da
Somália. O lemen é o único país da rexión que non sesomete ao
Ocidente. Lembra, leitor, que o lemen e Cuba foron os únicos
Estados que ousaron votar contra a intervención de 28 países
no Iraq ... +
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Cláudio Movilla
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'Aos xuíces
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chégalles o que a policia quer'
1

Na vez
de facerlle
fronte a
corrupc1on,
tratouse
de ocultala'

.

;

Falabamos antes da corrupción
que está a aflorar en diversos
estamentos. Pensa que hai
agora máis corrupción que no
franquismo. Cal é a causa de
que emerxa agora?
Non é que haxa máis, o
franquismo era intrinsecamente
corrupto. O que si é que se
descobre máis e se fala máis
dela, porque hoxe si que é
posíbel denunciala sen sofrer
represálias. Penso, ademais, que
~e tala demasiado da corrupción.
E necesário ter un certo coidado.
Para min é tan mao que exista
esa corrupción como que se
imbua nos cidadáns que existe
esa corrupción. Esta percepción
lévanos á desconfianza sobre os
políticos, e logo a unha
desconfianza da própria
actividade política, ao que se ve
como nefanda. Esa confianza
pala política é a que conduce a
unhas solucións tecnocráticas
primeiro, autoritárias despois e
ditatoriais.
Pero deste proceso teñen moita
culpa os que detentaron o poder
nestes últimos dez anos. Eles
foron os que alentaron a
corrupción . Aquela frase de
Solchaga de que neste país é
onde un se pode enriquecer máis
e máis rapidamente non é outra
cousa que unha apoloxia da
corrupción. Como todos non nos
podemos enriquecer, se uns se
enriquecen sempre ten que ser a
conta dos demais e se se
enriquecen moitos e moito
sempre será a conta de moitos e
de sacarlles máis.

• ALFONSO EIRÉ

Cláudio Movilla é un dos
xuristas máis
prestixiosos do Estado á
vez que un dos
impulsores da
democratización da
xudicatura, desde Xuíces
para a Democrácia.
Maxistrado da Audiéncia
Territorial da Galiza,
onde se distinguiu pola
visión xurídica da
realidade social
circundante, marchou
logo a Sevilla para
presidir a Audiéncia
andaluza. Desde hai
catro anos é o
Presidente do Tribunal
Superior de Xustiza de
Cantábria. Cláudio
Movilla distinguiuse
tamén sempre por
expresar claramente as
suas ideas, ben fose en
artigos xornalísticos ou
en conferéncias e
declaracións.
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Os xuíces aparecen cada dia
máis como protagonistas da vida pública no Estado español.
A que ere que se debe este súbito protagonismo externo?

Esa
der
tadc
trolÉ
SOIL

Están investigando, xulgando, instruindo, determinados comportamentos que son moi importantes
para a vida pública. Non cabe dúbida de que un Baltasar Garzón
sempre será coñecido porque os
temas que el leva teñen bastantes
implicacións de carácter social e
xeral. O mesmo pasa con Barbero
pois na sua investigación está implicada toda unha conceición do
sentido do poder. Para min o importante é o significado dos xuíces
dentro do "estado de direito": un
pouco o último reduto, o valedor
de que eses princípios non sexan
minimizados ou deteriorados.

Outro dos grandes problemas foi
que cando se comezou a falar da
corrupción na vez de facerlle
frente, tratouse de ocultala
Antes o mundo da xudicatura
utilizando eslógans como o de
º era máis pechado. Os xuíces e
"cen anos de honradez".+

Os que detentaron
o poder nestes
últimos anos
alentaron a
corrupción

da
xus
dan
ciór
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fiscais non saían á luz pública,
pero tampouco recebian críticas. Agora póñense publicamente en cuestión as suas actuacións.
Existe tamén un cámbio de talante do próprio xuiz. Daquel xuíz
esotérico, metido en si mesmo,
que non se relacionaba coa xente
nen interviña para nada na sociedade civil, pasouse a un tipo de
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xuíz totalmente diferente, mesmo
polo proceso biolóxico da chegada das novas xeracións, pero tamén porque mudaron as circunstáncias político-sociais.
Os xuíces deixaron de estar refuxiados nas galerias dos xulgados
e saen á rua. Hai tamén un cámbio de talante, ainda que, ás veces, algun xuíz é protagonista en
exceso. O protagonismo debe estar nos cidadáns. O xuíz debe estar para resolver os conflitos máis
complicados e tensos pero fuxin-

do incluso do protagonismo, ainda
que ás veces é imposíbel pois as
persoas a que se referen os sumários lle dan esa notoriedade,

As urnas non lle dan
aos políticos unha
lexitimación "ad
eternum"

ci1

que a maioria dos xuíces rexeitan.

dE
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A politización da Xustiza
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Afirmase que se está a xudicializar a vida política.

te

É un tópico. A política non ten
que pasar polos xulgados, é certo. Faise no parlamento, nos partidos políticos, nos governos, na
própria sociedade civil. Os problemas que non se resolven nesas instáncias remítanse aos
xuíces. lso non é xudicialización
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Hai un retroceso
nas senténcias no eido das liberdades'

Até que ponto están implantadas nas decisión xudiciais o
que se poderian denominar
"categorias constitucionais"?
Moitas veces invócanse os grandes valores, os grandes obxectivos constitucionais, pero non chegan ás últimas consecuéncias deles. Pásalle mesmo ao Tribunal
Constitucional que cando se trata
de fallar, sempre está chegando a
ponderación de intereses. lsto
óllase máis claramente no eido da
liberdade de expresión. Incluso

hai un retroceso nas senténcias
posteriores a 1990 a respeito das
de 1986 no eido das liberdades.

Unha lei coma a de
Corcuera era
impensábel hai dez
anos

Pensa que existen hoxe, se
desenvolvida a Constitución,
máis garantias constitucionais
que cando se promulgou?
Hai un retroceso, despois daqueles anos de optimismo, de
consenso. Unha lei como a "Corcuera" era impensábel a comezo
dos anos oitenta. UCD tentou facer unha lei moito menos dura
que a chamada de Seguridade
Cidadá e non pudo, entre outras
cousas pola oposición rotunda
do PSOE.

Non sei se determinadas liberdades e direitos fundamentais
se respeitan tanto como daquela, do que si estou seguro é de
que non se lle dá especial pref eré n c i a, esa consideración,
valor, que se lle daba nos anos
da transición. Daquelas, saiíos
da ditadura sabiamos polo que
tiñamos que apostar, que era o
que tiñamos que defender.
Agora a moda é o economicismo, o desenvolvimento, a criación de riqueza, o enriquecimento ... +
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da política nen politización da
xustiza . Pero as urnas non lle
dan aos políticos unha lexitimación ad eternum, así que os seus
comportamentos poden ser
con stitutivos de delitos , o que
permite investigalos.

Se desaparece
o control xudicial
non existe nengun
sobre o Executivo. a
función controladora
do Parlamento é
totalmente falsa

Ainda asi é certo que hai unha
certa tentación a que problemas
que non se resolven nas instáncias políticas pretender que os resolvan os xuíces, ainda que non
sexan as persoas máis indicadas
para facelo.

O xuíz Barbero reclamaba un
destes dias a función fiscalizadora do Poder Xudicial ante o
Executivo por mor dos ataques
dirixidos contra el desde o
PSOE. Como contempla vostede esta función fiscalizadora?
Esa función sempre existiu. O poder dun estado de direito, dun estado democrático sempre é controlábel , non existen poderes absolutos . Os poderes son doses

medidas de potestade e todas as
potestades poden e deben ser
controladas. Se desaparece ese
control xudicial non existe nengun
control , pois esa función controladora dos parlamentos é totalmen.te falso pois non é que o Governo
sexa unha emanación das cámaras, senón que é ao revés, son as
cámaras a emanación dese parlamento. Se non existe ese recurso
no poder xudicial , realmente os
princípios do estado democrático
quedarian moi vacios de contido.

Pero até que ponto se pode dicer hoxe que é válida a división
dos tres poderes clásicos dentro do Estado?
Desde que aparecen os partidos
políticos como grandes organizacións de masas , a comezos do
século pasado e princípios deste,
a división deixou de ser clásica. A
teoría de Montesquieu quedou
por terra. Agora xa non son nen
os partidos quen deciden a composición dos parlamentos, senón
os aparatos partidários. Sucede
asi en toda a Europa. En España,
ademais a maioria pode negarse
a que se forme unha comisión investigadora, algo que non acorre
neutros parlamentos.

O Poder Xudicial
maniatado
No caso das investigacións,
como se denunciou nos sumários abertos a Juan Guerra, o
poder xudicial non está maniatado polo Governo ao non controlar aos próprios investigadores, quer dicer, non existe un ha

policía xudicial e a policía e a
Garda Civil dependen do Ministério do Interior.

pulares non pode ser tamén un
certo indicador de talante democrático?

A policia xudicial é unha conquisÉ case un acto de fe. Está na
ta que se pretende desde hai . Constitución e hai que implantatempo . Non se pode dicer que é o
los. Pero non son dos que digo
poder xudicial o que controla á
que sexan unha panacea que
policía, senón que é a policía a
vaia solucionar todos os problemas. Pero hai determinados delique controla ao poder xudicial; é
necesário dicelo con claridade.
tos, primeiramente nos que están
Aos xuíces chégalles aquilo que a
implicados os próprios xuíces, e
policía quer. Estámolo vendo agoneutros nos que estexan implicara claramente nos casos da droga
dos valores morais, sociais ou ree no pagamento aos confidentes.
lixiosos, nos que penso que é totalmente necesária a presenza do
xurado. Pola contra, naqueles de
A Lei de Procedimento Criminal
afirma que o sumário instrúese
carácter moi técnico, por exemplo
"baixo a dirección do xu íz". Oconas grandes estafas, quebras ... ,
o xurado teria moi pouco que dirre todo o contrário, o xuíz estao
cer polo seu carácter estrictamenintruindo moitas veces de acordo
te técnico, difícil até para os próco que queren determinados
mandos da policía xudicial.
prios xuíces.
O talante dunha Xustiza, dun verdadeiro sistema democrático dao
verdadeiramente se existe unha
policia que dependa do Poder Xudicial, controlada por este, ou unha policía á marxe, que campe
polos seus respeitos.

E a existéncia dos xurados po-

A teoria dos tres
poderes ficou por
terra co nacimento
dos grandes
partidos de masas

Cal é a razón de ainda non se
poñeren en marcha?
Hai unha certa resisténcia. Non
xa só do próprio governo. Hai unha maioria de xuíces que aceitan
o xurado, pero non hai vontade
de facelo, pois, tal e como está
hoxe a Administración de Xustiza
seria como se entrase un elefante nunha cacharraria, polo que
pódia que fose até perxudicial.
Pero no fondo o que falta é unha
verdadeira vontade. Como exemplo sirva o xulgado de Santander
no que recuperaron unha sala,
acondicionándoa para albergar
xurados populares. Pois ben, o
lugar destes está alá atrás, por
detrás do próprio público, de tal
xeito que non poden ver aos acusados nen ás testemuñas. +
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0 novo código penal

non vai resolver o tema do aborto'
Vostede veu talar ao "Clube
Faro de Vigo" sobre o novo
Código Penal. Podia tacemos
unha breve leitura crítica del?
Penso que é un código que trata
de estar adaptado á Constitución. Hai alguns pontos que poden ser máis ou menos discutíbeis. Na parte xeral, por exemplo, é moi discutíbel a diferenciación que fai para os benefícios
penitenciários entre os delitos de
terrorismo e os demais, pois isto
conduce, precisamente, a que se
diga, de novo, que estes delitos
son especiais. Non sei se prosperará esta cuestión polo rechazo das minorías bascas, coas
que ten que contar o PSOE.
Penso que é tamén un tremendo

erro pretender que a senténcia
penal non se poda pronunciar
sobre a responsabilidade subsidiária da Administración, senón
que ten que ser obxecto dun
novo proceso contencioso-administrativo reclamándolle á Administración.
Creo tamén que se lle segue a
dar un pésimo tratamento a todo
o relativo á tenza e tráfico de
drogas. Séguese a incidir nunha
política totalmente represiva,
que xa ten demostrada a sua
inutilidade.
Tampouco o tratamento que se
lle dá á discriminación por motivos raciais, ideolóxicos ou relixiosos me parece contemplado
axeitadamente no proxecto de

código. Hai que incluir, ademais,
outras discriminacións, non clásicas, como as que se producen
por motivos .de enfermidade ou
minusvalía que é onde se vai ver
dun xeito máis acusado. Aí está
o problema da sida.
Non entendo tampouco o porqué
da desaparición dos delitos contra da Facenda Pública. Leva a
unha evidente desigualdade, estes reos serán aqueles que teñan máis posíbeis económicos.
Tampouco está resalto nen vai
resolverse o tema do aborto.
Sen entrar a discutir a formulación o que si semella certo é que
vai seguir conducindo á mesma
inseguridade xurídica, polo que
sexa delito ou non vai depender

do talante do médico ou do xuíz
de turno.
Tamén é moi discutíbel o apartado no que se lexisla sobre a liberdade de información e o direito ao honor, sobretodo no referente ao direito ao honor. Ainda que non é tan grave como se
veu dicendo, pois o delito de difamación xa existe.
Hai uns temas que son un pouco
test pois eles revelan os valores
dunha determinada sociedade.
Eses son, loxicamente, nos que
a opinión pública fai máis fincapé. Pero tamén hai outros positivos como a regulación do tráfico
de influéncias, branqueo de diñeiro, o delito da publicidade enganosa... •
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Como contempla vostede o
papel dos Tribunais superiores
das autonomias. Na Galiza
houbo unha certa polémica cos
emendamentos de plana
realizados desde Madrid, por
exemplo no "Caso Barreiro"?
No princípio de Direito Europeu
estabelécese a dobre instáncia en
direito penal. Se eses feítos que
se xulgan non tivesen un tipo de
recurso de casación ante outro
tribunal non haberia segunda
instáncia.
O que acorre é que os Tribunais
Superiores están moi mal
resoltos. Estas salas do Penal
non teñen contido. Se non se
modificase a Leí serian as
audiéncias quen fallasen en
primeira instáncia, fallando a sala
do TSX en segunda, senda asi a
última instáncia no território de
que se trate, tal como contemplan
alguns estatutos. Pero a dobre
instáncia ten que existir.

Pero os Tribunais superiores
tamén podian, en determinadas
matérias, facer xurisprudéncia.
Efectivamente, sobretodo en
matéria administrativa, pero isto
non acorrerá mentres non se crien
xulgados do contenciosoadministrativo, para que logo
poda resolver o Tribunal Superior
de Xustiza.
Penso que proximamente se fará
unha reforma, a anterior lei de
Xustiza fíxose un pouco
alegremente.

Como se sinte vostede en
Cantábria presidindo un
Tribunal Superior cando o
presidente da Comunidade
está pendente de vários
procesos e tendo como o ten
atacado persoalmente,
chamándolle "brazo do PSOE"?
Nunca respondin ás acusacións.
Pero non é unha situación
agradábel, ainda que a instrución
do sumário non a levamos nós,
senón un xulgado, que é quen
analisa os feítos delictivos que lle
imputan.

Estase a talar moito da Europa
de Maastricht. Até que ponto
vai influir sobre o noso
ordenamento xurídico?
O de Maastricht é a última
modificación dos anteriores
tratados, pero xa hoxe o 60 por
cento do direito que se está a
aplicar hoxe en España é Direito
Comunitário Europeu, algo para o
que non están preparados os
operadores da xustiza: xuíces,
avogados, fiscais, procuradores ...
En direito mercantil, laboral,
traballo, non no penal, é xa un
direito comun. •
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Anosa
lembranza
ao Xestal

céncia da Galiza se manterian
por espírito solidário. Non fai falta. Elimine o tren da Galiza. Non
nos fagan perder máis tempo.
Os galegos sabemos desprazarnos nos meios máis rápidos que
existan e se non que llo pergunten aos emigrantes. Peche a
Rente na Galiza e utilice os camiños de ferro para facer novas
versións do camiño de Santiago.
Ao final saberiamos a hora de
saída e a hora de chegada. •

GONZALO

Cando morre un home bo
Deseguida xurde un cento
Que abrazan o seu exempro.
Finaches XESTAL

En Clinton bateron
coma nun saco. Non
máis entrar na Casa
Blanca, atopouse
unha guerra no
microondas. Ao
espertar pala mañá
tiña dimitida á Ministra
• de Xustiza, Zoe Baird,
vítima dunha campaña
na sua contra que a
responsabilizaba de
non ter aos criados no
seguro. No xantar
encontrouse cunha
polémica servida
sobre a
homosexualidade no
servício militar e coa
metade do Estado
Maior petando nos
manteis, ao ritmo que
marcaba Collin Powell
quen batia cun coitelo
nunha botella de
bourbon. Hai que
agardar unhas
semanas e aconsellar
ao presidente que non
vaia por Dallas.

Carlota Bustelo,
secretária de Estado e

Caladiñamente
Pola porta da eira
Pro deixáchesnos eiquí,
No San Xusto da Carballeira,
A impronta da protesta ergueita
Pra que non sexa roubada
Por máis demos que a pretendan
Moitas graciñas XESTAL
Que soio fixeches mal

O finar así, de sotaque,
Sin donar sinal pra valerche,
Pra poder tua vida alargarche
E non tér que pagar, pro morrer, o IVE.®

XOSÉ FRAGA IGLESIAS

(MARIN)
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Martes 19 de Maio do ano de
desgrácia do 1992. Tren Santiago-Vigo. Saída ás 13.50. Hora
prevista chegada ás 15.38. O
comboio ferrovário sai a velocidade supereconómica debido a
certa averia. Chega por fin a
Pontevedra ás 15.39. Ali anúnciase aos pasaxeiros que se poden ir tomar un café tranquilamente, que ao cabo de un cuarto de hora, máis ou menos, viria
un autobus recollelos para chegar a Vigo.
Métense os pasaxeiros de Vigo
nun autobus que fai o percorrido

MÉNDEZ NÚÑEZ 27
EDIFICIO AVENIDA
CANGAS

27160 NADELA·LUGO
TEL (982) 22 99 40 FAX: 25 02 05

Instalación e
reparación de fontanaria
XAau1N DoMÍÑGUEZ LORENZO

Tel.: 43 97 96 VIGO

pola estrada provincial para que
os pasaxeiros non se mareen
pola velocidade de vértigo que
pode acadar pola auto-estrada.
Chegada final a
Vigo con unha El' .
hora de retraso.
imme Otren

da Galiza, non

Sra. Mercé Sala. Ben é certo nos faga
que entre Bar- perder máis
celona e cidades que están á tempo.
mesma distáncia de Vigo-Sant i ag o hai trens
de cercanías que saen cada
cuarto de hora. Sra. Sala, vosté
ben di que as liñas de benefi -

Em rela9om com o Expediente
N 2 2370 do Negociado de lnfrac9ons Administrativas do Governo Civil de Ponte-Vedra, com
data 1O de Dezembro de 1993
contra a Sociedade Cultural e
Desportiva do Condado, a Associac;om Reintegracionista de Ordes (A.A.O.)
manifesta a sua
solidariedade
com a colectivi - Unha
dade sancionada, e a indig - colectividade
na9om que nos sancionada
produze esta
decisom arbi- polo simples
trária e inadm i- facto de
sível contra umha
manifes- carecerem de
tac;om cultural um pennisso
única e de
grande releván- burocrático.
cia no país, como é o "Festival
de Poesía no
Condado", polo simples facto de
carecerem os seus organizadores de um permisso burocrático ,
que aliás , tora desn~cessário
até ao passado ano . E, portanto, fora de lugar a desorbitada
quantia da multa imposta polo
Governo Civil , quando ficou clara a vontade dos organizadores
de rectificarem para futuras
edic;ons a forma de organ i-

r-----------------------------------------------------------------------------------ciedade capitalista, individualista,
estiveste com a na9áo galega
Carta aberta
competitiva, táo preparada para
oprimida e, dentro da nac;áo galeas exigencias da vida moderna,
ga, coma nagáo dos pobres . Esao cura
náo está nada preparada para
tiveste departe dos galegos poassimilar a morbres de nac;áo e com a nac;áo
te. Tentamos
dos pobres galegas.
das Encrobas
sempre de oculta-la . Mas , que
no día da tua morte, creio
ausente
ograve nao é Hoje,
grande ligáo pona "comunháo dos antos" , na
Escrevera-te esta carta, agora refeita, quando vivias e lutavas valerosamente contra a morte, ainda que se publique neste momento, despois de teu passamento, como homenagem
tua
pessoa. Estivera a ponto de enviar-cha antes de morreres, mas
nao ousei faze-lo, porque pensava -coma minha delicadeza de
senhorito de classe média- que
seria de mau gasto, de um gosto
macabro, indelicado, contar-lhe a
um amigo o que lhe escreveria,
caso de morrer, em honra dele
depois da sua morte. A minha intengáo era a de que tivesses a
oportunidade de sorrir humorísticamente ante as hagiográfias
tontarias que agora te escrevemos depois de morto e que esse
sorriso comiserativo che ajudasse a combater a morte.

a

TECIDOS

~

O AVE galega

Querido Moncho:

anfroido / 93

~

Solidariedade
coa Sociedade
O Condado

Fuxiches XESTAL

~N'os ,t~mos..tea,1
... t1 1maxina

Al.ExANDRE BERNARDEZ
( MILLADOIRO -SANTIAGO)

Sin donares tansiquer vagar
Pra decirche abur.
E menos mal
Que a Groria xa é toda tua,
E menos mal que o Ceo dos galegas bos
Xa é todo teu.
E non te alporices
Que a pauliña nas costas malladas
Fánnolo ben ver
Que o teu Ceo ainda está por facer,
Ainda está por ollar
Como xurde da primeira pedra
Que puxeches para él nacer,
Cando sementaches
As angurias que donan as fames,
As fames do corpo e da ánima
Que te magoaron
Máis nunca finaron,
Pola contra, inzaron
Tua ledicia de facer ledicias,
Que fuches donando polo Mundo a eito,
Quefuchestecendo
A forza de peito.

Nunca queremos, por um falso
pudor, talar da morte com os
amigos que váo morrer. Esta so-

1í ti ca podería- a morte, que
mos tirar de
aprender a náo só acontece
temer a morte, urna sóvez
porque -como
tinha dito Mon- senao os
taigne nos seus actos
Ensaios- os
homens que náo violentos,
temen a morte operssores,
nunca seráo servís. Com efeito, que se
se náo temer- venhem
mos a morte como iríamos te- constantemen
mer aos podero- t erepetindo.
sos desta terra!
Acredito que ,
como tu náo
toste servil com os poderosos
deste mundo, náo lhe tiveste
medo morte.

a

A ti sempre te perseguirom -como no nomeado poema de Bertolt Brecht- "por boas razóes". A
morte tambén te perseguia por
boas razós com esa doenc;a incurável, querido cura. Tu sempre

"ressurreic;áo da carne", porque
seria injusto que tú náo puderes
viver nalgum momento a glória
de urna pátria galega libertada, a
glória dos pobres famintos fartos,
coisas pelas que tu lutaste tanto.
Náo é só o atropelamento dos direitos da gente que vive, senáo
também o recordo do sofrimento
dos que sofrerom a história, a
lembranc;a dos sacrifícios dos
que lutarom, com tu, por impedir
esses atropelamentos e sofrimentos, sem chegar a ver a sua
desaparigáo, o que deve constituir o motor dos que ternos a
obrigac;:áo de continuar lutando,
entretanto vivamos, por fazer desaparecer a opressáo e a explo- tac;:áo deste mundo. Essa é a verdadeira "comnháo dos santos" e
comungamos nela cada vez que
seguimos lutando como tu lutaste. Tu e todos os que lutarom , lutam e lutaráo contra a miséria, a
opressáo e a explorac;áo, forman
parte dessa "comunháo dos santos". Tu podarás contemplar a realizagáo do que tu perseguias e

L-----------------------------------------------------------------------------------·

os
0 (

reé
Po
an

toe
ee
pa
se
qu
ve.
do
lor
po

ch
la
ref
xe

gré
!ec
ac

rae
mE
tia
hi~

qu
es
ve1
le~

tu

"M
se1
lar
vid

NQ555-4DEF~B~~~~~~17

GALIZA EMUNDO

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

A

ALDEA

G LOBA

==================~

ALARMA SOCIAL

SILVAR

f'nOGt">U~ fo~TuJ 4P~~~'N'\

NANJNA SANTOS

O acontecido a Miriam, Desirée e Toñi deixou un rego de dor,
indignación, espanto. Unha pinga mais enchendo o vaso da
alarma social. Centos de país e nais metendo medo no corpo
ás fillas co vello e anovado conto da carapuchiña vermella: hai
lobos por toda parte.
Asi as mozas criadas no medo, no pánico, na inseguranza, perpetuando o tradicional papel da muller. Eles, de protectores e
a sociedade seguirá destilando misoxínia.

zac;om do evento. Por tudo o
anterior, solicitamos o sobresseímento do expediente adminsitrativo para que a S.C.D. Condado possa continuar o seu labor em prol da normalizac;om
cultural e lingüística da Gal iza.•
AsSOCIA(:OM REINTEGRACIONISTA

(ÜRDES)

A García Sabell,
Delegado do Governo

Solicitude de
colocación de
duas bandeiras
-unha azul e
outra bancano cúmio do
petroleiro Mar
Exeo
Sr. Delegado do Governo: A
Plataforma Mar Limpo, dentro
das suas actividades no conflito

causado polo petroleiro "Mar
Exeo" decidiu que seria conveniente colocar duas bandeiras
no cúmio do petroleiro, basicam ente para expresar a vitoria
moral da sociedade sobre aquilo
que nos afrentou e para dar
testemuño de
firme vontade AGovemadora
de que nunca
máis catástrofe dique
semellante po-por
da voltar a recuestións de
petirse.

seguridade-

As bandeiras
son duas: Unha non pode
branca, simboliza a rendición darnos
do "Cabalo de permiso para
Troia" diante da
sociedad e subir ao
( chamámoslle barco.
cabalo de Troia
ao petroleiro
porque realmente traía ao
inimigo potencial dentro e a concatenación de irresponsabilidades liberou a besta e feriunos).
Esta bandeira está coloreada en
negro-chapapote e desfiada.
A outra, a azul, a nosa. É nasa e

Pensan os governantes que dan tranquilidade endurecendo o
réxime carcelário e os castigos para os que <lean cos seus ósos
nun xulgado. Seria ben mellor unificar forzas e esforzos nunha
campaña sostida e mantida no tempo, en rádio e televisión,
educando á sociedade -e aos machos en particular- no respeito, a igualdade e a consideración entre as persoas. Só entón
aminguarian os asasinatos de mulleres, os maos tratos domésticos, as cambadelas aqui e acolá, a discriminación laboral ... e os
atentados á liberdade sexual.
Non é máis policía, máis cárceres, mais país vixiando o que
precisamos as mulleres. É liberdade. A liberdade, entre outras,
de poder ir e vir tranquilas, sen medo á violación.
O recordo de Miriam, de Mari Carme de Goiriz, ... ten de valer
para isto e non para os partidários da pena de marte e da cadea perpétua saírense coa sua.
simboliza ao mar atacado; ten o
noso cartel de "Nunca Máis" para
expresar a nosa vontade de impedir que a catástrofe non se cebe doutra vez sobre as rias. Ten
tamen flores-desagrávio ao meio
ambiente e símbolo de vitalidade
(vostede sabe moito do amor, do
Eros e o Tanatos; entende perfeitamente o que nos queremos
decir con esta simboloxia).
Pois ben, nós, como Plataforma
Mar Limpo, pedimos á señora
Governadora civil que nos permitise colocar as bandeiras no
seu sítio.
A señora Governadora di que por cuestións de seguridadenon pode darnos permiso para
subir ao barco.

Nós non entendemos ben esta
"razón" (non a entendemos porque non ten léxica interna).
Mais demos hoxe as 1O da mañá a posibilidade á señora Pilar
Lledó para solventar as suas dúbidas e dixémoslle por escrito
(por certo: Non habia ninguén
nen no Governo Civil nen na Delegación do Governo para receber e rexistar un escrito urxente;
é algo surprendente nunha sociedade moderna como a nosa).
Dixémoslle a dona Pilar Lledó
que o que nos interesa é que as
bandeiras sexan colocadas, non
que nós subamos ali. E polo tanto que, por nós, que as coloque
Protección Civil ou os empregados da empresa que están a tra-

------------------------------------------- --------------------------------------------------------------~----,

os que viráo detrás de ti realizaráo
o que tu desejevas ardentemente
realizar.
Por tudo isso, a tua marte deve dar
animos a todos os teus amigos, a
todos os trabalhadores dos campos
e das cidades da Galiza, a todos os
patriotras galegos. Precisamos desse animo -que nos dá a ideia de
que tu poderás contemplar alguma
vez a supera9áo total da pobreza,
do servilismo, do auto-ódio, da coloniza9áo, da violencia, e também,
por que náo dizi-lo, dos perigos do
chovinismo- para contribuir a fazela efectiva. Que a quantidade de tarefas que há que fazer náo nos deixe tempo para morrer. Por isso, o
grave náo é a marte, que só acontece urna só vez na vida, senáo os
actos violentos, opressores, exploradores, que se venhem constantemente repetindo sem fim na biografia pessoal de cada individuo e na
história social da humanidade. Daí
que a melhor despedida de tí seja
este parafraseamento daqueles
versos de outro insigne Ramom galega, Ramom Cabanilhas, de quem
tu tanto gostavas:
"Mancho! companheiro e patriota, I
sempre garimoso e forte; / perta e
longe; ontem, agora, I manhá ... na
vida e na marte.!•

XAVIER VIIHAR TRILHo

A Mancho

Ainda te vexo nas Encrobas,
en Castrelo de Miño
ou na loita das Enchousas.
Polo monte a levar esperanza,
pola chaira espallando semente
da tua Patria silandeira,
que ti cantas de xoglar en voz,
na rima da pelexa popular;
entre os asoballados,
na aldea e nos arrabaldos
cansos en séculas de sufrimento.
E ti, compañeiro,

xa eras o lume que nos olios
queimabas a tua tristura
na noite longa de anguria,
cando os lobos e os cans,
encirrados pola cobiza,
sentaban os seus reais,
atropelando o teu pobo, amigo;
alí estabas ti,
naquel tempo.

Ehoxe,
en que estamos a voltar da ilusión,
cinguidos de novo na treiduría,
<liante do mesmo inimigo;
camarada de lenda,
mítica imaxe da liberdade,
sombra que non escoitan
nesa vaidosa cidade ...
Eti, compañeiro,
segues a ir polo monte,
como a mellor testemuña
da liberación do home.
Axuda na !oita común,
do paisano, do pobo, da Nación ...
Gracias amigo.
Na historia está escrito xa o teu nome,
e o vento mareiro achégao
polos catro esquinais
da nosa Patria Unica;
da Nosa, Sempre Nosa,
como mais gloria
da tua condición de militante.
MANuEl. LUGRIS

RODRIGUEZ

Adeus,
Mancho

Así, de súpeto, chegoume a
notícia. E con ela o recordo
daqueles primeiros tempos
da revolución. A tua chegada
a Sésamo. O bastión primeiro
do nazonalismo galega desta
hora. Dias inteiros compartíndoo todo: rabo de pasa, rabo
de besta. A loita continua,
din. A loita comezou contigo
e ramatou tamén contigo,
querido amigo Mancho. O de
hoxe xa é formalidade, ambig ü idade. Tan só queda un
pequeno espello, o daqueles
-coma nas mellares épocas- que souberon e saben
seguir até o final do seu tránsito polos vieiras da máis pura condición de valentes. E,
asi, de súpeto, non sei dicer
máis. Non teño nen son capaz de dicer outra causa.
Unicamente, esa aperta que
nos quedou lonxe nesta tarde
de inverno que fixo de recordatório, máis unha vez, para
eses seres anónimos que ,
coma ti, loitaron e loitarán
sempre pala pátria e polo universo inteiro. •

MANuEL CARBAI.LIDO

Llfrl~

presidenta do Instituto
da Muller tampouco
tiña á sua criada no
seguro. Como segue
no seu cargo, mália o
escandalo montado
nos Estados Unidos
coa Ministra de
Xustiza, agora opina
na rádio sobre o caso
de Zoe Baird.

O PP oponse á
utilización das línguas
das nacionalidades no
Senado. Pero non se
manifesta en contra de
talar castellano con
acento. Non poderia
intervir Guiña.

Vai senda hora de
que os galegas de
nación, desde os
dirixentes políticos até
os músicos ou
escritores, se
organicen para esixir
que polo menos as
suas declaracións nos
xornais non señan
traducidas. O último
caso foi o de Xosé
Manuel Beiras pasto
en versión castellana
por Faro de Vigo. Xa
se sabe que alguns
botan de menos
aquelo de Hable
castellano, sea
decente,
metamorfoseado en
Escriba en castellano ,
lo leerá mas gente.

La fierecilla
domada, versión
castellana, foi
traducida para TVG co
título A muller
indomabel. Máis
próprio seria aquelo
de A muller pala
corda. É unha
expresión popular que
amasa a raigame de
costumes que as
veces acaban en
sucesos como o de
Valéncia.

Alguns sobres de
Fenosa teñen agora o
selo de papel
reciclado. A empresa
que tanto se distinguiu
nos anos sesenta por
asulagar encoros e
indemnizar malamente
aos viciños despois de
que cargase várias
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arruinando os mellares
vales do país e
levando electricidade
a Castela mentres as
parróquias galegas
permanecian sen luz,
esta mesma empresa
coloca agora unha
lenda que di: Unión
Fenosa colabora en Ja
protección del médio
ambiente. Ben vidas
señan os conversos
se son sinceiros.

Esforzábase
Mercedes Milá en
comprender aos
· invitados do seu
programa que decian
non sentirse españois.
Pudo ter levado ao
plató aos mozos
celtistas que o pasado
Domingo foron detidos
"simplemente por levar
unha bandeira
nacionalista e sen que
cometeramos nengun
acto delictivo". No
furgón "os policias
perguntáronnos: sois
gallegos o españoles,
buscando un motivo
para zorregarnos".
Contárono os próprios
rapaces nunha carta
publicada polo
Atlántico Diario.

••••••••••••••

ballar no barco (a traballar, Sr.
Delegado, non debe de haber
tanto risco; non o hai, de certo).
Mais a contestación da señora
Governadora foi a calada. Non
sabiamos se na nova liña da administración a calada significaba
que si (o desquiciante "siléncio
administrativo" é para o señor
Eguiagaray un si rotundo).
Mais non; xa que os que chegaron foron os GEOS ... Os GEOS ... Alguén -non sabemos
quen- pensou que a Plataforma, os seus representantes, ian
asaltar o barco para colocar as
bandeiras.
Non. Nós irnos exí~i"r que se nos
deixe facer o que hai que facer;
ímolo solicitar legalmente; até
onde for preciso. Pero non somos tan imbécis como para cair
na dinámica de darlle argumentos a alguén para que nos diabolice.

neste asunto. No global e no tema concreto das bandeiras. Deféndanos-deféndase. Deixe que
se coloquen as bandeiras no
seu sítio e integre a Administración central nun sítio de onde
nunca, nunca, debeu de estar
ausente. Delle á Administración
central neste asunto a categoria
moral que non acadou ainda.
Señor Delegado, como membro
do Clube de Roma, olle cara
adentro e diganos quen está co
Eros e quen co Tanatos.
Agardamas a sua resposta á
· nasa solicitude. Non queremos
ferir o orgullo ou a autoridade
da señora Governadora Civil.
Simplesmente coidamos que
neste asunto está equivocada e
compre sacala do seu erro.
Sen acritude.
En nome da Plataforma Mar
Limpo, saúdao+

X.
Somos unha forza cívica, democrática, madura. Non nos doen
prendas ao dicilo: A Plataforma
é unha forza que colleu a razón
nas suas mans e que por iso ten
unha enorme superioridade moral sobre outras forzas ou institu cións que colleron o camiño
da irracionalidade neste asunto.
Irnos gañar porque a forza da
razón, do xuízo, da ecuanimidade, amparanos.
Vostede sabe tamén moito de
todo isto e sabe moi ben que a
forza moral e o argumento supremo na confrontación ideolóxica, política ou vital de calquer
tipo.
A hexemonia neste asunto téñena aquelas forzas que viron con
lucidez que a razón era óbvia e
que era preciso por un lado reparar xustamente o dano causado e po.lo outro traballar arreo
entre todos para que nunca
máis unha traxédia tan afrentosa volte a repetirse.

TOKIO

AGUSTIN PÉREZ GoMEZ

(A CORUÑA)

O idioma galego
e a política
estatal
A lua debe influir sobre os galegas. No semanário A NOSA TERRA, número 554-28 de Xaneiro, aparece unha entrevista con
Constantino García. Este cabaleiro debe estar pensando en
Madrid, ao dicer que o pavo galega fala no idioma pátrio. Pois
penso que sen unha política lingüística adecuada a este siglo,
non se pode dicer que o idioma
estexa por riba da política. Entón na Galiza non se fai política
nacionalista. Pois parece que
este señor está pensando na
política a nível estatal, isto quer
dicer na política española que
imprime a Xunta da Galiza. Dicer que a xente do povo fala galega, é como dicer que os médicos talan no seu idioma. Parece
que Galiza ten duas capitais. +

Señor Delegado: Ampárenos
NEMÉsIO

GoNZALEZ

EsTÉVEZ
(VIGO)

Despenalización
incompleta
Irnos talar de aborto, e non para
respostar ás cartas dos colectivos pro-vida ou á visión que a
lgrexa ten sobre a sexualidade encamiñada
unicamente á Non se trata
reprodución.
Irnos falar da
necesidade de
que a interrupción voluntária
do embarazo
saia do Código
Penal e da conv en i é n c i a de
que a xente que
pensa que o
aborto non é
delito tome unha atitude clara.

de
despenalizar
abase de
inquéritos
de opinión,
senón
deque
deixen de
xulgarnos
ásmulleres
por abortar.

O anteproxecto
do Código Penal despenaliza
outro suposto
pero non é solución, xa que non
nos recoñece ás mulleres o direito a decidir sobre a nasa maternidade e os nasos expedientes médicos van seguir sendo
xulgados.

Non se trata de despenalizar a
base de inquéritos de opinión,
senón de que, dunha vez por todas, deixen de xulgarnos ás mulleres por abortar e a aqueles
médicos e médicas que realizan
as operacións.
O suposto de despenalización
por "existéncia dun estado de
angústia ou ansiedade" faria
que o xinecólogo Saenz de
Santamaría non fose condenado a sete anos de prisión , pero
as mulleres seguiríamos a ex-

pensas da ideoloxia do médico
ou médica que nos atenda e
do que os xuíces interpreten
da lei.
A decisión sobre ser nai ou non
ten que ser a nasa, niso a lei
nos ten que protexer e quitarnos
de enriba o sabenitiño da minoría de idade xurídica: Nós parimos, nós decidimos.•
BEGOÑA RODRIGUEZ CAIDAS
COORDENADORA FEMINISTA
D ONICEIA (VIGO)

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

Non somos
policias
Non é a primeira vez que
acontece. O traballo dos fotógrafos de pensa ten sido en
moitas ocasións utilizado, manipulado, sacado de contexto,
e cambiado toatalmente o seu
senso.
O certo é que cada dia é máis
difíciel que unha información,
neste caso
gráfica, poda
ser un servizo ao povo . Égrave o feito
Sempre é utideque,
1izado contra
del.
mentres por
O pasado dia un ladoé
vintecinco ceaceitada como
1e b ro use na
Audiéncia proba esa
Provincial de
foto, polo
Lugo unha
vista oral con- outro sexan
tra vários viciexpulsados
ñ os da Fonsagrada. A desasala
acusación
non dubidou dous
en utilizar co- fotógrafos.
mo proba unha fotografía
feita única e
exclusivamente para informar.
Transfórmase radicalmente
deste xeito a motivación do
noso traballo: o que debería

ter un fin social pasa a ser un
fin policial. E ese non é o noso ofício nen a nosa vocación.
É grave o feito de que, mentres por un lado é aceitada como proba esa foto, polo outro
sexan expulsados desa mesma sala dous fotógrafos -un
pola mañá e outro pala tarde- porque "molestaban e
non deixaban escoitar as declaraciós dos testigos".

Desa mesma sala, na que
nunha hai impedimentos para
fotografar a encausados, sen
nen sequer lles pedir permiso
a eles. E neste caso, os inculpados non tiñan inconveniente
en sair na foto, xa que sentían
que non eran eles só os xulgados, senón todo un povo.
Cando o ministério fiscal utiliza unha fotografia que foi feita, xunto con moitas outras, co
único fin de informar, e a saca
de contexto, e a apresenta como proba acusatória de delito,
está rompendo a suposta neutral idade da devandita información, e condicionando a liberdade dos futuros traballos.
Porque, cada vez que disparemos as nasas cámaras,
sentiremos unha terríbel dúbida: contra quen será utilizado
desta vez o noso traballo? E é
que nós non somos policias. +

X.MARRA
(LUGO)

L------------------------------------------------~
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Ocidente descobre un tesauro musical en Moscova
Un millón de horas de gravacións históricas en vivo, en proceso de edición na antiga URSS
• FERNANDO CARBALLA

Dúcias de milleiros de
soportes de gravacións
musicais, entre ceras,
lacas, acetatos, vinilo e
fitas magnetofónicas
apareceron en sete
grandes edificios da
capital da Rúsia, onde
se depositaron os
fundos de rádio e
tele-difusión da antiga
URSS. O total das
gravacións poderia
uperar o millón de
hora de concertos,
continuamente postos
ao día. O material, na
sua maioria rexistado
en vivo, data desde
1930 até a actualidade,
egundo informa, no
seu número de Xaneiro
de 1993, a revista
norte-americana
Stereophile.

ción de 1958, na que gañou o intérprete texano Van Clibum, moitas en estéreo.

Restauración e edición
A entidade que custódia este Tesauro Nacional (en palabras duns

dos Conservadores, o ruso-canadiano Tristan Del) é a antiga Gosteleradio, organismo estatal de rádio e
televisión, actualmente nomeada
Ostankino, polo bairro de Moscova
onde está ubicada. O estado soviético comezou a recuperación dos
seus arquivos de rádio-difusión en

1984, con vistas a unha eventual
edición, presumibelmente co fin de
obter divisas. Os labores de catalogación e restauración están centralizados agora nun novo edificio, co
ex piloto militar Iuri Komilov á cabeza dunha equipa de 600 técnicos
e· músicos. Un esforzo a gran esca-

Como axuda e asesoría en asuntos
de marketing constituiuse en Los
Angeles , nos Estados Unidos, o
USSU Arts Group -por United
States Soviet Union, formado antes da disolución da URSS-, presidido por Sid Sharp, e co citado
Tristan Del na xeréncia. O USSU
xa ten investido alguns centos de
miles de dólares, coa mente posta
na posibilidade da edición de
300.000 CDs de maxistrais interpretacións en vivo. Neste momento estanse negociando licéncias de
publicación con várias compañias
discográficas, que xa manifestaron o seu interese, ainda que o
USSU pensa conservar a sua pró:pria marca; como salientou Kornilov nunha rolda de prensa en Los
Angeles, en Outubro de 1992, "un
selo discográfico cun catálogo
instantáneo de 300.000 títulos poderia inundar o mercado".
Komilov valora esta colección en
"moitos centos de millóns de dólares". Non resulta tan <loado esti- •
mar o investimento preciso para
colocar na rua todos os discos.
Mais, por riba de todo, o verdadeirarnente fascinante e significativo é o reto de desenvolver este
inesperado legado histórico.

Os arquivos conteñen primordialmente música clásica, con alguns
miles de horas de música popular
e programas de música folk de diversas repúblicas. Os grandes arti tas aparecen por todas as partes:
Sviatoslav Richter, Rostropovich,
Emil Gilels, David Oistrakh, Kogan, Svetlanov, Mravinski, Rozhdestven ki, Kondrashin, Shostakovich interpretando ao piano a
ua própria mú ica , o Cuarteto
Beethoven tocando a Beethoven .. .
Talvez menos esperadas, encóntran e interpretacións de Menuhin
e Enesco do concerto de Bach para dou violins, Birgit Nilsson en
Turandot , na Scala, ou un Requiem de Verdi con Van Karajan
e Leontyne Price. Tamén hai algun has gravacións de actuacións
de cantantes estadounidenses en
xira pola URSS, como Paul Rabean ou Pete Seeger.
Entre os miles de fitas, atópanse
todas as gravacións en audio e video de concurso Tchaikovski de
piano, desde a sua primeira edi-

la, sen paralelo en Ocidente.

Agravación sitemática de acontecimentos musicais, salvando os direitos de autor, revalorízanse con tempo. Na foto Festival de Haendel en Halle (Alemaña).
EICKE

En canto ao reprocesamento das
fontes orixinais para a sua edición
en formato dixital, o xomalista de
Stereophile, Clark Johnsen (hai que
ter en canta que o principal obxectivo da publicación norte-americana é a crítica de audio, ainda que
tamén a música), opina que na actual política comercial das re-edicións históricas, o fin supremo é a
redución do sonido de fondo, ainda
que a calidade do sonido fique <lanada. Johnsen nota que as transferéncias desde os antigos discos de
78 rpm son bastante mellores que
as realizacións actuais, por causa de
estas últimas teren o sonido comprimido e musicalmente menos envolvente, se ben notabelmente máis
silencioso: "Van ser sometidos os
masters rusos a 'burguesas' estratéxias reducionistas como NoNoise,
CEDAR ou Packbum? Aparentemente non. O USSU e Ostankino
asinaron contratos exclusivos con
Digiton, unha empresa rusa de nova constitución, para a asesoría nos
traballos de restauración. Digiton
aplica procesos de redución de sonido de fondo, a base de algoritmos
especiais, de desenrolo patentado,
criado para o antigo Ministério de
Defensa soviético".+

..................................................•......•.....................................................•....•••••••••.•.............................................

Só o Auditório da Coruña grava as actuacións en convénio con Rádio 2
•X.C.
En tres capitais galegas teñen
lugar habitualmente concertos e
actuacións musicais de gran en• vergadura. A programación para
o ano 93 comezou coa preséncia
de Yehudi Menuhim e a ringleira de orquestras, grupos de cámara e cantantes que se anúncian son un reclamo nunca visto. Apesar <liso só o Auditório
da Coruña, en convénio con Radio Nacional (Rádio 2), está
gravando esas actuacións para
despols emitilas na sua programación especializada.

O problema é complexo, máis
que do ponto de vista técnico,
dos direitos de autor e a protección e o coidado que impoñen estas actuacións. Mesmo asi o equipamento para facer un arquivo
mínimo, salvagardado as proibicións de difusión, non existe e só
o esforzo das emisoras públicas
de rádio diminue esta auséncia.
Nen o Auditório de Galicia nen o
Centro Cultural Caixavigo gravan nengunha das actuacións musicais, e só cando se lle pede explícitamente rexistan -cun equipamento simples- as conferéncias

e mesas redondas. "Os permisos
véndense -cantan fontes da Rádio
Galega- e son caros. Mesmo asi
nós gravamos todo tipo de actividades musicais que sexan galegas, e dentro das nosas posibilidades acudimos sempre a onde se
nos pede. Mais non ternos convénio nen acordo nengun para recoller sistematicamente determinadas actuacións. No caso da Xoven Orquestra, por iniciativa de1es estamos realizando gravacións, das que quedamos na emisora con cópia".
Segundo Xoán Manuel Carreira é

factíbel estabelecer convénios "o
exemplo de Rádio Nacional vale,
pero no fondo hai tamén unha
conceición da cultura e da música. Na Opera de Sidney hai unha
Biblioteca que ten todo o relativo
ás actividades do centro: desde
os planos do edificio ás gravacións das actuacións en vídeo e
cinta, ainda que sexa de uso restrinxido".
A equipa de Rádio Nacional inclue un estudo móbil de certa sofisticación, e xoga no seu favor
cos 75 anos de tradición da emisora e a permanéncia duo progra-

ma especializado. O labor que até
agora se realiza no Arquivo Sonoro de Galiza, que ten apenas
un ano de vida, ainda non puido
ocuparse de nengunha iniciativa
neste sentido. Segundo o seu responsábel, Afonso Monxardin,
"até agora só nos ocupamos de
voces, ainda que na visita a América tamén recollimos algunha
música. Mentres o organismo
non medre e teña o seu próprio
local, ainda que se utilicen por
convénio equipos da emisora pública galega, non podemos pensar nese traba11o que sen dúbida é
importante". +

....................................•.................•.....•.............•.•.....................................................•.............................••••••.....•.
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DIAS
Uxio Novoneira (presidente);
Carlos Mella (Vicepresidente),
Miguel Anxo Femán-Vello
(secretário) e Xosé Maria Alvarez
Cáccarno, Pilar Vázquez Cuesta,
Luisa Villalta e Lois Diéguez
(vogais).

• Bill Viola gañou o
Festival de Vídeo
O xuri formado por Luisa Ramos,
Andre lten e Enrique Arce
acordaron conceder o prémio do
festival Internacional de Vídeo
Cidade de Vigo a The Passing do
norteamericano Bill Viola, unha
meditación sobre a realidade do
ser humano, inscrita na constante
preséncia da paisaxe. A dotación
económica do galardón é de
500.000 pesetas.
Os accésits de 250.000 foron para
Glass Jaw de Michael O'Reilly
(USA) e Winter War de Ildiko
Enyedi (Hungria). O vídeo do
español Juan Puello
Contorsionista, mereceu unha
mención especial e
recomendáronse os húngaros Tv
Boris and Mis ha Video de Andra:s
Solyom e Herbal Diary de Peter
Forgacs. A obra de Julián Alvarez
A tres si con !' Orifanz_tamén
mereceu os parabéns do xurado. +

• Nova directiva
da Asociación de
Escritores
Na sua Asamblea Xeral a
Asociación de Escritores en
Língua Galega, elexiu un novo
Consello Directivo formado por

Entre os proxectos para o 93 a
AELG prevé a realización do III
Congreso de Escritores Galegos e
a criación dunha revista semestral
"representativa das letras galegas
contemporáneas", que deberia ser
a continuación dos anteriores
proxectos "Escrita" e "Nó".
Recentemente a AELG solicitou
da Conselleria de Cultura unha
subvención de 14 millóns de
pesetas para poder desenvolver
unha ambiciosa programación
cultural e literária.

a entidade que representa no noso
país á Axéncia Europea para as
Línguas Menos Extendidas.
O óbxectivo <leste organismo
consiste na salvagarda e
promoción das línguas
minoritárias da CE asi como das
suas culturas, e traballa en estreita
colaboración coa Comisión das
Comunidades Europeas,
Parlamento Europeu, Consello de
Europa e coas institucións dos
estados membros para conseguir
as suas finalidades.•

Na mesma reunión fíxose constar
o pesar polo falecimento do que
fora presidente da Asociación
Catalana de Escritores e traductor
ao catalán de obras de poesia
galega. Josep Maria Llompart.. •

• Informe sobre o
galego para a
Comisión
Europea
Durante a primeira semana de
Febreiro visita Galiza unha
comisión de nove persoas
procedentes de Irlanda, Fráncia,
País de Gales, Bélxica e Itália
para realizar un informe sobre a
situación da língua galega e a sua
implantación na educación,
administración, prensa e outras
manifestacións sociais. A
organización da viaxe
corresponde á AS-PG (Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega), que é

O historiador Pierre Vilar.

• Pierre Vilar e a
autodeterminación
O historiador Pierre Vilar explica
a sua posición sobre as relacións
entre democrácia e
autodeterminación, nunha extensa

r ~ - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
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entrevista que concedeu a Josep
Maria Solé Sabaté no semanário
El Temps. Vilar responde á
pergunta sobre as relacións entre
democrácia e autodeterminación,
"estou dacordo en que a
profundización da democrácia
implicaría un recoñecimento máis
explícito do direito de
autodeterminación ao conxunto
dos povos do Estado español". E
matiza a sua reflexión sobre o
conceito democrácia "que é
puramente político basado máis
no futuro ca no presente. Unha
democrácia
integrada
plenamente no
sistema capoitalista
é normal? Tamén
hai que considerar a
incapacidade
económica de
dominar os
elementos naturais e
a incapacidade
política de definir
que é exactamente
poder e que ·
queremos dicer
cando falamos de
intervención
popular no
govemo".

Pola sua banda a Agrupación
Cultural O Pacho fixo público o
fallo do seu decimoquinto Prémio
de Poesia, dotado con 50.000
pesetas. O gañador foi a obra
apresentada co lema "A tumba do
Deus Sol" do que é autor Luis M.
Mazás López. O xurado
formábano Henrique Rabunhal,
Francisco Hernández Naval e
Antónia López Garcia.

En canto á situación
das nacións sen
estado na Europa
unida Vilar é
escéptico "nun certo
senso pensaba que
Europa podía ser
unha unión rapidamente e que, en
caso de que diminuise unha miga
o poder dos grandes estados e a
sua influéncia dominadora, o
proceso podía ser favorábel a
nacionalidades sen estado que
terian máis espácio para
desenrolarse. Porén Europa faise

Noutra orde de cousas Carmen
Domínguez Grande reclama ser
declarada vencedora ou, no seu
defecto, ser comenentemente
indemnizada, pola confusión da
Conselleria de Cultura que
desviou o seu guión
cinematográfico "A fin dun
reino", que apresentou no Prémio
Carlos Velo, para o "Alvaro
Cunqueiro" de textos teatrais. A
consufión arrástrase desde o ano
1990 pero só se descobreu o erro
cando a autora reclamou o
orixinal. •

-

-

·-

-

-

-

-

-

tan difícilmente, con tantas
contradicións e cunha indiferéncia
tan acusada das opinións públicas,
que non sei se as pequenas
nacións sairán gañando ou
perdendo".+

• Notícias
de prémios
Alberto A vendaño ven de gañar
con "Os náufragos de
Malakabula" o Prémio Barco de
Vapor de narrativa infantil,
instituido pola Fundación Santa
Maria e a Editorial SM.
Avendaño, residente nos EEUU,
xa gañara o prémio no 86 con
"Aventuras do Sol". A dotación é
de un millón de pesetas,

-

-

-

-

-

-

-
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OS CONQUISTADORES MODERNOS
MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA

Un dos pontos escuros máis
chamativos da historiografia
contemporánea da Galiza é a
falta de investigacións sobre
o movimento obreiro postas
a disposición do leitor
interesado. Con este libro
queremos perfilar
sinteticamente distintos
espacios sociais do noso país
(as vilas, o agro, o mar, as
cidades), e avantar no
coñecemento de como as
sociedades obreiras aparecen
e se apañan neles. Como se

adaptan,
en
definitiva,
á peculiar
estrutura
social e á
idiosincrásia
das e dos
traballadores
domare da
terra.

A
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Caricatura do
.
comunismo
A reuolta dos

-animais de Orwell
Os libros máis coñecidos de George Orwell (de verdadeiro nome
Eric Blair, 1903-1950) son Homenaxe a Cataluña, 1984 e A revolta
dos animais, título que se lle deu á
versión galega de Animal Farm
("A granxa dos animais") que remata de publicar Edicións Positivas en excelente tradución de
X.A. López Dobao. Que sexan os
tres libros máis coñecidos, non
quer dicer que sexan os mellores.
Quizá o mellor sexa esa espécie
de memórias que se pode titular
Sen unha cadela en Londres e París. Non faltará quen prefira Burmese Days (Días de Brimania na
tradución e pañola; Dias birmanos, a tradución máis correcta).
Quizá haberá quen prefira os seus
ensaios ... Mais compre lembrar
que non sempre os escritores son
recordados polas suas mellores
páxinas, outro factores entran en
acción; e a popularidade dos tres
primeiros libros citado ven dada
máis por factores extra-literários
do que por factores puramente literários.
A revolta dos animais foi publicada en 1945. O manuscrito, por
razóns diversas, por rexeitado por
várias editoriais. A alegoria política era unha das razóns máis im-

portantes. Mesmo un conservador
-en política- como T.S. Eliot,
apesar de falar da calidade da obra
de Orwell, non foi capaz de emitir
un informe favorábel á publicación (véxase a introdución á versión española desta novela, publicada en Destino). finalmente, o libro será publicado e acadará un
grande éxito (anos despois serialevada ao cinema por John Halas).
As razóns do éxito da novela?
Quizá a caricatura sarcástica que
fai do comunismo. Quizá a sinxeleza da fábula.
Para Frederik R. Karl, a novela fíxose famosa "pola sua oportunidade como comentário político Orwell escrebenna cando Ocidente
se dispuña a abrir os brazos a Stalin considerándoo como o seu aliado-- e non pola sua forza satírica.
Comparándoo con As viaxes de
Gulliver (... ) non ten a variedade
nen a mordacidade de Swift, nen
di grande cousa, á parte de que o
poder corrompe, sexa home ou
besta quen o ten nas suas mans".
Domingo Pérez Mink, falando da
obra do inglés, analisa A revolta
dos animais. Para el a novela é
unha "fábula discursiva, pueril e
animada, que nos descrebe a loita
pola liberdade dos animais do mesticados, como se se tratase da
revolución dunha clase inferior,
ou o proletariado, por acadar a independéncia económica". Para o
grande crítico canário "un pesimismo anguriante rufa nas últimas
páxinas do libro. Sempre no ton
pedagóxico que este ten, estimamos que as conclusións deberían
ser outras. Se unha revolución se

perverte, compre tornar a recomezar. Por medo á ditadura política
non debe o proletariado seguir
sendo escravo do capitalismo, das
máquinas e da opresión"...
Orwell, no escrito "Por que escrebo" -recollido no volume publicado por Editorial Destino A mi
manera- di que "A revolta dos
animais foi o primeiro libro no
que tratei, con plena consciéncia,
_de fundir o propósito político e o
artístico". Acadou o escritor inglés os seus propósitos? No mesmo ensaio pódese ler: "Cada liña
séria que escrebin desde 1936
foi, directa ou
A fusión
indirectamente,
contra o totali- de
tarismo e a prol literatura e
do socialismo política
democrático,
tal como eu o conduce a
entendo". As Orwell,
intencións de como a
Orwell eran bo- case todos
as. Os seus libros resugan os que
antifascismo e marren no
anti-estalinis- intento, a
mo (ou anti-co- dar
munismo, se se
prefere); pero, primacía á
onde queda a política
literatura? Nen
1986, nen a A
revolta dos animais son obras literariamente conseguidas. Esta última é un apólogo no que Orwell
prima a intención política sobre o
literário. Usa da caricatura - o
personaxe (sic) "Napoleón" está
baseado en Stalin. Do arquetipo
ideolóxico. Do discurso fácil. Do

apólogo. Orwell, usando animais
como personaxes da sua fábula,
mostra ideas máis ou menos caricaturizadas. O difícil -quizá albiseábao- seria enfrontar homes
con esas ideas .. . e con paixóns. (O
que intentaría con 1984, da que a
presente pode considerarse un ensaio).

quedan novelas e escritos. Quizá,
para comprendelo, para gustar del,
hoxe haberia que lelo en conxunto.
Unha primeira entrega foi dada,
nunha bela tradución. •

Hoxe, a novela de Orwell pode entenderse como unha fábula dos extravíos do poder. Mais dun poder
que añoraba un mundo mellor, unha utopía redentora. Pode, tamén,
lerse como unha crítica-caricatura
das vangardas políticas que se distáncian totalmente das retagardas.
Tamén, para os estudosos, pode
lerse como o camiño directo a
1984; pero como obra literária en
si, como novela que quer provocar
o desexo --todos os desexos- do
leitor, é un fracaso. A fusión de literatura e política conduce a Orwell, como a case todos os que
morren no intento, a dar primacía
á política; e A revolta dos animais
ven dicer, chega á conclusión que
os animais reaxirian igual que os
homes postos nas mesmas circunstáncias que estes.

Exceso de
aparato
crítico

George Orwell non era un gran
novelista. Era un loitador, unha
conduta ética, fiel a si mesmo e ao
bon povo inglés. Loitou contra o
fascismo, contra o colonialismo,
contra o estalinismo. (Non participou nas Brigadas Interancionais,
fundadas e dirixidas polos PCs oficiais, como se di na lapela; si nas
Brigadas do POUM, masacrado
polos estalinistas). Proclamou a
sua verdade e as suas experiéncias
aos catro ventas -que se di. Del

XGG

Sempre
en Caliza
Ternos por primeira vez unha edición crítica da obra política de
Castelao, Sempre en Galiza. Esta
nación ten a obriga de editar toda
a obra de Castelao coa mesma garantia. Bon é o comezo.
O volume desta edición crítica de
Sempre en Galiza (SEG) consta de
1010 páxinas e abrangue as seguintes partes : introduccións, texto,
aparato crítico, índices e apéndices.
Os estúdios introductórios son catro: O proceso de elaboración
do Sempre en Galiza da autoria
de Mato e de Monteagudo. É un
traballo de 48 páxinas ben orientado na liña dunha edición crítica.
O pensamento político de Castelao por Beramendi e Máiz R.
Unha constante nos estúdios de
(continua na páxina seguinte)

canta de libros
111

O prim iro. d
Blanco-Amor

Segundo libro de O

Recén declarado no Consello da Xunta
como ano adicado ao escritor
ourensán, Ir Indo Edicións xa ten na
librarias a primeira publicación sobre
o autor de A Esmorga. Trátase dun
trabal lo de Francisco Femández del
Riego, intitulado Blanco Amorco
subtítu lo: Emigrante e autodidacta. A
sua vida literária. " Implicado desde a
amizade,
complicado
desde a
procura dun
ideal comun.
O resultado
é unha obra
que descobre
as claves
literárias,
vitais e
políticas do
recriador das
atmósferas
aurienses". t

Salvador Alcalde Xil O Rinreiro ven
de editar o seu segundo libro de
poemas Contra vento e marea.
Despoi da boa acollida de Follas
murchas e seródias agora amplia a sua
arpa lírica nun constante ir e vir do
mar ao interior persoal. O poemário
está prologado por Manuel Maria. t

Rinreiro

Música popular
Na sua colección Raigame, Ir
Indo Edicións publica o libro Os
instrumentos da música popular
do que son autores Ana Sánchez
Brunete e Enrique Montero. O
libro percorre a descripción de
catro tipo de materiais: idiófonos,
membráfonos, cordófonos e
aerpófnos. Castañolas, virimbao,
flautas, ocarina, pandeireta,
gaita, ... son obxecto de
descripción neste libro de
divulgación. t
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Leituras
111

(ven da páxina anterior)

Beramendi, ao que nesta ocasión
se xunta Máiz; logra a mellar integración das aportacións de Castelao no desenvolvemento teórico
do nacionalismo galego ata agora
indicadas nas obras de Beramendi. Pode que esta introducción
consega monstrarlle a tantos que
a teorización sobre o nacionalismo galega non remata, nos anos
trinta, con V. Risco. As ideas
lingüísticas de Castelao por H.
Monteagudo. A síntese que se nos
ofrece é séria, pero no vexo a que
ven isto nunha edición como a
que ternos perante nós. Notas bibliográficas de Mato e X. Moreno. Divididas en tres partes: obras
de Castelao, obras sobre Castelao
e obras sobre o Sempre en Caliza.
Recollen as
publicacións
de Castelao en
conxunto; das
obras sobre Ternos o
Castelao só su- Sempre en
m arizan
as Galiza
aparecidas entre 1986 e convertida
1991, remitin- nunha
do para as res- alfaia a
tantes ás bivisitar en
bliografias de
Alonso Monte- bibliotecas
ro e outros, pero
(1970),
de intransporOdriozola,
(1986) e de tá bel a
Anthropos, domicílio.
1986. As referentes a Sempre en Caliza
son
moi
exaustivas e menciona todas as
aportacións das Actas do Congreso Castelao, ed. 1989. ¿Non
era preferíbel remitir toda a bibliografia non referente a Sempre
en Galiza a outro lugar? Estaria
moi xustificada nunha edición
crítica das obras completas de
Castelao.
O centro desta obra é o Sempre en
Caliza. Reedítase con notas ao pé.
Un esperaba notas das fontes de
SEG, dos lugares paralelos dos
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outros escritos do autor e algunha
erudita para o lector comun.
Acontece ao revés: moitas eruditas e longas coa vida e milagres de
persoas citadas, máis dun valor
absolutamente irrelevante para a
comprensión do texto, e moi escasas ás que farian do SEG unha
obra máis intelixíbel e en relación
co Castelao global.
O aparato crítico vai desprazado
do texto, en capítulo aparte; pura
erudición nada funcional para a
leitura. O mesmo pasa cos Cadernos. Estes resultan curiosos, como pasarla cos de calquera autor.
Son apuntes prévios de Castelao,
alguns que el mesmo rexeitou, outros que asumiu. ¿Cando estamos
tan lonxe ainda de contar coa edición crítica de toda a obra de Castelao, ten senso editar os borradores de SEG? Resultan divertidos
sen dúbida, pero irrelevantes.
Por fin, os índices de SEG serven
para guia dos lectores, para orientación e satisfacción dos seus interes; son logo moi apropiados a tal
tipo de edicións.
Só cómpre louvar esta edición
por mais que deixemos subliñados os aspectos que non nos convencen. Esta forma monumental
de editar, de 1700 exemplares
numerados, con destino determinado, poderia e debería serverse
ao público en forma manual e a
custe popular. Pensando nesa necesidade é polo que desestimamos alguns capítulos e desexaríamos outra composición dos elementos aportados para esta edición crítica. Ternos a SEG, a
obra política de Castelao, convertida nunha alfaia a visitar en bibliotecas e museos, pero intransportábel a domicílio. Para adapta1.a a ese fin, hai que refundir os
elementos do soporte crítico ..+
FRANCISCO CARBALLO
CASTELAO, Sempre en Galiza, edición
crítica, Parlamento de Galicia e Universidade de Santiago de Compostela,
1992. Santiago, pp. 1010.

De interese para Concellos, Xuntas
de Montes, cotos de caza e outras
entidades privadas ou

organismos públicos.
•
•
•
•
•
•
•
•

Informes e estudios medio-ambientais.
Ordenamento e protección de espacios naturais.
Plans técnicos de caza. Estudios de recursos cinexéticos.
Estudios de impacto ambiental. Restauración de medio
natural.
Censos e estudios de flora e fauna.
Programas de educación ambiental.
Organización de actividades relacionadas co medio-ambiente.
Asesoria medio-ambiental.

Apartado de Correos 5330 - 36280 VIGO Tlts.: (986) 439192-234505

A desgrácia
>
como xenero
teatral

Saxo tenor
Acudimos á convocatória de Teatro do aqui no Teatro Principal de
Compostela, e iamos con reticéncias, co medo de que o fermoso
texto de Roberto Vidal Bolaño non
acadara ser pretexto dun xogo escénico á sua altura. Trata-se dunha
homenaxe ao cine negro americano que ten no difícil equilíbrio de
xéneros -policíaca, drama social,
filosófico ... -, no perfecto acabado dos retratos das personaxes, na
permanente intriga, as maiores virtudes.
A aczón transcorre ·nunha praza de
arrabaldo que como se recolle na
cita inicial de Jim Thompsom: "era
de esa clase de sítios aonde, se é
que non che permiten cuspir no
chan da tua casa podías ir facé-lo"
perfeitamente acabada na montaxen con escenografía de Kukas,
nela dá-se cita a galeria das personaxes que pertencen a dous mundos claramente difrenciados. Ao
bairro pertencen as personaxes
marxinais: O tio Sam, vello alcalizado namorado de Améric'a; A Sabrina, puta empaquetada do Sinatra, aprendiz de macarra; O Lanzao, rateiro de tirón e navalla motorizada; Goliat o enano, que quer
ser matón da polícia; O Xeneral
Grant; tolo capitán do lixo; Dona
Horténsia , a fermosa Rita Hayworth vida a menos; O xudeo, expolícia que rexenta unha tenda de
antigüidades; Lola, a sua filla. De
fóra chegan as personaxes de elevada posizón, que irrómpen coas
suas fermosas roupas e' as suas escuras intenzóns na miserável tranquilidade do bairro: A señora elegante, mae do morto; O Home sério, pae do morto; O Malina e Senésio, dous esmorgantes que buscan os favores culinários da Chinchoniña.
Dentro: a miséria, o lixo, a loucura, a marte. Fóra: a tranquilidade
dos benpensantes; mas o acontecer
da aczón demostrará-nos que non é
o que parez. Así, dentro haverá sítio para a amizade, para a sinceri-

dade, e fóra será o espácio da traizón, do poder a calquer précio, da
marte contratada.
Ao conflito principal, a marte dun
xoven e as consecuéncias que acarrea para o bairro, <levemos sumar
as diferentes situazóns nas que se
ven implicadas as personaxes, situazóns que evolucionan e varian
no transcurso da obra influíndo decisivamente no factor intriga.
Na montaxe dirixida polo próprio
Roberto Vidal Bolaño, que tambén
se encarga da iluminazón, participan os actores: Xosé M. Olveira
"Pico", Elina Luaces, Gonzalo M.
Uriarte, Laura Ponte, António F.
Simón, Susana Dans, António Durán "Morris", Xaquin G. Marcos,
Maria Xosé
Bouzas, Rodrigo Roel, VicenUn luxo,
te Montoto, César Martínez, tanto polo
Marcelino de elenco de
Santiago " Ku- actores
kas'', Luis Zaera e Pilar Perei- contratara , coa aporta- dos, como
zón musical e pola
escénica do sa- fermosura
x o Bernardo
Martínez, que do texto,
desenvolven un como polo
traballo adecua- presuposto
do dentro das manexado.
premisas realistas estabelecidas pola direczón facendo do espectáculo unha
das montaxes mais interesantes
dos últimos tempos, que servirá,
de seguro, para reconciliar ao espectador galego co seu teatro e demostrar, ao tempo, ás autoridades
que para fazer teatro e chamar ao
público non é preciso andar a asa-

inar com édi a por in xe tión de
chiste fácil.
As duas pezas que este ano se fi xero n en produczón asoci ada co
IGAEM, "A longa noite de Fiz" e
a própria "Saxo Tenor'', fóra das
diferéncias evidentes de estilo e
estética, teñen unha comun base
que garante o bon resultado: a consisténcia dos seus textos literários.
Tanto Miguelanxo Murado no primeiro caso, como Roberto Vida]
Bolaño no segundo, construiron un
texto de fácil adaptazón á escena e
son dous bos exponentes de que a
escrita teatral no noso país está a
sair do estanco relegado que sempre ocupou. Tambén nese senüdo
haverá que celebrar a nascenza da
compañia Teatro do Aqui que, como nos explicava Roberto Vidal,
non excluindo calque r tipo de
montaxes, vai-se especial izar en
montar autores galegos contemporáneos. De feíto, están xa a traballar na próxima montaxe, que dirixirá Quico Cadaval sobre o texto
"Dias sen Glória", último prémio
Rafael Dieste, tambén da autoría
de Vidal Bolaño.
En resumo, unha peza teatral de
grande formato, un luxo, tanto polo elenco de actores contratados,
como pola fermosura do texto, como polo presuposto manexado. Un
luxo que saberemos disfrutar e que
por desgrácia, debido precisamente
ao seu grande formato , non chegará a todos os lugares da Galiza onde tan preciosos son, de tan raros,
estes eventos. Corenta funzóns nas
cidades e boa sorte para conquistar
os teatros do estado.
O Tio Sam: (Xa case peneque)
¿Tráxico? ¡Non me faga rir! As
traxedias son cousas dos Deuses, e
a toda esta historia, fáltalle altura
para chegar a tanto. Non pasa de
ser unha desgracia. É o máis que
os homes somos quen de causar.
(o home da gabardina saca unha
pistola)
O Home da Gabardina: Vaime perdonar, pero é que, odio os finais
con mensaxe.
Non puden evitar cair natentazón
de incluir este diálogo onde o autor
ironiza sobre o resultado do seu
traballo de criazón. É a súa obra,
claro, un texto con mensaxe. +
FRANCISCO SOUTO
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Antón Reixa, a lucidez na confusión
Transporte de Superfície e Ringo Rango son as suas últimas obras
• MANUEL VEIGA

guións para televisión non debería ser unha má decisión para un
escritor. Por outra parte Reixa
non é un bon showman). O seu
éxito radica en que o público intue -ainda que non comprenda
todo, como sempre pasa- que
Reixa di cousas sobre o mundo
no que a xente vive. Con ironía,
con achádegos poéticos (lembremos chove contra futuro) e sobretodo en claves actuais. As
suas referéncias ao pasado rural,
aos sinais de identidade, ao popular son constantes -tanto como
noutros escritores supostamente
máis "nacionais"- pero sempre
conscente de que o pasado é pasado e agora compre relelo, actualizándoo. Que ás veces deturpa, que mesmo se equivoca (teno
feito comentando fotografías de
Xurxo Lobato), pero quen innova
sobre seguro? El polo menos
arrisca e os mozos da Galiza de
hoxe saben interpretar a Reixa. A
galeguidade sobrancea na sua
obra, por máis que use do rock,
da televisión e de referentes
standarizados.

Anton Reixa ven de
presentar o seu último
libro: Ringo-Rango
(texto e video). Hai un
ano deu a coñecer
Transporte de
Superficie. O autor
atravesa unha etapa
intermédia entre a
mocidade e a madurez
cando a sua obra
continua a xerar
curio idade nun
público moi amplo,
certo menosprécio
entre a crítica e
confusión entre todos.
Poemas, humor ou
relatos breves onde se
reflexiona sobre
literatura forman un
traballo anovador no
ámbito galego que
paga a pena analisar.
Resulta extraña a obra de Reixa:
as interrupcións, incisos, asociacións, no límite da perda do sentido. Pero non é asi a vida? A rádio, o televisor do nena, a conversa telefónica do veciño de
abaixo. Quer dicer, unha sociedade en pedazos, na cal parece
imposíbel entenderse. Un mar de
parcialidades onde resulta difícil
sacar conc lusión s, por mor da
excesiva comunicación, da simultaneidade dos discursos, nos
lindes mesmo do ruido. Visto
asi, Antón Reixa reflexa mellar a
realidade que moitos dos escritores de discurso lineal e que se
parecen máis intelixíbeis é simplesmente porque son máis antigos, pero polo mesmo interesan
menos: entendemos o seu discuro, pero como xa o coñecemos,
abúrrenos.

Reixa aprópriase de todo o que
entra polos ouvidos de calquer cidadán galego e fai literatura ás veces inxénua, ás veces tan colapsada de significados que se perde a
comprensión, pero resulta sempre
interesante.+
Transporte de Superficie. Edicións Po-

sitivas. 1991
Ringo Rango. Edicións Xerais. 1992

Hoxe, cando os últimos filósofos
e historiadores ou os críticos literários máis recentes falan de recuperar o suxeito da história e un
certo sentido da narración, é absurdo desacreditar a obra de Reixa tanto como a de calquer outro
escritor. Abonda con pedirlles
que conten algo novo, que non se
perdan na confusión que non comunica, nen na superfluidade
que tampouco comunica porque
é demasiado redundante. Que
axuden ao leitor a selecionar, a
entender.
Reixa é conscente de que escrebe
sobre os cadavres de centos de
escritores anteriores (na introdución de Ringo-Rango anota:
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(986) 41 88 52 o luns 8 e martes 9 de 10 a 2

"Non teño demasiadas gañas de
escrebir iso, a literatura xa descrebeu demasiadas postas de sol,
sobre todo a nosa. Trátase doutra
cousa. A vaca. Como debo comportarme ante unha vaca?"). En
lugar de rendirse a eles -como se
ve pola cita-, de repetilos, de
sentirse prisioneiro da sua retórica, xoga coa memória cultural,
manipulaa -con irregular acerto,

desde logo-- e lémbra
que estamos en 1993.
Se Reixa ten algo de
éxito -o que parece
indubidábel- non é
porque saia na televisión ou sexa un gran
amenizador de verbenas (en todo caso, adicarse hoxe a facer

..•.••••.....•......................•....•..............................................................

A confusión tampouco é fácil de monstrar

O estilo de Reixa é posmodemo
(no sentido de que recoñece e
ironiza sobre o pasado cultural),
pero posue ética, identidade, non
é neutral. Polo tanto non é un
posmoderno conservador. A
mellor demostración está na sua
característica de pasar do trascendente ao coloquial sen intermédios (--Galicia, muller. -Galícia, metáfora do mundo. -Galícia, vou chamar por teléfono). É
polo tanto un desmitificador, pero que non oculta os mitos nos
que el mesmo ere, ainda que sexa a médias (non louba a revolución por exemplo, pero critica
ironicamente aos "terroristas
arrepentidos").
A sua non é ainda unha literatura madura, abusa da recurréncia
(conseguer o tono poético a costa de reiterar certas frases ou
palabras). É inxénuo ás veces,
deixa traslucir o seu estado de
ánimo persoal. lntruduce chistes
que rompen a coeréncia do libro. A cámbio saber usar case
sempre as frases feitas e xoga
acertadamente cos estereotipos
(as figuras maiores da ideo/o-

xia, segundo Barthes).

Con frecuéncia disimula o ideário político (como en Transporte
de Supeifície 11) sustituindo a
moralexa final por unha descripción allea á narración e que actua como ironía aberta a várias
interpretacións (É outro síntoma
posmodemo que se· percebe, por
exemplo, cando di -continuando cun exernplo anterior-: "É
mellor ser calquera cousa que terrorista arrepentido exiptólogo
ou dentista").
Ás veces sucede ao revés e no
meio dunha descripción a pé de
realidade vulgar inclue de matute
alusións políticas ou cultas que
lle lembran ao leitor enteirado a
tendéncia do autor e a sua altura
intelectual. Aquí percébese o medo de Reixa a que o confundan
cun afeizoado que practica a escritura automática e que non posuiria as credenciais que se He
supoñen aos escritores recoñecidos no "mundo da cultura".
Este é, se cadra, un dos problemas que ainda ten a sua obra: ca-

rece da elaboración literária suficiente para disimular os trucos
(ver Nota á nota , páxina 59 de
Ringo Rango: o autor xustifica o
que acaba de escreber e ao final
disimula cun chiste). Isto non debe ser confundidó con alusións
do tipo: "hai un siléncio de 14
versos" ou "a economía narrativa
manda" porque neste caso o autor non oculta, non porque non
saiba, senón porque o que tenta é
precisamente mostrar ou ironizar
sobre fórmulas literárias que considera superadas (ver, por exernplo, Transporte de Supeifície 1).
Doutra banda, ten o defecto de
abusar do caixón de xastre. O
estilo fragmentário ou de cocteleira non pode servir de pasaporte para colocar en cada obra
todo o que se lle ocurre ao autor
desde que escrebiu a anterior e •
considera matéria literaturizabel. Reixa, oeste sentido, fai como os paisanos co porco: aprovei ta todo. O procedemento é
útil para publicar moitos libros,
pero dá lugar a incoeréncias de
estilo e á inclusión de textos improcedentes.+
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Era un mozo de enormes preocupacións
culturais e políticas cando se produciu a
sublevación militar do 36. Participou na
guerra e en 1939 tivo que exiliarse a México.
Fiel á sua traxectória, chegou a escreber unha
vintena de libros, a receber prémios de várias
universidades, vinculado sempre á análise
marxiana. Na Galiza é coñecido pala sua

participación, en duas ocasións, na Semana
Galega de Filosofia. O pasado 28 de Xaneiro
foi investido doutor honoris causa pala
Universidade Nacional de Educación a
Distáncia. Entre as suas obras encóntranse
Filosofia de la Praxis (1967), Estética y
marxismo (1970), Ciencia y revolución. El
marxismo en Althusser (1978) ou Escritos de

Política y filosofia (1987): En galega foron
publicados dous traballos seus Once teses
sobre socialismo e democrácia (Cademos A
Nasa Terra, nº 11) e A aportación dos
"exiliados españois" ao filosofar
latinoamericano, no libro de ensaios América
Latina. Entre a realidade e a utopia
(Edicións, Xerais).

O filósofo marxista, exiliado en México, ven de ser investido doutor honoris causa pala UNED

Adolfo Sánchez Vázquez
'Non hai filosofias asépticas, nen inocentes'
•DOMINGOS A. GARCIA

É obrigado pedirlle que faga un
breve percurso polos seus anos
de formación.

central das J.S.U. En Setembro de
193 7 incorporeime á frente en
Aragón, na 11 división da que era
xefe militar Enrique Lister e comisário político Santiago Álvarez,
ambos galegos -ao través deles
empecei a coñecer Galiza. Con
eles -xa convertidos en xefes militar e político, respectivamente,
do 5!! Corpo do Exército, unidade
de choque do exército republicano-- rematei a guerra.

Desde a miña adolescéncia até a
guerra civil vivin en Málaga. A
sua intensa vida cultural permitiume escoitar a intelectuais da valia
de Unamuno e Ortega y Gasset.
No ano anterior á guerra civil dirixin con Enrique Rebolledo unh revista Sur, e na que colaboraron
Alberti, Prados, José Luis Cano,
etc. Ingresei, polo 1933, na Juventud Comunista. Un ano antes da
guerra transladeirne a Madrid para
cursar estudos superiores na Faculadade de Filosofia e Letras. Asistin entón a cursos de Ortega, Gaos, Zubiri e García Morente e entrei en contacto con escritores novos da época: Alberti, Serrano
Plaza, Miguel Hernández, César
Arconada e outros.

Cheguei a México en Xuño de
1939 na primeira das expedicións
colectivas a bordo do Sinaia. Vinme na obriga de despregar diversas actividades para poder subsistir os primeiros anos. En 1953 entrei corno profesor na Universidade Nacional Autónoma de México.
Na U.N.A.M. son na actualidade
Catedrático da Faculdade de Filosofía e Letras e profesor emérito.

Viven a guerra civil?

A Filosofía e a prática

Surprendeume en Málaga onde
permanecin até a sua caída, en Febreiro do 37, desempeñando diversas responsabilidades políticas
como dirixente local das Juventudes Socialistas Unificadas. Logo
pasei a Valéncia e de irnediato a
Madrid para facerme cargo da dirección do periódico Ahora, órgao

Como se relaciona a sua filosofia coa realidade social?

Calé o roteiro do exílio?

A totalidade da miña obra está
vinculada ás preocupacións do
mundo no que vivin e dictada asimesmo pola necesidade de achar
respostas teóricas aos problemas
que suscita a prática. A isto res-

ponden as miñas reflexións en diferentes campos: o marxismo como filosofia, a estética, a ética e
os traballos dos últimos anos verbo das experiéncias históricas relacionadas co socialismo.

Que pensa do compromiso moral e político?
Non hai filosofias asépticas ou
inocentes. Todas teñen consecuéncias práticas. Portanto de asumir conscientemente que o mundo
do home ten de ser transformado,
contribuir a iso --desde a filosofia- é, á vez, un compromiso
moral e político, o que non significa facer da filosofia un simples
capítulo da moral ou da política.

Que características posue a filosofia da praxe?
É unha conceición do marxismo
en virtude da que se considera como problema filosófico fundamental o da transformación do
mundo. consoante con esta conceición o home é perante todo o
ser da praxe. E a fi1osofia que asumimos non só se distingue por facer da praxe o seu obxecto central,
senón por ver de contribuir --com o teoría- á praxe que ten de
transformar o mundo do home.

Como se poden relacionar socia-

lismo e democrácia?
Para Marx e Engels socialismo e
democrácia eran indisolúbeis.
Mais o chamado "socialismo real", que se instaura despois da Revolución rusa de 1917, é un sistema despótico que ven a desunir o
que no verdadeiro socialismo de orixe marxiana- non pode e tar desunido. Un "socialismo" sen
democrácia non é socialismo.

Que futuro lle agarda ao socialismo?
O afundimento do "socialismo real" trae consecuéncias moi negativas para o socialismo, pois contribue a desacreditalo como proxecto. Neste senso o seu futuro vese
hoxe incerto e difícil. Contodo o
capitalismo, pola sua natureza e as
suas graves contradicións, non pode resolver os problemas fundamentais que aflixen hoxe aos indivíduos e aos povos. Faise necesára unha alternativa: a dunha sociedae máis xusta, máis libre, máis
democrática, sen explotación duns
homes por outros e sen opresión
duns países por outros. Esa sociedade é a que chamamos socialis. mo e ha de darse no futuro.

Ten algun senso falar de caída do
capitalismo e de instauración dun
socialismo de rosto humano?

Contra o que pensan os apoloxistas do capitalismo na sua teoría
do fin da historia -segundo a
que no capitali mo liberal a história chegou ao eu final (Fukuyama)-, o capitali mo non é eterno
e terá que deixar paso a outra sociedade que haberá de ser o socialismo. Pero e te será unha verdadeira alternativa na medida en
que sexa democrático e teña un
"rosto humano" (isto é: na medida en que sexa verdadeiramente
humanista).

Ocúpase menos da estética nos
últimos anos?
Segue a interesarme e, na actualidade, estou a impartir un curso desa rnatéria e escrebo sobre cuestións nese campo.

Só unhas palabras verbo dos
seus proxectos de traballo.
Estiven a traballar sobre Estética.
Neste ano debe aparecer, xa está
na imprensa, o primeiro volume
dunha obra en dous titulada Invitación a la Estética. Ademais propóñorne reco11er nun libro os diversos ensaios, publicados en revistas, sobre marxismo e socialismo e completar con algunhas reflexións sobre ambos a partir do
afundimento do "socialismo real"
e da "perestroika". +

Un filósofo no exílio
• DOMINGOS A. GARCIA

O discurso pronunciado por
Adolfo Sánchez Vázquez ao receber o título de doutor "honoris
causa" pola Universidade de Cádiz -publicado íntegramente en
Cuadernos Americanos, Nueva
Época, nQ7 da U.N.A.M.- adica
as duas útlimas páxinas a precisar
que entende por filosofía da praxe, sendo seis as principais notas
definí tórias da mesma:
- O mantimento dos ideais
emancipatórios que dan senso á
función prática da mesma;
- O apoio continuo nas ciénCias
para fuxir de "ilusións, falácias e
supersticións";
- A fuxida de prexuízos, argumentos baseados na autoridade,
etc., para evitar "xustificar o que
tratamos de transformar";
- A asunción dunha atitude crítica "en todas as direccións": das
ideas dominantes, das próprias
ideas, da realidade existente, da
realidade que se pretende construir... ;

Sánchez Vázquez en primeiro termo, á esquerda, xunto co resto dos ponentes
da VIII Semana Galega de Filosofía.

- Diálogo, que significa recoñecer que "non posuímos o mono-

pólio da verdade e estamos abertos ás razóns e á crítica do outro";
- Ser conscientes de que non hai
filosofía neutra, aséptica, desinteresada. Os critérios de racionalidade son históricos.
Velai, en apertada síntese, o cariz
do seu filosofar. Mais a brevidade
non debe ser impedimento para
dar lacónica cabida a outra constante do seu viver: a condición de
exiliado. E o mellar é acudir ao
impresionante testernuño do próprio Sánchez Vázquez en Cuando
el exilio permanece y dura no volume colectivo ¡Exilio!, Ed. Tinta
Libre, México, 1977 -reeditado
no nº 52 da revista Anthropos de
Barcelona, ao perder a sua terra,
fica aterrado (no seu senso orixinário: sen terra) ... O desterrado
non ten terra (radice ou centro).
Está no ar, sen asentarse ne1a.
Cortadas as suas radices non pode
arraigarse aquí; prendido do pasado, arrastado polo futuro, non vive o presente. Daí a sua idealización do perdido, a nostálxia que
envolve todo nunha nova luz ...
Os seus ollos ven e non ven: vendo isto, ven aquilo; ollando o presente, ven o pasado. E o que durante algun tempo pode alimentar
o fogo da poesía... é fatal en polí-

tica, pois non se fai política no
ar... Embora o tempo que mata ,
tamén cura. Surxen nova radices ... o pre ente corneza a cobrar
vida, afástase o pasado e o futuro
perde un tanto o seu rosto imperioso ... Mais i to lonxe de uavizar a contradición que de garra
ao exiliado, faina crecer máis e
máís. Antes só contaba o perdido
alá; agora hai que contar co que
se ten aqui ... Até que un día ... o
exílio achega ao seu fin ... Entón é
cando a contradición ... chega á
sua exasperación ... As radices
medraron tanto, tanto as penas e
as ledícias, tanto os soños e as esperanzas, tanto o amor e o ódio,
que xa non poden arrancarse da
terra na que foron sementados ...
O tempo non pasou impunemente
e ... , tanto se volve como se non
volve, endexarnais deixará de ser
un exiliado ... ".
E nengun colofón mellor a esta
nota que o final do artigo: "o decisivo é ser fiel -aqui ou ali~ a
aquilo polo que un dia se foi arroxado ao exílido. O decisivo non é
estar -aqui ou acolá-, senón
como se está". +
DOM INGOS ANTOI\ GAHCIA FERl\Al\DEZ

p ertence á
Aula Castelao de Filosofia
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¿Quere comercializa-lo símbolo
que dá nome ó93?
Ata o día 15 de Febreiro, ten a oportunidade de
acada-la exclusiva de explotación para aplicar
ós seus productos, do anagrama Xacobeo'93
11

11

No ano 1993, millóns de persoas do todo o mundo han visitar
Santiago de Compostela e Galicia, percorrendo os Camiños
de Santiago, co gallo da celebración do Ano Santo
Xacobeo'93, e o seu anagrama 11Xacobeo'93-Galicia 11 , a través
dos máis diversos obxectos, regresará coma lembranza con
cada un dos visitantes.
Este acontecemento canta co total apoio da Xunta de
Galicia, que está poñendo tódolos medios para ·dar a
resonancia nacional e internacional que este
acontecemento requere.

A S.A. de XESTION do PLAN XACOBE0'93
ANUNCIA
A apertura do prazo de presentación das solicitudes para a obtención da licencia da explotación
exclusiva da imaxe corporativa do anagrama 11 Xacobeo'93-Galicia 11 , limitada ó producto concreto
para o que se solicita.
As propostas presentaránse en sobre pechado, indicando no exterior para cal producto
concreto se licita, asemade o material empregado na súa fabricación, e figurando no seu interior
a contía da oferta económica.
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TELEFONOS DE INFORMACION: 595844 E 595848
S.A. de XESTION do PLAN XACOBE0'93
Ado.: Xosé Antonio Rodríguez Brey
Director-Xerente
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SA DEXESTION
DO PLAN XACOBEO 93
Rúo dos Feóns. 1 e 3 boixo
Teléls. 59 58 44. 59 58 48
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CONSELLERÍA DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO
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Verbas cruzadas
HORIZONTAIS: 1- Parte musculosa e comestible dos vertebrados. Recipiente usado para conter comida. 2- Di en voz alta
e con moita expresividade un trecho poético. Nome de letra
en plural. 3- Tres vogais distintas. Grupo escollido e minoritario, plural. 4- Cociñas ao forno. Mulleres de certo pobo
prerromano. 5- Cincocentos. A segunda e máis poderosa das
pezas do xadrez, plural. Xurisdicción episcopal. 6- Certa forma do verbo ser. Primeira consoante. O maior dos continentes. Consoante. 7- Berras de paixón. O deus de Hassan II. 8Vogal. Concello da provincia da Coruña. Sinal gráfico para
marcar a tonicidade ou abertura dunha vogal. 9- Ir polo aire
con grande rapidez. Certo día da semana. l O- Vo gal sebosa.
O tempero máis usado nas comidas. Certa contracción gramatical. Ne se lugar. 11- Na baralla, o número un de cada
pau . Faga ou poña sinais nalgún lugar. Consoante. 12- Filio
adiantado do Miño. Atallará un mal, sandará.
VERTICAIS: 1- Parade, detecte. As nais dos pais. 2- Caldas de
... , concello da provincia de Pontevedra. Dúas consoantes ben
distintas. Cero. A verba ca que soñan os noivos que se queren.
3- Facer eco, retumbar. Cortes e rilles cos dentes. Cincoenta.
4- Símbolo químico do bismuto. En plural, secreción mucosa
que se acumula nas paredes do estómago por malas dixestións. 5- Xunte, suxeite con corda. A do puntiño. Primeira e
cuarta letras do alfabeto. A flor da casa dos borbóns. 6- Colocases en liña recta. Símbolo do sodio. 7- Consoante galega.
Marchabas, andabas. Tiran para fóra á forza, arrancan. 8- Disputa, contenda de palabras. Pan moi delgado que ao cocer ficou sen miga. 9- Oitavo filio do patriarca Xacob. Dícese da
muller de elevada estatura. Terminación de infinitivo. 10- Pos
teso ou tenso. Famosa ópera de Verdi. Vogal. 11- Símbolo

Convocatórias
Ciéncias sociais
O Instituto Juan March,
convoca cinco becas, ás
que poden acceder titulados superiores de máis
tarde do 1 de Xaneiro de
1990, para o curso 93-94
no Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias
sociais. As solicitudes
hanse presentar antes do
l de Marzo de 1993, no
Centro de Estudios Avanzados Instituto Juan
March. R/ Castelló, 77.
28.006 Madrid.

Subvencións
para actividades
científicas
O Ministério de Asuntos
Exteriores subvenciona a
asisténcia a congresos e
actividades de carácter
científico con participación internacional, tanto a
organismos públicos coma
privados. Para acceder ás
becas hai que ter DNI español e acreditar títulos
académicos no caso dos investigadores, un mes antes
de realizarse a actividade a
beneficiar, no devandito
Ministério . Dirección Ge-

neral de Relaciones Culturales y Científicas. R/ Salvador, 1. Madrid.

Intercámbios
europeus
A Dirección General de
Juventud, pretende fomentar o intercámbio de xoves
de Comunidade Europea,
subvencionando até o 50
por cento dos gastos. Para
realizar os intercámbios o
grupo solicitante debe contar cun interlocutor noutro
pais da CE, elaborar conxuntamente o proxecto e
presentalo nas axencias nacionais respectivas. Os grupos andarán entre as 16 e as
60 persoas e han de ser de
xoves entre os 15 e 25
anos. Para intercámbios a
realizar a partires de Setembro, hai que apresentar
as solicitudes antes de
Maio. Máis información no
(91) 522 75 64/50-Extensión: 233.

Entidades sen
ánimo de lucro
O Ministério de Industria,
Comercio e Turismo concede subvencións para congresos, mesas redondas e
xomadas técnicas que aborden aspectos fundamentais
da distribución comercial

interior ou profundicen en
temas monográficos que
contribuian a sensibilizar o
elemento humán que desenvolve esta actividade.
As peticións presentaranse
no devandito ministério. As
entidades que poden aceder
non están especificadas.

Cursos
de fotografía
O departamento de fotografía da escala de Imaxe e
Son da Coruña, organiza
unha série de cursos que
comezan o dia 8 de Febreiro, nas instaslacións da escala; con Iniciación á fotografia en branco e negro, no que han tratar os
aspectos máis básicos para
logo realizar cursos de máis
nível. A duración do curso
é de 30 horas, repartidas en
duas semanas, de Luns a
Venres e de 19 a 22 h. A
matrícula custa 15.000 pta.
e inclue todo o material
que se use, ainda que se recomenda levar cámara própria. Para máis información
chamar ao (982) l O 41 24,
palas mañás de 10 a 14 h.,
e ao (982) 1O 42 24, na tarde de 16 a 19 h.

Xornadas
históricas e
arqueolóxicas da
Mariña Lucense
Organizan o Concello de
Foz e a Delegación de Cultura e Educación, e están
adicadas en particular a
Foz: A Frouxeira e o Mariscal Pardo de Cela. As
xornadas están integradas .
por l 00 persoas que, baixo
o maxisterio de importantes
espacialistas en arqueoloxia, história e história da arte impartirán diferentes
charlas e conferencias os
días 13, 14, 27 e 28 de Marzo. Tamén se realizarán actividades complementárias
como visitas ao Castro de
Fazouro, A Frouxeira, A
Galea, etc. As Xornadas están homolagadas pola Conselleria de Educación e Ordanación Universitária como un curso de 20 horas,
para tódolos participantes
que acrediten a sua asisténcia. Poderán acceder á convocatória todas as persoas
especializadas ou interesadas en temas relacionados
coa tématica a tratar que sex an maiores de idade ou
acrediten como mínimo a
titulación de COU. A cuota
de inscrición son 12.000

VICENTE BARREIRO MESA
químico do osmio. Acontecer, acorrer. Nome de home.
SOLUCION AO ANTERJOR: Axota. Olla!. Falara. Vizo. Atacara.
Gol. No. Trenlara. S. Si. Acores. Moca. Asas. Solapa. Ts. P.
Adestrar. Rr. Ler. Arrepio. Alta. Argola. Soera. Eolos.
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Pintura
Uxio Granell ten
unha exposición
antolóxica na sá do
Auditório de Galicia
e Santiago.
Oport~nidade

magnífica para ver
as criacións do
único surrealista
galego. É tamén a
recuperación para o
país das obras do
exílio.+

11

12

pta. que incluen aloxamento, manutención e actividades programadas, e que se
aboarán unha vez se Hes comunique aos interesados a
sua admisión. A seleción de
participantes realizaraa un
xurado, e será selectivo ser
Doutor ou Licenciado, Profesor de EXB, ter o título de
COU ou similar. As solicitudes, que han de incluir tódolos dados persoais, enviaranse ao Rexistro Xeral do
Concello de Foz antes do
30 de Xaneiro de 1993.

Xoves
Cooperantes
O programa Xoves Cooperantes, promovido pola
Conselleria de Cultura,
consta de tres partes, a primeira oferece cursos sobor
da cooperación e desenvolvemento, que se celebrarán Centro Eurolatinoamericano de Xuventude de
Mollina (Málaga); a segunda parte trata da criación
dun taller de cooperación,
para profundar nas matérias
dos cursos e traballar sobre
os países e proxectos de
destino; e unha terceira parte que consiste en realizar
práticas coma cooperantes, en países en vías de desenvolvemento. Poden participar todos os rapaces de
máis de 18 anos que obtiveran diplomatura ou licenciatura na Universidade
máis tarde de Maio do 89.
O prazo para a solicitude
remata o 11 de Febreiro
de 1993. Máis información
no teléfono do Servizo da
Xuventude da Delegación
Provincial de Lugo : (982)
22 54 51, extensión 218.

charlas encol da literatura
galega que oferece, entre
outros, temas como Comentário J¡terário de textos medievais, Ramón Cabanillas en dous tempos,
Metodoloxia do comentário de texto: Sempre en
Galiza de Daniel Castelao, Comentário de textos
narrativos de Otero Pedraio, etc. O curso que impartirase íntegramente no
IB Xelmirez (Santiago), vai
dende o día 5 de Febreiro
até o 26 de Marzo. A matrícula custa 6.000 pta. para
parados e estudantes; 4.000
para afiliados da UTEG e
sócios de AS-PG, e 8.000
no resto dos casos. Pódese
formalizar a matrícula até
o 3 de Febreiro. Para máis
información chamar ao
(982) 59 46 86.

Organizan a Unión de Traball adores do Ensino de
Galícia (UTEG) e a Asociación Sócio-Pedagoxica Galega. Tratase dunha série de

Noite de Varietés
Todos os Sábados, ás 10 da noite
na Nave de Servícios Artísticos
(NASA) de Santiago. Espectáculo
de cabaret con Morris e Manquiña,
Os Doré e a Compañia de Maria .

Saxo Tenor
A obra de Roberto Vida] Bolaño,
representada pola compañia Teatro
do Aquí, no Teatro Principal de
Ourense do 9 ao 15 de Febreiro. +

Anúncios de balde
Véndese curso de Ingles e Alemáo e
livros Portugues, Galega e Ingles.
(981) 26 98 42. Pre¡untar por Carlos.
Buscamos músicos para tocar ao vivo. Café da Fata. R/Irmandiños, esquina Martin Codax. Vigo.

Asociación Ma.ximo Gorki. Está aberta
a matrícula para o I Curso de Idioma
Ruso. Máis información e inscripcións no teléfono (986) 22 44 57, de
11 a 13 h. e de 17 a 21 h. Profesora
Irina Karitone.
Empresa de ámbito estatal precisa
delegado comercial. Ingresos segundo
valía. Chamar a Angeles: (96) 123 25
11 (V aléncia).
A forc;a da solidaridade em
marcha. A Treu, folhas informativas
das Juntas Galegas pola Amnistía
(JUGA), solicíta-as no apartado 875
de Compostela.

cando se fixeren conhecidas. O produ tos á venda haberian ser de orixe
galega e a bebida sen akool. Ao lado
instalaríase un autoservício cunha
ampla representatividade dos nosos
produtos. Interesados chamar ou escrever a: José Manuel López Iglesias
(Enxeñeiro e advogado). Apdo:
55094. 28880 Madrid. Teléfonos:
(91) 639 46 87, 507 35 30.
O Colectivo Ecoloxista Biotopo pon
a disposición de todos aqueles/as interesados/as, carballos (Quercus robur) de 2 a 4 anos, cultivados nos
seus viveiros forestais. As árbores
serviranse os Sábados pola mañá,
prévia cita. Admítense encargos para
o ano que ven. Prezos ecolóxicos e
prezos especiais para institucións. Información no teléfono-fax: (981) 63
65 98, de Luns a Venres entre as 19 e
20 h., perguntar pola Comisión Forestal.
Véndese máquina de escreber nova,

Mascota do
Ateneo Sta.
Cecilia de Marin
O Ateneo organiza un concurso de debuxos coa finalidade de acadar unha mascota. Poden participar todos
aqueles que o desexen, sen
límites de idade. Os debuxos
entregaranse nun soporte
non maior de 40x50 cm . A
técnica a empregar pode ser
calquer, e todos os debuxos
concurrirán nunha mesma
categória. Hai tres prémios,
sen especificar: un primeiro,
un segundo e un terceiro.
Para participar hai que remitir o debuxo á secretaria do
Ateneo Sta. Cecília de Marin. R/Caracol, 36, baixo.
Cos dados do autor no reverso do debuxo, antes do 8 de
Febreiro. A entrega de prémios terá lugar Venres, 15
de Febreiro, na sá de exposicións do Ateneo.

Os romanos
na Galiza

A literatura
galega a través
dos seus textos

Teatro

91011

3

6

O trinque

No CEM da Coruña, Colectivo de Educación Medioambiental, está aberto o
curso Os Romanos na Galiza, que terá lugar os dias
29 e 30 de Xaneiro. O obxetivo é acadar un achegamento á cultura romana a
través das pegadas que deixaron ao noso redor. O curso está enfocado dun xeito
didáctico para traballar despois con rapaces e rapazas.
O dia 28 ás 20 h. celebrarase unha sesión introdutória.
Para participar é preciso
in scribirse e pagar 1.500
pta. Prazas limitadas. Para
máis información: 26 56 40
da Coruña.•

Quereria conhecer gente que esteja interessada en formar un grupo reintegracionista na Corunha, os interessados chamar ao (981) 26 98 42, e preguntar por Carlos . Endere90 : r/Cidade
de Lugo, 37-8º. 15004 A Corunha.
Nativo dá classes de conversa9ao.
Portugues. Filipe, contacto: 57 24 74.
Santiago de Compostela.
Gran oferta de discos e casettes.
Evencio Baños. Xoan XXIII, 13-711 dt.
Ourense. (988) 21 05 85.
O colectivo Gai de Compostela, reúnese todas as semanas para traballar na
defensa dos direitos dos homosexuais. Se queres contactar connosco
podes escreber ao apartado 191 de
Compostela.

A todos os interesados na criación
dun cine-clube en Vigo, co obxectivo
de poder ver as películas no seu máxi mo estado de pureza, sen manipulacións comerciais, para acadar unha
paixoal afeizón. Dirix irse a: Fran,
r/López de Neira, 16-1 2 . Vigo. (986)
436773,de15al8h.

Olivetti Lettera 12, 10.000 pta. Chamar ao (981) 28 65 53, e perguntar
por Luis.
Estamos a organizar unha exposición
de Xove Humorismo Gráfico
Galego. Se a tua obra ve a luz en publicacións de escasa difusión ou permanece inédita e che interesa participar e/ou colaborar na nosa Revista
Eis, contacta connosco antes do 15 de
Xaneiro: Asociación Ei . Colexio
Maior Rodríguez Cadar o . Praza de
Rodríguez Cadarso, s/n. Campus Sul.
15706 Santiago D. C.
Vénden se cruceiros e dernais traballos
en pedra. (986) 70 23 02.
Fanse cuñas publicitárias para festas. Megafonía móbil. Atraccións.
Oberturas de espectáculos. Montaxes
musicais etc. (986) 29 30 48.
Gostaria topar alguén que tenha gravados filmes en VO da sec~om Butaca
especial da TVG para inter-cámbio .
Tino Prego . Santiago de Chile 29 A,
5 2B. 15.706 (Santiago).
Aluga-se local amplo en Ribeira, 25

Vendo metrónomo sen uso. Chamar
en horas de traballo ao: (986) 30 38
58. Perguntar por Padin .
Seguimos na brecha co noso sinxelo
proxecto de ir descubrindo paseniñamente a Celtia e a sua história para
vós a traves da nosa revista Camiño
Real. Servimos o recente número 2
contra xiro postal de 500 pta, ou os
dous números existentes e ... algo máis
por 1000 pta. Pedidos a: Viaxes Céltigas. Apartado 1364, sucursal l. 15.007
A Coruña.
Procúra -se sócio interesado no financiamento dunha empadillaria
ou feitura de filloas ao estilo das famosas pizzas italianas. Primeiro fari ase unha para logo se espallaren

m1 , con grandes xanelas exteriores e
con lugar para rótulo. Perto da Casa do
Concello, r/ Otero Pedraio (Edificio
Atanes). Chamar ao (981)871216 en
horas de escritório.
Ternos livros portugueses, ecoloxismo, liberación e música popular
(discos e CD). Pide os catálogos temáticos á: Librería Sírius, Travesía
de Vigo
17, 36206.
Vigo .
(986)279855.
Negócio anticapitalista con vocación
cooperativa busca sócios capitalistas
para a sua expansión. Pódese participar desde 300 pta. ao mes . Interesados/as, dirixirse a Libreria Sírius,
Travesía de Vigo 17, 36206. Vigo .
(986) 27 98 55 .•
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Exposicións

Música
Harry Allen Quartet
Dia 9, no Centro Cultural Caixavigo.

O mistério
das voces búlgaras
Dia 6, ás 21 h., no Auditório de
Galícia.

Canciones en danza
6 de Febreiro, no Centro Cultural

Caixavigo, da man de Amancio
Prada e a compañia de danza de
Luis Fuente.

Galícia. Interpretarán a ópera Rinaldo de G. F. Haendel, dirixidos
por Nicholas Kraemer. Entrada:
3.000 pta.

no Auditório de Galícia en
Santiago.

Compostela
descúbrese

Sansón e
Dalila
Dia 11, ás 20 h., dentro do ciclo
audiovisual Acercamiento a la
ópera, do Centro Cultural Caixavigo. Intérpretes: Plácido Domingo, Shirley Verrett, Wolfgang
Brendel. Coros e orquestra do Teatro da Opera de San Francisco.

Opera de Lodz

Orquestra Sinfónica
de Madrid
Dia 12, ás 21 h., no Auditório de

Dia 11 no Coliseu do Porto. Interpretarán Baile de Máscaras de
Verdi.+

Elena Prada
Na Sá da Asociación de
Artistas da Coruña. Mostra
de óleos.

Actos
Nova Narrativa Galega

complemento á exposición Galegos: as mans de América acollida no mesmo edificio. Participarán escritores e investigadores distinguidos pola sua reflexión sobor
do éxodo galego alén mar: Xosé
Neira Vilas que falará dos Pescadores en Cuba; Xosé Nuñez Seixas con Política e galeguismo;
Vicente Peña que versará sobre a
Educación e Gustavo Luca de Tena que ha tratar A emigración e a
prensa.+

Marea Negra

Fe de vida

Salvaxe

Domingo, 7 pola noite na TVG. Co
título A Illa de Ons: duns homes
sen terra a unha terra sen homes,
os máis veteranos habitantes de Illa
contan a história do que hoxe é lugar despovoado e no que até 1970
vivia unha comunidade de máis de
cincocentas persoas. Estes veteranos
son Emilio Patiño, Angelina López, Xesus Otero (O Marqués);
Xosé Checo, taberneiro de Ons e
Lolita Riobó, sobriña do que fóra
propietário de Ons.

Luns 8, en Entrada Libre da TVG.
EEUU, 1954. Intérpretes: Marlon
Brando, Robert Keith e Lee Marvin. Director: Laslo Benedek.

Galícia
e América

Dia 5, ás 20 h., na Escola Oficial
de Idiomas de Vigo, o escritor Xosé Luís Méndez Ferrín, dará unha
conferéncia encol da "chamada
Nova Narrativa Galega e ao finalizar participará nun colóquio no que
contestará as perguntas do público.

Galegos en América
Día 4, ás 20 h., no salón de actos
da Casa da Cultura de Vigo, terá
lugar unha mesa redonda como

Televisión

Chorus Line
Martes 9, tamén en Entrada Libre
da TVG. EEUU, 1985. Richard
Attenborough dirixiu o filme con
Michael Douglas, Allyson Reed,
Terence Mann, entre outros no reparto.+

Colectiva de pintura na Galeria Cegrac. A Coruña.

No fulgor
donoso faro
Catro pintores coruñeses na
Galeria Pardo Bazán da
Coruña.

Luís Seoane
Debuxos e pinturas de Luis
Seoane, na Galeria Citania
de Compostela, até o 18 de
Febreiro, de 18 a 21 h. (de
Luns a Venres).

No Pazo de Fonseca en
Compostela. A mostra recolle cinco séculos de relación con América.

Pazos de
congresos e
exposicións
Até o 12 de Febreiro, na
Casa da Conga de Santiago. Repaso dos deseños
máis recentes de edifídios

institucionais.

Bill] acklin:
Retratos urbanos
Até o 10 de Marzo, no Museo do Pobo Galego. Retratos urbanos de Nova Iorque
do 1986 ao 1992.

Cemento Optico
Até o 19 de Febreiro, de 9 a
21 h., nas facultades de filosofia e sicoloxia de Santiago. Fotografia da man do
colectivo Cemento Optico.

Sombras
Na Galeria Trinta de Compostela (Rua Nova, 30), até
o 19 de Febreiro. As últimas
obras de Menchu Lamas.

Pepe Barxa
Até o 6 de Febreiro, na Galeria Sargadelos de Santiago (Rua Nova, 16). Cadros
e esculturas.

Até o 28 de Febreiro, na Casa das Artes de Vigo. Unha
colección de úteis imposíbeis de atopar pero indispensábeis para certos traballos. Horário: de 11 a 14 h. e
de 17 a 21,30 h. pola semana; Sábados de 17 a 21,30 h.
e Domingos de 11 a 14 h.

Lola García
Saavedra

Mestres da pintura galega

Ciclo de cine no Salón de Actos do
Colexio Maior Universitário Fonseca. Dia 1O, Mércores, ás 21,30 h. ,
proxectarase a película O Xeneral
de la Rovere, de R. Ro ellini.

Cine de
Vangardas 1915-1947
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI), en colaboura cas universidades de Santiago e Vigo, organiza
unha série de proxeccións que agrupa as películas máis representativas
do xénero na primeira metade do século. As proxeccións teñen lugar no
Auditório da Universidade de Santiago ás 20 h; na Escola Universitária de Maxistério de Lugo, ás 20,30
h. e no Auditório do Centro Cultural
Cidade de Vigo, ás 20 h. Dia 5 pódense ver: O espello das tres caras
e A pequena vendedora de mixtos
en Lugo; Opus 1-V, Pantasmas an-

Paris durmido.

TA
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o

Monstra colectiva na Galeria Severo Pardo de Vigo.

Mar Exeo

Puig Benlloch

Na Galeria Sargadelos do
Ferro!. Trinta artistas galegos amosan a sua protesta
contra o desastre ecolóxico
da Coruña.

Desde o 26 de Xaneiro na
Nova Sá de Exposicións
Caixavigo. Oleos entre o
expresionismo e o abstracto.

Aves
Fotografia de aves da man
do Grupo Habitat, na Casa da Cultura de Oleiros .

Filatélia

Antón Patiño
Pintura galega moderna na
Galeria Abel Lepina de Vigo, até o 11 de Febreiro, de
11,30 a 13,30 h. e de 19,30
a 21 h.

Mostra de selos de Galícia,
España, Xapón e Bélxica.
Casa da Cultura de Muros.

Charo Pérez
Pereira de
Ansorena

Carlos Maside

Oleos no Ateneo Sta. Cecília
de Marin, até o 9 de Febreiro, de 11a13 h. e de 19 a 21
h. Domingos de 12 a 14 h.

Até o 15 de Febreiro, de 7 a
9 da noite, mostra antolóxica na Casa da Cultura de
Arcade.

Xavier Miserachs

Mirando ao Mar
Mostra fotográfica na Casa
da Cultura de Vilagarcia de
Aro usa.

Até o 14 de Febreiro, de 18
a 22 h de Luns a Venres, de
12 a 14 e de 19 a 22 h Sábados e de 11 a 14 h Domingos e festivos, na Casa
das Artes de Vigo. Fotografia urbana na Catalunya,
dende 1952.

Estampas
Valdeorresas

Eugenio Granell

Escrita das
árbores

Até o 28 de Febreiro, de 12
a 19 h. Mostra de pinturas

Até o 6 de Febreiro, de
11,30 a 13,30 h e de 19,30

As fontes
da memória II

Serxio Portela
Na Nave de Servícios Artísticos de Compostela
(r/San Lourenzo, 51-53).
Escultura.

Orne
A Ollada
Cinema to gráfica II

Obxectos raros

Aberta até Xaneiro do
1994, de 16 a 22 h. (de 12 a
22 h. Sábados e Domingos), na Praza da Trinidade
de Santiago. O Consórcio
de Santiago, organiza esta
mostra dos novos complexos urbanísticos da cidade.

Oleos na Casa da Parra de
Santiago.

Escultura de Moncho Amigo en Arco

a 21,30 h, na Galeria Abel
Lepina de Vigo. Pinturas
de Antón Patiño.

tes do almorzo e Cuarenta
anos de experimentos en
Santiago. Dia 8 poñen: Vida
e morte de 9513, un extra
de Holliwood, Accidente,
H20, Choiva e Lot en Sodoma en Santiago, e O gabinete do Doutor Galigari en
Vigo. Odia 9 pasan: O home da cámara en Santiago;
A loucura do Doutor Tubo,
A febre do xadrez, Unha
noite no Monte Pelado e
Idilio na area en Lugo; e, en
Vigo, Sinfonía Diagonal,
Ballet Mecánico, Anémic
cinema, Retorno á razón,
Emak Bakia, A estrela de
mar e Os mistérios do castelo de Dé. Dia 1O: en Santiago, A nova Babilonia; en
Lugo, Opus 1-V, Pantasmas
antes do almorzo e Cuarenta anos de experimentos; e
en Vigo, Paris durmido,
Entreacto e Un can anda-

luz. Dia 11, O sangue duo poeta e
Marañas no serán en Santiago; en
Lugo, Vida e morte de 9413, un extra de Holliwood, Accidente, H20,
Choiva e Lot en Sodoma; e en Vigo, A cuncha do reverendo e A
propósito de Niza. Dia 12: en Santiago, Soños que o diñeiro pode
mercar, en Lugo non hai sesión e en
Vigo, O espello das tres caras e A
pequena vendedora de mixtos.

Cine nórdico
Ciclo de cine tamén organizado polo
Centro Galego de Artes de Imaxe
(CGAI) . As peliculas pasanse ás
20, 15 h, na sá de proxeccións do
CGAI e a entrada custa 150 pta. Dias
5 e 8, proxectan Hip, hip, hurra,
Suecia, 1987, dirixida por Kjiel Grede, subtítulos en castellano. Dias 9 e
1O pasan: Dolly e o seu amante,
Finlandia, 1990, dirixida por Matti
Ijas. Dias 11 e 12, han poñer: Arhus
de noite, Dinamarca, 1989, de Nils
Malmros.+

Fotografia de Gustavo Doca m po, nas Casiñas da
Compañia de Monfortes.

No Museo de Pontevedra,
fotografia e sociedade en
España 1900-193 9.

III Certame
Galego de Arte
A sá de exposicións da Deputación Provincial de Lugo, acolle a obras participantes no lII Certame Galego de Arte José Dominguez

Guizán.

II Bienal
de Gravado
A Aula de Cultura de Caixa
Ourense, recolle as obras
participantes na 11 Bienal

de Gravado Julio Prieto
Nespereira.

Arte

contemporáneo
Internacioal
Até o 17 de Febreiro. A
Galeria Ad-hoc (ARCO,
expositor lA-15. Madrid)
preséntase a esta feira internacional con esculturas de
Moncho Amigo, e pinturas
de Maria de Felipe, Isaac

Perez Vicente e Seara. t
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O esaxerado dispositivo policial causa abraio entre os compostelans

Sanjiago en obras
•GONZALO VILAS

X

a se leva andado máis de un
mes do ano que para Santiago
vai ser pródigo en maravillas diversas,
asi terreas coma espirituais. Ainda que é
cedo para tirar conclusións, dá a impresión de que o compostelán de a pé (pois
os turistas de seguro han agardar tempos máis bonancíbeis para efectuar a
sua invasión) comeza a tomarse a causa
con certo cepticismo.
Unha das navidades das tranquilas ruas
santiaguesas constitúea a presenza desde hai unhas semanas dunha considerábel cantidade de policia pertencente a
carpos especiais, ataviados con esa indumentária que a xente soe asociar á
dos "homes de Harrelson". Xa se lles vira
cando a antorcha olímpica fixera a sua
entrada na cidade, no verán pasado. E
debe ser polo mimetismo que parece inspirará organización do Xacobeo respeito
á Olimpiada e á Expo pasadas, que tamén habia que dotar á pequena Compostela de similar dispositivo policial. De
momento están bastante sós, á espera
de imaxinários chourizos como a cidade
fica á espera da millonária afluéncia de
"guíris".

tiagués. Para dar canta dos múltiples proxectos arquitectónicos que agardan habilitouse unha construción prefabricada en
madeira (que xa tivo problemas de pingueiras ante un temporal pouco sensíbel
a estas iniciativas de "facer cidade"), situado tras do concello. Construción provisória que alberga moito menos do que
por fara promete. Apenas unhas maquetas e uns paneis de, por certo, dificultosa
leitura dado o cativo da letra. Ali apílanse
proxectos novas, outros non tanto (alguns que se van retardando e son apresentados de a cada poucos anos como
novas, coma o parque de San Domingos), e outros suscitadores de polémica,
pola sua estética, como o museu da arte
contemporánea.

mellan ideados polo mesmo Pelegrin, e
non por cabeza pensante. Asi, igualemtne controvertida carpa que se instalou no
meio do paseo da Alameda, mastodóntico toldo que parece concebido por un
polpeiro con delírios de grandeza. Foi
instalada para dar acollida a un concerto,
o de Bob Geldof e Milladoiro, e despois
seguiu ali por moitos dias, sen negún uso
que non far anular un lugar habitual de
paseo e reunión de nenas e xente maior,
ademais de albergar as árbores, podadas rigorosamente para poder instalar a
carpa. Tras repetidas críticas á inoportuna ubicación e nula produtividade dun
tinglado que os seus cartas ha costar en
aluguer diário, montouse agora un cativo
zoo, do que non se vé moito o sentido.

lntervir arquitectonicametne en Compostela non é nada doado, iso hai que admitilo. Pero outras intervencións de quita e
pon (e menos mal que son dese carácter)
revelan critérios tan peregrinos que se-

A esta imaxe trapalleira que até o momento oferece Santiago, ainda se suma
a tendiña instaJ-ad~ en plena Catedral,
onde se vende mel en botes e outros curiosos produtos. •

De historia e
de historias
• CARLOS MELLA

O

silencio é, case sempre,
oportuno. Saber estar calado
é unha virtude que case todos nos resistimos a practicar. E sería bó que algúns, sobre certos temas, aprendesen
que un silencio discreto sería de moito
agradecer.
O señor Fraga ven de conculcar esa
regra nunhas declaracións pouco
afortunadas. Dixo o Presidente que el
sempre defendera a democracia no
réxime franquista "trabajando desde
dentro". Habería que lembrarlle que
"desde dentro" dunha dictadura nunca
se defende a democracia: "desde
dentro" oprímese a democracia, viólanse os dereitos democráticos dos
demais e impédese violentamente, se
preciso for, toda manifestación de vida democrática.
Dixo tamén que aos que tomaron a
decisión contraria á súa, tentando
arranxar as causas desde fora e contra o sistema, "no les reconozco ninguna ventaja ética". Home, señor Presidente, algunha xa terán. Houbo moitos que tomaron unha decisión contraria á súa, e non era nada doado nin
isento de perigos: moitos miles de cidadáns pagaron o seu valor cívico ao
przo de persecucións , desprezos e
anos de cadea cando non coa propia
vida. E o seu pecado era defender a
liberdade, a libre expresión das ideas,
a democracia e a discrepancia política
civilizada; esas mesmas causas que
vostede, con razón , defende agora
tan enardecidamente. Moitos pagaron
para que vostede, hoxe, poida ser un
demócrata. Dígalles vostede que non
lles recoñece maior intelixencia, que
non lles supón mellar flexibilidade ,
que non lles concede ningún sentido
da oportunidade. O que non pode dicir
é que non lle recoñece vantaxe ética
a quen sofreu cadea por defender as
ideas que vostede practica hoxe desde o poder e perseguiu ante tamén
desde o poder.

Esta desproporción policial ponse gráficamente de manifesto no familiar Santa
Isabel, onde a afeizon "de bolsillo" da S.
D. vese vixiada cada Domingo, e sen saber moi ben por que, polo que semella un
carpo de intervención máis apto para
conflitos bélicos que para as tardes futbolísticas. Por outra parte, os foráneos
que pasean nestes dias palas ruas de
Santiago veran obras, unhas obras, por
certo, discutíbeis e amplamente criticadas. Tamén verán (ou mellor dito, non
verán) a fachada de Pratarías completamente tapada por unha gran andamiaxe
e o seu toldo. Igualmente moitas fachadas están ainda en plena fase de adecentamento. O Pórtico da Glória vai ser
reparado durante todo este ano, e ainda
que se poderán ver as míticas figuras do
Mestre Mateo, tamén se verá o andamio
correspondente. Todo o cal redunda nunha impresión que fastídia bastante ao
santiagués, de que nunca a cidade estivo
tan fea como na efeméride xacobea.
Claro que non todo vai ser criticar por criticar. Ainda acaba de comezar o ano, polo que ese aspecto de provisoriedade pode que remita a tempo. Igualmente hai
que considerar que moi probabelmente
as partidas necesárias para esas reparacións foron concedidas para este ano.
Pero o paradoxo segue presente, e en
todo caso o que se revela é unha lamentábel falta de previsión. Argumentan tamén as instáncias competentes que certos arranxos, coma o de Pratarias, eran
inaprazábeis. Tamén nisto a xente pergúntase se despois de tirar tantos anos
sen porlle man á catedral ou ás ruas non
se podia deixar pasar outro.

Non terán outra cousa, pero vantaxe
ética sóbralle. •

VOLVER AO REGO

E

En todo caso, certas intervencións como
o cámbio de enlousado (un cámbio que
semella fiado ao arbítrio da empresa encarregada) non deixaron de suscitar o
malestar popular. As lousas cortadas a
máquina substituen ás traballadas en
cantaria, cun resultado estético discutíbel. Entanto, moitos bairros composteláns seguen con graves problemas de infraestructuras, entre eles unha defectuosa pavimentación.
Mais non semella ese o obxectivo dos renovadores proxectos urbanísticos, aos
que con fervor está entregado o edil san-

TRES EN.RAIA

o concello prometeu retirar a estada e toldo da fachada de Praterias o mes de Xuño.
dmbio de enlousado da praza.

En primeiro termo,

n Galiza tamén hai racismo e
non só de sangue , senón
mesmo de acento. La Voz de Ga/icia
tanto di nas suas informacións que
os atracadores eran xitanos como
que tiñan un 'fuerte acento gallego' .
Aqui o racismo é contra os próprios ·
galegas e ás veces recebe o nome
de autoódio. O labrego é alcumado
de pailán. E, hoxendia, cun governo
autónomo vixente, non se reprime a
quen mostra signos de identidade demasiado claros, pero adoita a ser enviado ao final da cola, O racismo galega non é sangu.íneo, ~t;laei~.p al e
de clase. Os gal·egq ,falan es so~bé
rono moi ben sémpre e~a1xen 1·na
decian "que ben co a<íb cast lla 11>'. t
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