
As revelacións -de Oubiña e Portabales, coincidentes con 
informes xa existentes, non son investigadas 

A Nécora agacha a cabeza 
O xuízo contra os implicados na Operación Nécora estábase a converter nun serial, até que 

Laureano Oubiña e Ricardo Portabales implicaron ao Coronel Ayuso, a empresários e a políticos 
vigueses nas redes do narcotráfico. Estas declaracións coinciden, nalguns pontos, con informes 

realizados xa pala Garda Civil. Na Casa de Campo madrileña semellou como que pasasen 
desapercibidas estas revelacións, seguindo un guión xa marcado. 

A Policia Autonómica causa a primeira marte 
1 Por catro quilos de chinchos' 
Un disparo dun policia autonómico rematou coa vida de Rosa Diz na 
mañá do Mércores 27 diante da praza de abastos de Vilagarcia. A víti
ma, peixeira de Vilaxoán, con 4 fillos, saiu na defensa do condutor dun 
camión que segundo testemuñas era golpeado pala policia. (Páx. 11) 
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O Tribunal 
Superior 
admite 
dous recursos 
contra 
as Cuota ~ 
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Lácteas ,~ ~ 
Dous novas recurs ~.on ~ 
Cuota Láctea foron ,dm_ ti_i_:-.r_ 
dos polos xulg ados . t:s 
vez a demanda foi apresen
tada por dous gandeiros an
te o Tribunal Superior de 
Xustiza. Con anterioridade a 
Audiéncia Nacional xa admi
tira tamén a trámite o recur
so apresentado polo Sindi 
cato Labrego Galega contra 
a própria leí . Estes trámites 
estarían a avalar a inconsti
tucional id ade desta norma 
xurídica estatal. (Páx. 7) 

Os cuatreiros 
da Raia Seca 
intensifican 
o roubo 
de gado 
"Non lle digo a ninguén se dur
mo ou non dentro da granxa, 
non vaia ter outra surpresa", 
explica Xosé Luis Folgoso, va
queiro de Noceda, no municí
pio de Os Blancos, ao que es
te día uns cuatreiros roubáron
lle 24 tenreiras . O roubo de 
gado é habitual na comarca, e 
a Garda Civil púxose sobre a 
pista dos ladróns e detivo a 
cinco persoas. No cuarteliño 
de A Cañiza, onde apareceu 
un dos xatos substraídos, o 
sarxento, de orixe castellana, 
remitía ao Governo civil aos 
xornalistas e aseguraba que "é 
mellar non dar moita publicida
de a estes incidentes porque 
pódense entorpecer as investi
gacións". (Páx. 5) 

Paquita 
la del Barrio: 
1Cántolle 
aos homes 
covardes e 
aos ciumentos' 
Paquita "la del Barrio" e os 
mariachis que a acompaña
ban receberon unha caluro
sa acollida na sala Nasa o 
pasado Venres 22 de Outu
bro. Música de rancheiras e 
letras tinxidas de rencor mo
veron durante máis de hora 
e média a un público hetero
xéneo que uniu a sua voz ao 
berro de "vouche arrincar os 
ollas" da cantante. (Páx. 19) 
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O macro-xuízo estase a converter nun serial no que xa están 
asignados todos os papeis 

As denúncias realizadas por Oubiña 
coinciden cun informe redactado 

pola Garda Civil 
ALFONSO EIRÉ 

As denúncias realizadas por Laureano Oubiña no transcurso da sua comparecéncia na vista oral do xuízo contra os implicados na 
Operación Nécora, coinciden basicamente cun informe da Garda Civil, titulado Informe Sur no que se implica no tráfico de drogas a 

políticos, industriais e xornalistas vigueses. Tanto as suas denúncias como as de Portabales non están a ser investigadas 
polo fiscal. Na Casa de Campo tense a sensación de que xa están asignados no reparto o papel que ten 

A principal actividade das Rías 
Baixas é a do pendoneo. Así se 
desprende das declaracións dos 
narcotraficantes que se sentan 
nos mesotes dispostos para xul
g ar aos detidos na Operación 
Nécora. No dia de autos, cal 
quer día e a calquer hora, o inte
rrogado sempre se atopa, inva
riabelmente, cunha amante, 
cunha das numerosas queridas, 
cun ligue, nunha barra america
na .. . As vipxes tamén as reali
zan para ver aos meus amores, 
ai, meus amores, ai .. . , e non só 
pasan a ria, se_nón que pasan 
Xibraltar e, se fai falta, tamén o 
Atlántico. Tanto furor natural 
non é causa nen do fume, nen 
da fariña, nen da perica. É cau
sa do marisco, da Nécora. 

O macro xuício estáse a con
verter nun serial de sobremesa 
onde aparecen mil amorios, con 
Franky en papel de primeiro es
pada, Abal Feijoo en chandal , 
Rodríguez Refajos que pasa o 
mar e recibe calabazas, Luciano 
Núñez que chora, Portabales 
que enferma, o xuiz Castro Mei
xide apachorrado, Cary Lapique 
con enormes gafas, Esther Lago 
recén saida da perruqueria e un 
nubeiro de advogados, cos seus 
axudantes, vestidos con elegan
tes traxes -mádia leva, algun 
cobra 69 millóns pola defensa
, dispostos a encerellar a trama. 
Un día e outro dia, cada un in
terpreta o seu papel asinado. 

Chegou Oubiña. O 20 de Outu
bro tiña o papel estelar. Era a 
sua gran oportunidade e non 
quixo desperdiciala. Como rela
taba un cronista "soltou a língua 
sen pararse en barras. Agresi
vo. Desafiante. Ocurrente. Car
gado de retranca, poñendo a 
proba a paciéncia e o sentido do 
humor do próprio tribunal, do fis
cal , dos encausados, advoga
dos, xornalistas (?) e das cua
renta nais da asociación de loita 
contra a droga Erguete". 

A denúncia de Oubiña 

No médio desta perfecta inter
pretación, Laureano Oubiña sal-. 
touse o guión asignado. Acusou 
ao Coronel Arsenio Ayuso (ex 
responsábel da loita contra o 
narcotráfico) de pretender traba
llar para el. Segundo contou Ou
biña, Ayuso, mandoulle un reca
do por intermédio de Rafael Gúz
mán, director comercial de Polys
h ips , para "pedirme t raballo". 
Oubiña re latou que ante a sua 
negativa, Rafael Guzmán voltou 
insistir "cando Ayuso se despla
zou a Vigo para firmar o contrato 

que cumplir cada protagonista do proceso. 

-

Laureano Oubiña chega á Casa de Campo de Madrid para comparecer no xuízo. 

de construción das lanchas para 
a Garda Civil do Mar, con Polys
hips. Como Oubiña seguía ne
gándose a contratar a Ayuso, es
te, segundo a versión do arou
sán, visitariao de novo no cárce
re de A Parda, voltando a pedirlle 

O macro-xuízo estase a converter 
nun serial que apresenta ás Rías Baixas 
como o centro do pendoneo. 

A presión social foi a causa desencadeante de numerosas redadas. Na foto as nais contra a droga. ANXO IGLESIAS --------:::; 

XURXO LOBATO 

traballo e oferecéndolle poñelo 
en liberdade en quince días. 

Pero Oubiña foi máis alá na sua 
declaración e asegurou que "as 
lanchas que a Garda Civil enca
rregou a Polyshyps custaron 60 
millóns de pesetas, pero o Esta
do pagou 300, segundo as fac
turas. O resto do diñeiro que
douse atrás". A empresa des
mentiu a sua vinculación nun 
comunicado público. 

Non é a primeira vez que sae o 
nome do Coronel Arsénio Ayu
so, actualmente asesor personal 
do Director da Garda Civil , Luis 
Roldán, relacionando coa posí
bel connivéncia coas redes de 
narcotraficantes. O sindicato da 
Garda Civil, SUGC, denunciou 
en múltiples ocasións que Ayu
so estaba vinculado ás redes de 
narcotráfico. Ayuso, cando era 
máximo responsábel da loita 
contra a droga na Garda Civil , 
UCIFA, mantivo unha entrevista 
o 24 de Xullo de 1990 no hotel 
Sheraton lisboeta co capo cam
badés Sito Miñanco. O xuiz Gar
zón desmentiu que esta tivese 

(Pasa á páxina catro) 
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Unha pirámide culminada por interrogantes 
O macroproceso que se está a celebrar en Madrid 
contra os detidos na Operación Nécora converteuse 
desde un primeiro momento nun espectáculo a modo 
de reality show no que as anécdotas son elevadas a 
categoria de titular informativo e as declaracións 
sopesadas sempre en benefício exclusivo da categoria 
social de quenas realiza ou contra quen se realizan: un 
arrepentido ten sempre menos categoria que un 
advogado e un narcotraficante non ten crédito nengun 
se acusa a unha personalidade. 

A Galiza da choiva e da névoa, do marisco, da morriña 
e do autóctono que non se sabe se sube ou se baixa, 
xa ten outro complemento, o do narcotráfico. As Rias 
Baixas inzáronse nos meios de comunicación de 
contrabandistas, narcotraficantes, bandas, máfias, 
clans ... , convertendo a cada habitante nun presunto 
delincuente. Ao final, até elevaron a categoria de 
héroes lendários a responsábeis de terceiro nível na 
cadea narcotráfico. Foron apresentados como os 
grandes patróns que controlaban non xa o tráfico de 
drogas no estado, senón tamén en Europa. 

narcos, aos empresários que montan as redes ilegais, 
aos xuices corruptos, aos carpos de seguridade 
infestados, aos xornalistas consumidores habituais e a 
un Estado que ampara un sistema de negócios 
multinacionais nos que a droga non é un aspecto 
menor. Por iso aparecen como grandes capos peóns 
de segundo e terceiro escalón, mentres os 
responsábeis reorganizan o negócio desde os seus 
despachos acristalados. 

Deles até se esquece o arrepentido Portaba/es e cando 
Oubiña, na sua desafiante dialéctica, garabetea alguns 
nomes, as cámaras apontan a outro lado, os titulares 
centilean con bufonadas e a Xustícia ampárase na 
venda que cobre os seus ellos e non ve nada. Garzón, 
cando rematou o sumário 13/90, deixou como símbolo 
unha marea de interrogantes no cúmio piramidal do 
narcotráfico. Todo semella estar montado para que 
eses enigmas sigan pechando a senténcia. + 

Se as operacións dos xuices Garzón e Bueren foron 
montadas en plan película máis para impresionar ao 
auditório de cidadáns, xa atónitos e impotentes ante o 
espectáculo do narcotráfico, demostrando a fortaleza 
do Estado de Dereito, que para percurar uns óptimos 
resultados policiais, a vista oral está a ser a terceira 
parte deste mesmo serial que comezou cando os meios 
de comunicación estatais atoparon o filón do 
narcotráfico galega. 

Non era unha catalogación gratuita. Pouco importaba 
que as estatísticas demostrasen que o narcotráfico era 
moito maior na Costa do Sol, no Estreito, en Barcelona, 
Mallorca ou Madrid. Tratábase de desviar consciente e 
deliberadamente os ollares da opinión pública cara 
Galiza. Pero non era só iso. Existia outra clara 
intención. Deixar a salvo aos banqueiros que fináncian 
e se lucran co negócio, aos políticos que acobillan aos ANOSA TERRA 
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Carme Avendaño 
'Non sei se hai vontade de abrir novas investigacións' 
Carme Avendaño e as suas 
compañeiras de loita contra da 
droga están facendo un tremen
do estarzo, económico e físico , 
para ter preséncia do xuício oral 
que se está a celebrar en Madrid 
contra os precesados no sumá
rio 13/90 , denominado popular
mente como o da Operación Né
cora. Certamente non son unhas 
observadoras neutrais, pero si 
que coñecen este sub-mundo 
como poucas o que lles permite 
facer unha valoración aquelada 
do que está a suceder na Casa 
de Campo madrileña. 

"As afirmacións que realizaron nos 
últimos días tanto Portabales co
mo Laureano Oubiña son tan gra
ves que, á forza haberia que apro
fundar nelas", afirma Carme Aven
daño, quen se lamenta de que pa
ra moitos meios de comunicación 
estas acusacións tan graves que
dasen en mera anécdota. ,Segui
damente a integrante de Erguete 
formula unha dúbida, que soa a 
queixa, en voz alta: "Non sei se 
hai vontade de abrir novas investi
gacións. lsto só é a ponta dun ice
berg, que afecta moi profunda
mente a toda á sociedade. Seme
lla, afirma Avendaño, como se "xa 
houbese unha complacéncia con 
sentar no banquiño a aqueles que 
facian máis obstentación de rique
zas fáciles, a aqueles que eran re
xeitados pola sociedade". 

Carme Avendaño explica como 
a represión do narcotráfico vai 
en función da presión social. Asi, 
primeiramente, tentariase /impar 
as ruas de drogadictos, que se
rian os que molestan. Seguida
mente seria causa de ir por 
aqueles que atentan contra a 
propriedade privada. A seguinte 
etapa centraríase en encausar a 
aqueles que fan obstentación 
pública da sua actividade, pa
sándolle o diñeiro polos fuciños 
aos conveciños e mostrándose 
arrogantes. 

"Non me atrevo a dicer que os 
que sentan nos mesotes da Casa 
de Campo sexan só unhas cabe
zas de turco, pero todo o mundo 
sabe que por detrás hai moita 
xente con moitas máis responsa
bilidades", declara Avendaño. De
trás dos clans galegas existen 
"outros persoeiros que están nos 
bancos, nas grandes empresas, 
que non tocan a droga, pero son 
os grandes beneficiados". Ainda 
asi, Avendaño considera que "as 
senténcias contra destes encau
sados van ser exemplares". 

Unha pandilla 
de amigotes 

O xornalista Benito Leiro, autor 
dun recente libro sobre o contra
bando en Arousa, tamén é do 
mesmo parecer cando escribia en 
Faro de Vigo que "o lingoreteiro 
Oubiña apontou destellos de clari
vidéncia. Ainda que fose sen pre
tendelo, ao amagar de fronte con
tra dalgun persoaxe das sagradas 
institucións, supostamente corrup
to, estaba deixando entrever unha 
impresión que vai calando entre 
os observadores: os 47 que quen
tan os banquiños da Casa de 
Campa son case todos uns prin
gados, son os pións do segundo e 
terceiro escalón, a carne de canón 
dun negócio multinacional que 
afonda as suas raices nos sólidos 
pilares do capitalismo imperante". 

O xornalista cambadés vai maís 
alá e afirma que "se algo está 
quedando claro neste xuício é 
que a renombrada máfia galega 
está integrada por unha pandilla 
de amigotes que, ademáis de 
emborracharse en comandita e ir 
xuntos de putas, contrabandean 
co que lles parece máis rendi
bel". Leiro remata afirmando que 
"non vaia ser que o tronco de 
Oubiña nos impida ver o bosque 
do narcotráfico multinacional. 
Igual nos pretenden facer creer 

que Carlos Goyanes é un criado 
mandado de Benito Dentán. 

'Detrás dos 
enxuiciados está 
xente con moita 
máis 
responsabilidade: 
executivos da 
banca e das 
grandes empresas" 

Para a lider de Érguete e conce
llei ra socialista, o desmantela
mento das redes de narcotrafi
cantes non se producirá se non 
hai unha verdadeira vontade po
lítica. Esta vontade política teria 
que pasar, en primeiro lugar, por ~ 
poñer os médios necesários ao [B 
servício dos corpos que loitan a 
contra o narcotráfico, para poder o 
chegar ao fondo das tramas, in- ~ 
seridas, sobre todo, na banca. 

Loita no Governo 

Esa era a gran aposta de Gar
zón cando aceptou integrar a 
candidatura do PSOE e, segui
damente comandar o Plano con
tra da Droga. Felipe González 
prometeulle que poñeria á sua 
disposición estes médios, pero 
desde o Ministério do Interior se
guen a boicotear esta decisión 
presidencial, até o ponto de que 
Garzón xa anunciou en duas 
ocasión a persoas próximas a el 
que, "se non se cumplen os 
acordos estou disposto a dimitir". 

O cámbio de rumbo pode vir da
do cando o Tribunal Constitucio
nal declare oficialmente inconsti-

tucional parte da chamada Lei 
Corcuera, ou de Seguridade Ci
dadana, concretamente no seu 
apartado dous que permitia o que 
vulgarmente se coñece como 
"patada á porta". Corcuera anun
ciou, que se declaraban inconsti
tucional esta lei, dimitiria. Prome
sa que voltou a ratificar recente
mente en várias ocasións, des
pois de terse filtrado a senténcia. 
Asi, pésie ás reticéncias de Gon
zález, Corcuera terá que deixar o 
Ministério do Interior, levando con 
el aos colaboradores máis próxi
mos, entre eles a Rafael Vera 
(responsábel de seguridade) e a 
Luis Roldán (Director Xeral da 
Garda Civil), que xa anunciou ta
mén que se marchaba. Estas 
duas persoas foron as que se 

opuxeron con máis contundéncia 
a que Garzón tivese mando so
bre os carpos armados que loitan 
contra do narcotráfico. 

Poderiase, deste xeito, segundo 
fontes socialistas, "comezar unha 
verdadeira rexeneración na Gar
da Civil, dos carpos de loita antite
rrorista e nos servícios segredos 
que, como pasa en todos os pai
ses, por moi demócratas que se
xan, teñen sempre relación co 
narcotráfico, pois é o xeito de con
seguir uns fondos reservados que 
sempre son limitados". A previsí
bel negociación con ETA, que 
acabaria coas medidas escepcio
nais no Norte e a presión europea 
cara criar unha policia única, faci
litarian esta tarefa de limpeza. + 
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(Ven da páxina duas) 

lugar co seu consentimento, co
mo afirmaba o militar. Na actua
lidade Ayuso ten que apresen
tarse duas veces ao mes ·ante o 
xuiz ao estar implicado no caso 
de corrupción e narcotráfico da 
UCIFA, despois da denúncia 
afectuada por membros deste 
corpo de seguridade. 

Como afirma o xornalista vigués 
Pepe Rei no seu recente libro 
La Red Ga/indo, Oubiña foi 
quen puxo a venda a cocaina 
que desaparecera en Maio de 
1988 dun alixo incautado pola 
policia en lrún. Paz Carballo se
ria quen mercou esta droga. Se
gundo este libro existen cone
xións evidentes entre os narco
traficantes galegas e unha rede 
que opera dentro da Guardia Ci
vil. Ao fronte desta rede estarian 
os coroneis Ayuso e Galindo. 

O Informe Sur 

Laureano Oubiña non só impli
cou a Ayuso, e a Rafael Guz
mán, senón que asegurou que o 
actual governador de Ponteve
dra, Xurxo Parada, cando era 
concellal de Vigo "era moi ami
go meu, e agora non quer saber 
nada de min". Tamén lle man
dou un mensaxe á Xunta, que 
lle repitiu personalmente dias 
despois ao letrado que repre
senta no xuício ao Governo au
tonómico, González Peón: "son 
o mesmo Laureano Oubiña Pi
ñeiro dos anos 78/79. Eles xa 
entenden a mensaxe". O xorna
lista, Benito Leiro, autor dun li
bro recentemente publicado, 
sob o título de Un Lugar Tran
quilo, donde relata o "contraban
do, droga e corrupción nas Rías 
Baixas", afirma nesta publica
ción que, por eses mesmos 

anos aos que se refiriu Oubiña, 
a dereita galega estivo a ser fi
nanciada polo narcotráfico. 

Tampouco é ista a primeira vez 
na que políticos e empresários 
vigueses aparecen relaciona
dos co tráfico de cocaina. Nun 
informe redactado pola Garda 
Civil, titulado Informe Sur, reco
llen o tráfico de drogas na parte 
Sul de Pontevedra. Nel detálle
se un completo organigrama 
daquelas persoas que están re-
1 acion ad as coa droga, apare
cendo alguns políticos, como 
un ex-alcalde, un ex-deputado 
que xa foi chamado a declarar 
catro veces polo xuiz Bueren, 
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PEPE CARREIRO 

empresários relacionados coa 
construción naval, xornalistas, 
empresários no exterior e ou
tras conexións na sociedade, 
que chegan até alguns consu
midores habituais e lugares 
máis frecuentes de consumo. 
Este informe foille enviado a 
Fraga lribarne por mediación do 
responsábel da policia autonó
mica, Xusto Albariño, segundo 
tivo constáncia A Nasa Terra. 

Portabales denúncia 
unha toupa 
no Governo Civil 

~ 

Ese mesmo 20 de Outubro no 

¿I 

O governador 
de Pontevedra está 
a quedar 
malparado neste 
proceso, o mesmo 
que certos 
industriais 
vigueses. 

SUBSCREBASE A 

A NOSATERRA 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

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

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

Suscrébome a A Nosa Terra (incluida·s os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de: 
Galiza/Estado/Portugal ........... 7.500 pta./ano ..... ... ...... 3.750 pta./semestre 
Europa ............ ..... ..... .... .. ..... ... . 9.100 
América e resto do mundo .... 10.900 
a) Subscricións para o Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

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

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banca/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ................. , ............... . 
Titular da Canta au Libreta .......................................................................................... . 
Nº Sucursal ............... Pavaación ............................... Pravíncia ................................ . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra) . 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 
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A información que paga a pena ter 

que Oubiña decidira acaparar 
cámara, Ricardo Portabales, o 
arrepentido, que viñera ocu
pando até de agora o papel de 
galán na série, recuperou pro
tagonismo na segunda parte 
do serial. Asi, pala tarde, o de 
Marín voltou a surprender cun
ha revelación que salpica ao 
próprio governador Parada. 
Portabales acusou a Ramiro 
Sancho Casas de "vender aos 
narcotraficantes información 
previlixiada, procedente do Go
verno Civil". Segundo Portaba
les a toupa situada próxima a 
Parada, era a muller de San
cho Casas, que o avisaba das 
redadas, operacións e movi
mentos policiais que puderan 
afectar aos membros da ban
da, pois "pillaba os fax , os co
municados e mensaxes que 
puderan afectarlles". Sancho 
Casas non só negaría no inte
rrogatório que el recibira infor
mación previlexiada , senón 
que, por negar, até negou sa
ber donde traballaba a sua mu
ller. Non é de estrañar, tamén 
Portabales se esqueceu de 
persoas como Juan Guerra, 
Sarasola, Mendoza, Escámez, 
Julio lglésias , entre outros que 
mencionara nas suas primeiras 
declaracións. 

Nen os médios de comunica
ción, que centraron as suas in
formación s e comentários no 
tono de Oubiña e nas suas 
anécdotas, nen , que se saiba 
desde o Ministério Fiscal lle 
dan importáncia a estas decla
racións que , semellan sairse 
totalmente fóra do guión pre
visto. Vaiselle perguntar a Ou
biña que queria dicerlle co seu 
recado á Xunta? Quen escrebe 
o guión deste xuício? Está pe
chado, como parece, o elenco 
dos actores?+ 



DELINCUÉNCIA RURAL 

JI N on lle digo a 
ninguén se durmo ou 

non dentro da granxa, 
non vaia ter outra 

surpresa", explica Xosé 
Luis Folgoso, vaqueiro 

de Nocedo, no 
município de Os 

Blancos, ao que este 
dia uns cuatreiros 

roubáronlle 24 
becerras. O roubo de 

gado é habitual na 
comarca, e a Garda 
Civil púxose sobre a 

pista dos ladróns e 
detivo a cinco persoas. 

No cuarteliño de A 
Cañiza, onde apareceu 

un dos xatos 
substraídos, o sarxento, 

de orixe castellana, 
remitia ao Governo civil 

aos xornalistas e 
aseguraba que "é 

mellor non dar moita 
publicidade a estes 

incidentes porqu.e 
pódense entorpecer as 

investigacións". 

• HORACIO VIXANDE 

O Luns 25 culminaba unha ope
ración na que foron atrapados 
tres presuntos cuatreiros máis 
dous carneceiros. Os primeiros 
fornecian de carne aos segun
dos, que aproveitaban os seus 
estabelecimentos para colocar 
no mercado os tenreiros rouba
dos a Xosé Luis Folgoso. Des
pois de declarar, os detidos fo
ron postes en liberdade condi
cional, a levedade do delito e o 
feíto dos ladróns estaren xa lo
calizados fixo entender ao xuiz 
que non era preciso o seu en
carceramento namentras non se 
produza o xuízo. 

A aparición de unha das vacas 
en A Cañiza facilitou a localiza
ción desta banda de cuatreiros. 
Pero non é só esta a única pista 
que conduce ás bandas de la
dróns de vacas. O pai dun ra
paz morto neutro intento de rou
bo, esta vez en Portugal , asegu
ra non saber cales eran as com
pañ ias do seu tillo pero recoñe
ce que "en boca pechada non 

"Non tel'ío pistas sobre os autores, pe
ro viñan a tiro fixo", asegura Xosé Luis 
Folgoso, vítima dun roubo. 

A intensificación de roubos de gado alarma na Raia Seca 

¿Dis que era gatuno o ladrón' 
xa e librar a tranca que habia na 
porta: fóra agardaban os seus 
compinches. Mais Américo 
Gongalves, que desde a semana 
anterior durmia no interior da na
ve, ao escoitar o ruido, alertou da 
sua presenza, o que motivou que 
os cuatreiros dipararan sete tiros 
contra el. Gongalves respondeu e 
Satiro Prol recebiu un balazo que 
rematou coa sua vida. Os outros, 
abandoaron ao seu compañeiro, 
que caeu xa morto do tellado ao 
interior da granxa, e déronse á 
fuga. "Esa noite ian a por outras 
sete reses -comentan en Sen
dim-, e daquela tiñan prepara
das as cordas para atalas". 

En Sendim están moi ofendidos 
coa atitude dos ladróns. "O que 
é bon ladrón rouba hoxe aqui e 
mañá acolá, para non prexudi
car sempre aos mesmos -ase
gura a señora que máis xenreira 
manifesta. O pobre Américo, 
que vive dixo, tivo que suportar 
que acabaran co seu negócio, e 
non vin eu que fosen roubar a 
outro distinto". 

> Na Raía Seca até hai uns anos 
~ as portas dos cortellos estaban 
~ pechadas cun simples pasador. 

· °' Mesmo nos tempos do contra
~ ~ bando, cando a Sendim se ac-

., &. cedia ilegalmente desde a Gali
~ za através dun camiño que cor-

Moitos gadeiros pasan a noite no interior das suas granxas d~sde a intensificacións dos roubos. Na foto inferior, granxa onde taba a fronteira polo monte, a 
seguridade era absoluta para os 
que ali habitaban. 

morreu Satiro Prol dun disparo cando tentaba acceder desde o tellado. · 

entran moscas". Está por deter
minar se ambos sucesos están 
vencellados. 

Nun princípio rexistáronse rou
bos de vacas ceibadas no mon
te, pero os denos tomaron medi
das. Agora os cuatreiros arrís
canse un anaco máis, pois te
ñen que se adentrar nas vilas 
para asaltar granxas, que agora 
están vixiadas. 

Galegas e portugueses 

"Hai galegos e portugueses con
fabulados", ao dar contada pre
sión que supoñen os roubos 
móstrase ofendida unha señora 
maior en Sendim, preto de Mon
tealegre, en Portugal. "Os gale
gos rouban e os portugueses in
dícanlles onde teñen que ir para 
dar cun bon botin". Sendinm é 
unha localidade moi castigada 
pola acción dos cuatreiros, a po
voación é moi sensíbel ao pro
blema e os viciños atinan no 
seu diagnóstico sobre a compo
sición das bandas de cuatreiros: 
no caso dos detidos polo roubo 
en Os Blancos hai persoas das 
duas nacionalidades. 

Da outra banda da Raia, os gar
dinhas (membros da Garda Na
cional Republicana) pouco poden 
facer para evitar os roubos, ainda 
que os viciños de Sendim culpan 
á desaparición física das frontei
ras dos males que agora os 
aqueixan. Contado, evitar o roubo 
non é unha cuestión policial, se
nón que depende dos controis ad
ministrativos que se poñan para 
impedir a venda da carne, unha 
vez que o gado pasa polos mata
deiros clandestinos da Galiza. 

Control administrativo 

Por unha banda, os conductores 
e os respeitivos veículos que 
transportan gado vivo teñen que 

estar debidamente identificados. 
Pala outra, a carne, unha vez 
que sae do matadoiro ten que ir 
selacia, co número de rexisto do 
matadeiro incluído. Nas carne
cerias as canais deben conser
var o carimbo, de modo que as 
inspeccións veterinárias periódi
cas teñen moi doado o control 
da carne cuxa procedéncia non 
estexa identificada. 

"Máis abaixo, preto do ria -di, 

O control 
administrativo da 
carne no proceso 
de distribución e 
venda abonda para 
impedir que se 
reproduzan os 
roubos. 

máis sosegado, outro viciño de 
Sendim- levan roubado entre 
50 e 80 ovellas e vários porcos 
e o do outro dia non surpren
dou a ninguén". 

En Sendim, Américo Gongalves 
non quer talar cos xornalistas. 
Na noite do dia 9 matou a un ra
paz na defensa das suas pro
priedades e da sua vida. Unha 
semana antes de se producir es
ta marte un grupo de cuatreiros 
asaltou a sua granxa, algo afas
tada da vila e a cincocentos me
tros da fronteira coa Galiza, na 
estrada entre Saltar e a localida
de portuguesa de Montealegre, 
onde unha caseta prefabricada é 
o único sinal que queda da al
fándega desmantelada en Xa
neiro. Daquela os ladróns mar
charon cunha vaca e máis dous 
bois e acordaron voltar sete dias 
despois para rematar coa tarefa. 

A parábola 
do bon ladrón 

"Dis que era gatuno o ladrón", di 
a señora alporizada que vive en 
Sendim. Aquela noite, un rapaz 
de 23 anos, Satiro Prol, viciño de 
Pazos de Abeledo, en Xunqueira 
de Ambia, gaveou até o tellado 
para acceder ao interior da gran-

Pero a desaparición das alfán
degas non é responsábel do in
cremento da delincuéncia. Aí 
atrás, ao fin dos anos oitenta, a 
povoación máis vella e solitária 
do antigo Cauto Misto sofreu o 
terror dos asaltos ás suas viven
cias por parte de desaprensivos. 
Ainda asi, pouco durou e unhas 
poucas pescudas pecharon o 
cerco sobre os delincuentes. 

"Cando chamaron dicindo o do 
noso tillo -canta o pai de Satiro 
Prol-, levabamos 24 horas sen 
saber del. Claro que estabamos 
preocupados pero, que iamos fa
cer? O problema eran as compa
ñías coas que andaba. Levaba 
tres ou catro anos a tratamento". 

Control da delincuéncia 

A violéncia non chegou a exten
derse porque non houbo oportu
nidade. Se cadra os cuatreiros 
buscan botins menos arriscados, 
nos que non hai vixianza. En 
Nocelos poucas veces roubaran 
antes, e tanto o número de ca
bezas como as ocasións nas 
que o fixeron foran contadas. 

A Xosé Luis Folgoso rebentá
ronlle a porta da granxa e limpá
ronlle 24 reses, deixaron a porta 
aberta e houbo de buscar al
guns xatos nas proximidades. 
"Non sospeito de ninguén nen 
teño pista nengunha -dicia 
días despois do roubo . Só sei 
que cheguei á mañá e atopei os 
tenreiros fóra, lonxe de aqui, pe
ro non sei onde". 

Pouco durou o disgusto de Fol
goso, as vacas van aparecendo 
tirando da manta dos detidos e 
o millón cincocentas mil pesetas 
nas que valorou o roubo vanse 
reducindo grácias á recupera
ción do gado. • 



DIAS 

• Os concellos 
subirán a factura 

Despois da privatización de 
servizos fundamentais (auga, 
recollida do lixo, obras), que 
traspasaron aos contribuintes 
boa parte dos gastos anuais dos 
concellos, o Estado reclama 
unha suba de impostas 
municipais con novas 
restriccións. Este novo aumento 
colocará o prezo das taxas nas 
grandes cidades galegas por 
riba da maioria da CE. 

Os concellos reclaman un pacto 
de Estado para atallar a 
suspensión de pagos. A débeda 
municipal supera en todo o 
Estado a cifra de 2 billóns con 
200.000 millóns de pesetas. A 
rifa particular dos alcaldes coa 
Administración acadou 
expresión de protesta 
xeneralizada na asemblea 
Federación Española de 
Municipios. O presidente e 
alcalde da Coruña, Francisco 
Vázquez quixo devolver á 
secretaria do Estado para as 
Administracións Públicas a 
acusación de que estragan os 
cartos. As sete cidades con máis 
poboación do Estado reclaman 
unha participación no IRPF non 
inferior ao 5 por cento. 

O Estado recoñece a gravidade 
dos problemas e propón aos 
concellos aumentar impostes e 
reducir gastos.• 

, 
• Alvarez, terceiro 

director en dous 
anos 

A empresa valenciano
andaluzaEstudesa que mercou 
ao INI o Grupo de Empresas 
Alvarez en Outubro de 1991 
nomeu estes dias ao terceiro 
director da empresa viguesa de 
porcelanas. Eleutério Abad 
sustitue a Ignacio Bao que 
levaba tres meses na empresa 
e que alegou motivos de saude 
para o seu retiro. 

Os traballadores desta empresa 
mantiveran recentemente vários 
encerros na factoria solicitando 
o pago dos salários atrasados 
_por importe de 18 millóns de 
pesetas. Nengun dos directores 
que Estudesa enviou até agora 
a facerse cargo de Alvarez puxo 
claros os obxetivos da empresa, 
nen o plan de viabilidade ao que 
pensaba acollerse. • 

•Vigo sen 
bililioteca pública 

O Concello de Vigo cumpre 
catorce anos de governo 
democrático sen biblioteca 
pública. A alcaldia anunciou o 
pasado Luns que non quer 
afrontar os gastos de 
mantimento do novo edifício da 
Biblioteca Central habilitada no 

1, 

XOSÉ LOIS 

casco vello da cidade. 

O governo local do PSOE 
anunciou sucesivamente que o 
ministério de Cultura, a Xunta e 
o próprio Concello establecerian 
un convénio para pór en marcha 
o servizo. A concellala Maria 
Xosé Porteiro (PSOE) anunciara 
en véspera de eleccións a 
formalización dun acordo coa 
Administración central, 
posteriormente desmentido por 
Madrid. 

está abrigada por lei (artigo 26.3) 
a garantir este servizo básico 
cando o Concello non pode ou 
non quer atendelo. • 

•Xuízo 
ao insubmiso 
Cristián Ferreirós 

Hoxe 28 de Outubro é xulgado 
en Padrón o insubmiso Cristián 
Ferreirós Sánchez. O mozo, 
afiliado da CNT, foi citado diante 
do xuiz para reafirmarse na sua ~ 
postura de insubmisión ao ffi 
Servizo Militar e á Prestación Q 

• Membros de Arco Íris 
visitarán Galiza 

Membros do grupo parlamentário 
europeo Arco Iris visitarán Galiza 
do 7 ao 1 O de Novembro. O BNG 
actuará como anfitrión deste 
grupo que reune a diferentes 
movementos ecoloxistas, 
nacionalistas e progresistas 
europeos. Está prevista a 
celebración dunhas xornadas de 
traballo conxuntas entre 
deputados galegos e europeos.• 

• Os francófonos 
ocupan a oposición 
no Canadá 

Os secesionistas do Quebec 
convértense na oposición do 
parlamento de Otawa e arrasan 
no Quebec. O mapa politico do 
Canadá cambia, coa victória 
histórica do Partido Liberal e un 
primer ministro francófono, Jean 
Chretien, que gaña por maioria 
absoluta: 178 escanos de 295. 
Con todo terá que gobernar cos 
partidários do Quebec libre. A 
sua opción política (o 
federalismo) é a última resposta 
da xerarquia do poder canadiano 
á presión crecente dos 
francófonos en demanda dun 
Estado independente. En Otawa 
consideran posibel un pacto para 
a reforma constitucional. 

A primeira ministra conservadora 
Kim Campbell non acadou 
escano.• 

O Concello incumpre o que prevé 
a Lei de Réxime Local no artigo 
26.1 que abriga a garantir servizo 
público de leitura; a Deputación Social Sustitutória.+ <é .___ ____ __.:__,__ __ _.__ __ 

ANXO IGLESIAS 

•Os estudantes sacan o zapato 
Miies de estudantes universitários movilizáronse en várias cidades galegas en contra da subida das 
taxas. O pasado Martes 26 en Vigo unha multitudinária manifestación percorreu as ruas e concen
trouse diante do rectorado. Participaron tamén na mesma estudantes do ensino médio. O acto coin
cidia coa reunió~ do Consello Galega de Universidades que se reuniu en Santiago. Outra moviliza
ción tivo lugar na Coruña odia 27 e unha en Santiago estaba prevista para hoxe. Na fotografia, estu
dantes vigueses ensinan o seu zapato ante a sé do Partido Popular.+ 
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• González reúnese 
con Aznar pero 
non se autocritica 

O presidente do governo central, 
Felipe González e lider do PP, José 
Maria Aznar reuníronse o pasado 
Mércores dia 27 para debater a es
tratéxia dos próximos meses. Am
bos líderes non se reunían oficial
mente desde o 15 de Abril de 1992. 
González lanzou en dias pasados a 
proposta de tomar un novo "impulso 
democrático". Aznar respostou soli
citando unha autocrítica por parte 
do governo socialista. Alguns inqué
ritos mostraron que o prestíxio do 
governos atravesaba os momentos 
máis baixos desde hai vários anos. 
González e Aznar non mostraron, 
contodo, discrepáncias de fondo a 
respeito do modelo social que se 
debe oferecer aos sindicatos.• 

• Israel libera aos 
vellos e aos nenos 

O governo israeli comezou o pasa
do Luns a liberación de 660 prisio
neiros palestinos. Trátase de vellos, 
enfermps graves e menores de 18 
anos. E o início dun longo proceso 
de cumprimento dos acordes aca
dados entre o governo de Tel-Aviv 
e a OLP. Nos cárceres xudeus fican 
ainda outros 12 mil prisioneiros. • 

•Cuiña esquécese 
de Massó 

A conserveira canguesa Massó es
tá ás beiras do cerre, segundo os 
traballadores , ao voltarse atrás o 
Banco Exterior na concesión dun 
crédito de 350 millóns que tiña pre
visto conceder de maneira sindica
da xunto con outras sete entidades 
bancárias. O representante do BEX 
esixiu maiores garantías económi
cas. 

Os traballadores criticaron a "falta 
de planificación industrial" por parte 
da Xunta de Galiza, dado que "por 
esa razón estamos agora depen
dencia dos bancos". O Conselleiro 
Guiña Crespo comprometérase a 
facer o posíbel por esta empresa 
durante a recente campaña eleito
ral. Os traballadores síntense víti
mas dun peloteo entre os bancos e 
a Xunta e aseguran que non queren 
crer que haxa intencionalidade polí
tica na postura do Exterior. + 
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GALIZA E M NDO 
L OITAS AGRÁRIAS 

A Audiéncia Nacional xa admitira o recurso apresentado polo SLG contra a lei 

O Tribunal Superior de Xustiza toma en consideración 
dous recursos contra a Cuota Láctea 
•PACO ARRIZADO/LUGO 

Dous novas recurso 
contra a Cuota Láctea 
foron admitidos polos 
xulgados. Esta vez a 
demanda foi apresentada 
por dous gandeiros ante o 
Tribunal Superior de 
Xustiza. Con anterioridade 
a Audiéncia Nacional xa 
admitira tamén a trámite o 
recurso apresentado polo 
Sindicato Labrego Galega 
contra a própria lei. Estes 
trámites estarían a avalar 
a inconstitucionalidade 
desta norma xurídica 
estatal. 

O Tribunal Superior de Xustiza 
admitiu a trámite dous recursos 
contra a Cuota Láctea, segundo 
se publica no Boletín do 20 de 
Outubro. A Sá Segunda deste tri
bunal tomou en consideración o 
recurso contencioso administrati
vo interposto por Ricardo Gómez 
Rodríguez, contra da orde do Mi
nistério de Agricultura do 7-7-93, 
estimando e parte o recurso de 
alza 6373/93, contra o acorde da 
Dirección Xeral de Produción e 
Mercados Gandeiros sobre a 
asignación da cuota láctea indivi-

Na campaña contra a Cuota apresentáronse perto de 10.000 recursos individuais. 

dual. De fallar a favor do deman
dante, deixaria sen efecto a asig
nación que o Ministério fai da 
cuota láctea, abríndose unha via 
para todos os gandeiros. 

O recurso apresentado por Ma-

nuel Carracedo Souto foi inter
posto contra do acorde da Di
rección Xeral do Sempa, 41/93, 
sobre a prórroga de supensión 
temporal da produción láctea. 
O gandeiro vilalbés pedira unha 
suspensión da produción láctea 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Puleva véndelle 50.000 toneladas de cuota 

A Xunta de AndQlucia racha 
o sistema de compensacións 
A empresa Pu/eva abandonará 
a produción de leite e as suas 
50.000 toneladas actuais irán 
destinadas íntegramente a An
dalucía ao mercar esta cuota o 
governo autonómico andaluz. 
Puleva, na vez de acollarse ao 
plan de abandonos, vendeu a 
sua produción para sair da cri
ses. Esta argúcia legal desmin
te as manifestación realizadas 
polo Ministro Albero en Com
postela durante a campaña 
eleitoral. O responsábel da 
agricultura española manifes
tara que os abandonos non se 
rexionalizarian, e que Galiza 
teria un trato prioritário no re
parto da reasignación láctea. 
Agora o abandono de Puleva 
quedará integramente en An
dalucia que xa canta coa sua 

própria reserva, e o seu volu
men non vai ser distribuido en
tre os resto de gandeiros do 
Estado. 

De continuar realizando a mes
ma operación no resto das au
tonomías, a pretendida redistri
bución non existirá, co que sai
rian perdendo aquelas rexións 
que teñen unha clara vocación 
gandeira. Galiza ten un desfa
se de 150.000 toneladas entre 
a asignación e a produción. 

Un proceso especulativo 

En xeneral, o proceso que es
tá a levar a cabo Puleva
Uniasa, califícase desde o 
sector como especulativo. Se
gundo fontes do sector "Non é 

de recibo que unha empresa 
privada que mercou as vacas 
productoras de leite con diñei
ro público e non dispoñia de 
cantidades de referéncia das 
otorgadas en 1985 (referéncia 
para aplicar a cuota), vai reci
bir agora un diñeiro público 
coa venta á Administración do 
que xa adquiriu con diñeiro 
público. Puleva estivo produ
cindo até agora ilegalmente, 
pois non tiña cuota, logrando 
ver legalizada a sua produ
ción no último proceso de 
asignacións de cuotas. Cando 
logrou a sua asignación, ago
ra vende a cuota. Mentres 
tanto, aos gandeiros galegas 
pretende impedirlle que pro
duzan máis do que producian 
en 1985.+ 

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

por dous anos. Pasado este 
tempo, recuperou a produción, 
pero o Ministério de Agricultura 
non lle pagou o abandono da 
produción, como contempla a 
lei, nen tampouco lle asina ago
ra cuota. 

Dez mil recursos 
individuais 

Na campaña contra da Cuota 
Láctea apresentáronse perto de 
dez mil recursos individuais, nos 
que se reclamaba que non se 
aplicase a cuota imposta polo 
Ministério, pedindo a asignación 
dunha produción que lle permiti
se vivir ao gandeiro. Estas to
mas en consideración feitas polo 
TSX, dan pé a pensar que serán 
admitidas a trámite todas estas 
reclamacións , realizadas polo 
SLG con idéntico formulário. 

Para os dirixentes do Sindicato 
Labrego Galega-Comisión La
bregas resulta lóxica esta posi
ción do TSX "por canto o recur
so da leí que fixemos como sin
dicato foi admitido tamén a trá
mite pola Audiéncia Nacional. A 
postura do tribunal galega é, po
lo tanto, lóxica". Ainda asi, consi-

N deran moi positivas esta deci
~ sión da Sá aegundo do TSX, por 
~ canto veñen a confirmar quer , 

mesmo desde o eido estricta
mente xurídioco, esta disposi
ción ministerial é ilegal. Desde o 
SLG consideran que, de chegar 
o momento mesmo o Tribunal 
Constitucional pode declarar es
ta leí contrária ao ordenamento 
lexislativo básico por coartar a li
berdade de produción.+ 

Os resultados eleitorais condicionan a medida 

O Governo non aplicará 
este ano a cuota láctea 
A non aplicación da cuota láctea 
neste ano é a primeira medida 
de prática que se desprende 
dos resultados das eleició~s au
tonómicas. Segundo puxeran de 
manifesto as organizacións 
agrárias Governo central e Xun
ta tiñan todo preparado para co
mezar a cobrar a taxa por so-

· breprodución tan pronto remata
sen as eleicións. Pretendían 
aplicar parcialmente esta medi
da para impedir que os gadeiros 
seguisen a producir sen restri
cións, pois ainda non se estuda
ron todas as reclamacións, a 
ainda hai cuotas sen asignar. 

Agora, Governo central e Xunta 
semella que deron marcha atrás 
á vista dos custos sociais que 
traería consigo a implantación 
desta medida. Nen uns, nen ou
tros, co mapa político actual, es
tán dispostos a sofrer este gran-

de desgaste. Fraga, que durante 
a campaña eleitoral non dubidou 
en afirmar que "irnos gañar a 
batalla da cuota", agora non 
quer comezar o seu mandato 
cos labregos de novo na rua, co 
BNG capitalizando a protesta. 
As manifestacións anunciadas 
para as xornadas eleitorais se
rian convocadas de novo de 
porse en marcha esta medida. 

Pola sua banda, o PSOE, des
pois dos nefastos resultados e 
de anunciar que tentarán gale
guizar o partido, teria que posi
cionarse xa inequívocamente, 
polo que lle pediu a Madrid unha 
trégua. As primeiras medidas fo
ron o acorde con Nestlé para que 
seguise a recoller o leite. Hai que 
ter en conta que, segundo un in
forme das empresas lácteas, o 
95% das explotacións xa sobre
pasaron a cuota asignada.+ 
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SECUELAS DAS ELEICIÓNS 

Sánchez Presedo quer manterse no cargo até pasado o congreso pero os críticos xa teñe 

Moreda pode ser o novo secretário xeral do 
•ALFONSO EIRÉ 

"G aleguizar o partido e 
abrilo á sociedade" son 
as fórmulas que tentan 
ensaiar no PSOE para 

refacerse do descalabro 
eleitoral sofrido nos 

pasados comícios 
autonómicos. Esta receita 
é tamén o único ponto de 

coincidéncia entre os 
distintos grupos que loitan 

polo poder dentro do 
partido. Sánchez Presedo 

pretende permanecer no 
cargo até, polo menos, 

pasar o congreso 
confedera!, a celebrar na 

primavera próxima, 
mentres os seus 

opoñentes están a sacar 
o debate á sociedade en 

asembleas e 
conferéncias para lograr a 

sua dimisión, téndolle 
buscado xa recámbio: 

Fernández Moreda 
ocuparia a secretaria 

xeral e Xerardo Estévez 
seria nomeado candidato 

á Xunta. Presedo que buscou o apoio de González na campaña, pretende agora galeguizar o partido e conseguir maior independéncia a respelto de Madrid. ANXO IGLESIAS 

A leitura que tan no PSOE dos 
resultados eleitorais do 17 de 
Outubro contempla a necesida
de dun "cámbio de rumbo" que 
pasa por "ter maior indepen
déncia de Madrid e preocuparse 
máis dos temas que atinxen á 
sociedade". Seria unha espécie 
de cámbio a siemellanza do que 
propuxo Felipe Gónzalez cando 
as eieicións xernis. Hai coinci
déncia entre os distintos secto
res que loitan polo control do 
partido, pero a discrepáncia es
tá en quen vai dirixir este cám
bío. O alcalde da Coruña, Fran
cisco Vázquez, afirmaba esta 
semana que "todos os socialis
tas estamos de acordo en que é 
preciso unha renovación, pero 
este conceito estase utilizando 
como unha loita polo poder; un 
sácate ti que me paño eu". 

Un home ligado ao rexedor co
ruñés, o secretário de organiza
ción, Xosé Nogueira, declaraba 
que "non se pode cambiar de 
política coa mesma xente". Afir
mando que non teria credibilida
de social que agora Sánchez 
Presedo dirixise a galeguización 
do partido e impuxese unha ac
ción parlamentária á que se ne
gou nestes catre anos. 

Sectores que viñan _reclamando 
a galeguización do PSOE teñen 
medo a que esta necesidade, 
"evidente polos resultados e xa 
urxida desde Madrid antes das 
eleicións", se poda quedar nun
ha mera declaración de inten
cións, pondo de manifesto como 
"en todos os congresos se falou 
de galeguizar o PSOE e de abri
lo á sociedade, pero a política 
foi moi outra". Un integrante do 
chamado sector galeguista, ho
xe sen responsabilidade partidá-

ria, afirma que "o problema radi
ca en se somos capaces ou non 
de elaborar a nasa própria políti
ca ou seguimos mimeticamente 
a Madrid. Rendéndolle vasalaxe 
contínua a Ferraz é imposíbel 
galeguizar nada", afirma. Para 
este sector do PSOE "a socie
dade non cámbia a sua valora
ción con declaracións de inten
cións, senón con feitos e postu
ras claras". A mensaxe de inde
pendéncia de Madrid teria que 
conseguirse posicionándose en 

temas como o IRPF, a cuota 
láctea, os acordos pesqueiros, 
os prezos agrários ou as auto
vias. "Fraga soubo ver isto hai 
catro anos, e actuou hipocrita
mente, pero nós nen sequer nos 
molestámos en mentir". Tamén 
considera que nos próximos co
mícios municipais "só Paco Váz
quez se salvará da debacle". 

As loitas polo poder 

Pero nestes momentos o debate 

que se está a dar no PSOE en 
Galiza non é o do camiño a se
guir, por máis que se empregue 
o cámbio como arma dialéctica, 
senón unha batalla pala secreta
ria xeral do partido. Sánchez 
Presedo intenta manter o seu 
pasto cando menos até que se 
celebre o congreso confedera! , 
na próxima primavera. Ainda 
que en Madrid afirmen que "de
be ser Galiza quen resolva os 
seus próprios problemas", desde 
o mesmo partido apóntase que 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Á asemblea de Granada non asistiu nengun líder galega 

Guerra prepara ao partido 
•• # para a opos1c1on 

A celebración en Granada dun
ha asemblea dos socialistas 
andaluces deu lugar a que os 
principais dirixentes socialistas 
lanzasen as suas mensaxes a 
militantes e ao grande público. 
Neste debate estiveron presen
tes todos os líderes rexionais, 
agás os de Galiza. 

O debate socialista en Grana
da centrouse en duas figuras: 
Felipe González e Alfonso 
Guerra. Ambos líderes lanza
ron, por primeira vez, as suas 
mensaxes nun amplo foro pú
blico ao que tiñan acceso os 
meios de comunicación, por 
máis que González preferise 
que o debate fose pechado. 
Detrás da dialéctica de ambos 
discursos descóbrense duas 
posturas diferenciadas, máis 
na estratéxia ca na ideoloxia. 
Alfonso Guerra, que sabe que 
está próxima a data no que o 

PSOE teña que deixar o po
der, quer preparar o partido 
para esta situación, a imaxe 
do que realizaron todos os 
grandes partidos socialdemó
cratas europeus, incluídos os 
laboristas ingleses. Esa ade
cuación para a nova situación 
ten que levar consigo unha re
xen eraci ón e un cámbio de 
mensaxes. 

Felipe Gónzalez, ainda que in
tue que a saída da Moncloa 
pode estar perta, négase a dei
xar o poder, calificando as pos
turas de Guerra de ''fuguismo" 
e de "escapismo". González, 
nadando diante da vaga, apos
ta por dar os cámbios necesá
rios para que o PSOE siga ga
ñando as eleicións, ainda que 
isto lévao a desnaturalizar o 
partido ou a facer unha política 
contrária aos intereses das 
suas bases. Un carrillista, hoxe 

dirixente do PSOE en Andalu
cia, descrebia a situación afir
mando que "González é como 
un surfista que se empecina en 
viaxar na onda do poder, sen 
darse canta de que, irremisi
belmente, a onda ou o deixa 
atrás, ou se esfarela. Cando is
to acorra, de seguir asi, tam
pouco terá partido". 

Outra das constatacións que 
se realizaron nesta conferéncia 
foi que o termo "renovadores" 
só é unha etiqueta da que se 
apropriaron alguns que preten
den acceder ao control partidá
rio. Asimesmo, houbo coinci
déncia en que pésie a que o 
aparato teña a abriga de pre
parar ao partido para a oposi
ción e desde o poder se tenda 
a seguir indefinidamente nel, o 
PSOE ten suficientes mecanis
mos que impeden, de momen
to, grandes rupturas. t 

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

Narcis Serra pediu a Presedo 
que se atrincheirase no cargo 
para que o sector renovador non 
perdese apoios congresuais. 

O Secretário Xeral ampárase en 
tres argumentos para non apre
sentar a sua dimisión : "nos mo
mentos de adversidade é cando 
hai que seguir ; non se pode es
tar mudando continuamente de 
Secretário Xeral (esquecendo 
que leva oito anos no cargo) e 
que a sua dimisión seria recoñe-

'A mensaxe de 
independéncia de 
Madrid teria que 
conseguirse 
tomando posición 
en temas como o 
IRPF, a cuota 
láctea, os acordes 
pesqueiros, os pre
zos agrários ou as 
autovias'. 

cer o descalabro do socialismo 
(obviando que fixo dimitir a Laxe 
cando este conseguiu 9 deputa
dos máis). 

Como primeira medida, Presedo 
puxo o seu cargo ao dispar dun
ha Executiva na que sabia que 
contaba cos apoios suficientes. -
O resultado da votación foi de 

1rec 
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SOE na Galiza e Estévez o candidato á Xunta 
24 votos a favor da sua conti
nuación e 15 en contra. Pésie a 
salvar a situación a crise só 
quedaba adiada nunha semana. 
O próximo Sábado o comité na
cional celebrará unha reunión 
onde os críticos volverán tentar 
que Presedo dimita. 

O secretário xeral está a contabi
lizar os apoios cos que conta. De 
ser previsíbel unha votación a fa
vor da sua continuidade, Prese
do voltaria a pór a seu cargo a 
disposición deste organismo. Pe
ro os apoios parecen minguar 
cada día. A corrente carrillista xa 
tomou posición claramente en 
contra. Dos alcaldes nestes mo
mentos só conta co apoio de 
González Príncipe, de Vigo. A 
postura a prol de Presedo que 
mantivo o ferrolán Manuel Couce 

vai estar agora condicio
nad a pola postura da 
comisión executiva da 
comarca do Ferrol que 
pede un "cámbio de 
rumbo". Apoios antes 
firmes de Presedo, co
mo o ourensán Luís Mi
lla ou Francisco Sineiro, 
poden virar agora en 
contra. A isto hai que 
engadirlle a terceíra vía 
que sempre intenta Ce
ferino Díaz. 

didato e responsábel do 
partido, tutelaria a mar
cha dos socialistas na 
Galiza. Esta operación 
levaria tamén empare-
11 ad o o nomeamento 
dun novo delegado do 
Governo, na persoa de 
Pérez Touriño. 

Outra dos navidades é 
a reaparición do ex al
calde vigués, Manuel 
Soto, que, imposibilita
do de seguir operando 

Pero os críticos xa te- en Cuba, vese obriga-
ñen nomeado aos suce- do a voltar á política lo-
s o res de Presedo . O cal, disputándolle o 
presidente da Deputa- Pésie a estar ligado a González, o alcalde de Santiago, Xerardo control partidário a Car-
ción coruñesa é 0 pos- Estevez ( na fotografía) ven de pactar con Francisco Vázquez. los Príncipe. Soto, que 
tulado para a secretaria xeral, ta. Francisco Vázquez, que con- tiña realizada unha alianza con 
mentres Xerardo Estévez seria o sidera que non é bon que se Abel Caballero e Xurxo Parada, 
candidato á presidéncia da Xun- compatibilicen os cargos de can- realizou unha rolda de prensa 

para anunciar "a sua volta á po-
1 í ti ca" , afirmando que nunca 
abandonara o "traballo no 
PSOE". Un discurso de duas 
horas plagado de contradicións. 

Para o sector oposto a Presedo, 
nen a votación da executiva, 
nen unha votación negativa ás 
suas teses no comité federal 
"van zanxar a crise nen a polé
mica sobre Presedo". Agora es
tán tentando que o maior núme
ro de asembleas locais se pro
núncie contra a xestión do Se
cretário Xeral, celebrando, onde 
non for posíbel a convocatória 
destes organismos, conferén
cias, "porque o debate irnos sa
ca lo á sociedade e non que 
quede no partido, como preten
de Presedo'', afirmou o alcalde 
ourensán Veiga Pombo. + 

Ainda que Nogueira parece apostar pala continuidade 

Unidade Galega poderia quedar liquidada en Xaneiro 
O Consello Nacional de 
Unidade Galega, reunido 
o pasado Sábado 23 en 
Compostela, acordou 
debater o seu futuro 
político nun congreso a 
celebrar no Xaneiro 
próximo. Os asistentes á 
cita, no medio dun clima 
distendido pero pesimista, 
inclináronse 
maioritariamente pala 
desaparición desta 
formación política. 
Contado, Camilo 
Nogueira, que se mantivo 
nun estratéxico siléncio , 
poderia apoiar a 
continuidade. 

Unha parte dos membros do 
Consello Nacional manifestou a 
sua inclinación por marchar para 
casa e un grupo amplo, pero mi
noritário, nucleado en torno a al
guns sectores dos Consellos Lo
cais de Vigo e Santiago, daban a 
coñecer a sua preferéncia pola 
entrada no BNG, coa condición 
de facelo organizadamente como 
partido político. En todo caso, a 
opinión xeral era a de enterrar a 
coalición mantida con Esquerda 
Unida nos dous últimos comí
cios. A posibilidade de confluir no 
PSOE non foi sequer valorada 
por considerar que a estratéxia 
desta forza é captar ailladamente 
aos elementos que os socialistas 
consideran interesantes. 

Camilo Nogueira, segundo al
guns dos asistentes, mostrouse 
apesadumbrado polos resulta
dos eleitorais, até o punto de 

Anxel Guerreiro, en nome de EU, animou a Unidade Galega a manter a coalición. 

ser a persoa na que máis visí
bel era o pesimismo reinante. 
Nogueira preferiu deixar para 
máis adiante dar conta da op
ción que apoia. 

Alguns membros da Executiva, 
entre eles os máis próximos a 
Nogueira, nomeadamente per
soas como Carlos Vázquez, fo
ron rotundos ao afirmar que pre
ferían a desaparición que a inte
gración no Bloque. Outros, co
mo Ana Gandón, un dos poucos 
pés institucionais de releváncia 
que lle quedan a Unidade Gale
ga, non emitiron en público ou 
en privado a sua opinión. O ou
tro brazo do partido nacionalis
ta, o tamén concelleiro en Vigo, 
Xesus Costas, tampouco tiña un 
critério definido, pero inclinába
se por renunciar a calquer rela
ción co Bloque. 

Congreso constituinte 
e liquidador 
A respeito da análise dos resul
tados eleitorais, o Consello Na
cional de Unidade Galega non 
entrou a facer valoracións. O 
Congreso de Xaneiro encarre
garase de ver as causas do de
sastre eleitoral e de despexar o 
camiño político desta forma
ción. Neste sentido, a Comisión 
Executiva disporá a formación 

de comisións que elaboren as 
ponéncias que debatirá un con
greso que, ao mesmo tempo, 
pode ter o dobre carácter de 
constituir a forza política seria o 
Congreso Consitutinte- e de li
quidar o partido. 

As débedas arrastadas polo 
partido non son demasiado ele
vad as, segundo alguns mem
bros do Consello Nacional. Es
q u erda Unida aportara unha 
cantidade importante para a 
campaña das autonómicas. Ain
da asi, várias persoas deben fa
cer frente a nível particular a al
guns importantes créditos. 

Pero ainda que o futuro parece 
despexado, no sentido de que 
está decidida a liquidación do 
partido, o fin da coal ición con 
Esquerda Unidad e a integra
ción dalguns colectivos no Blo
que; o siléncio de Camilo No
gueira poderia indicar que final
mente os pasos que dará UG 
non son os que foron postes en
eal da mesa o pasado Sábado 
23 de Outubro. Segundo esta 
análise Nogueira non comparti
ri a a mesma posición que a 
maioria da militáncia e da dire
ción do seu partido e estaria por 
manter a continuidade de UG e 
consolidar a coalición con Es
querda Unida. Ao non ser este o 

momento máis propício, o líder 
nacionalista agardaria ao con
greso de Xaneiro coa intención 
de ir convencendo aos seus co
rrelixionários de que é máis sen
sato e razoábel apresentarse 
como unha opción coerente 
diante do eleitorado. 

EU quer continuar 
coaligada 

Pola contra, Esquerda Unida 
opta decididamente pala conti
nuidade da coalición, que até o 
17 os líderes das duas forzas 
calificaban de estratéxica. Gue
rreiro foi claro ao apostar por 
esta postura, ainda que desde 
Madrid recoñécese que o mo
mento para formar a coalición 
non foi o máis oportuno e que o 
espazo político de UG-EU "está 
pouco definido e ocupado por 
outras forzas". 

Nunha roda de prensa celebra
da o Martes, Guerreiro manifes
tou o seu respeito pala posición 
que determine Unidade Galega, 
pero asegura que aposta pola 
continuidade dun "proxecto na
cionalista pero con contido so
cial". Con estas declaracións o 
líder de Esquerda Unida deixa 
ver a necesidade de que UG 
non xire á direita tras o fracaso 
eleitoral.+ 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Os nacionalistas apenas 

, . . , 
estan presentes na em1grac1on 
O reconto do voto emigrante 
constatou que o PP mantiña 
unha porcentaxe semellante á 
conseguida en território gale
ga, coa singularidade de que o 
PSOE leva case o resto, senda 
apenas testemuñal a preséncia 
do voto nacionalista. 

Desta volta a influéncia do es
crutínio do voto emigrante non 
tiña carácter decisivo e mesmo 
non variou a distribución de es
canos. Mesmo asi o máis signi
ficativo é o aumento de partici
pación a respeito de anteriores 
convocatórias (no 1989 votaron 
9.018 eleitores por 26.676 que 

o fixeron agora) e a auséncia 
do voto nacionalista. 

Os resultados foron bastante 
semellantes en todas as cir
cunscripcións. O PP sumou o 
54% das papeletes, un total de 
14.181 votos (Lugo: 1.683; A 
Coruña: 5.756; Pontevedra: 

4.498 e Ourense 2.244) . O 
36% foise para o PSOE, cun 
total de 9.574 votos (Lugo , 
1.144; A Coruña: 3.562; Ponte
vedra: 3.137 e Ourense 1.731 ). 
En total ambas forzas reparti
ron o 90% dos votos. 

O BNG sumou uns escasos 
541 apoios (apenas o 2%) re
partíndose o resto entre as di
ferentes opcións concurrentes. 
Esta opción incluiu no seu pro
grama eleitoral un ponto recla
mando empadronamento di
recto de todos os emigrantes 
inscritos nos consulados e di
reito a votar e ser eleitos. • 

---------------------------------------------------------------------------~ ,. ,. e ., • • • 



COMEZO DE CURSO 

Os país do coléxio de Ribadávia estiveron 24 días pechados 
1 Non se pode meter a 114 alunos 
de preescolar en tres aulas' 
•H.V. 

A calidade do ensino é o 
cerne do conflito entre os 
país do coléxio· público 
Tomás de Lemas de 
Ribadávia e a Consellaria 
de Educación. Durante 
tres semanas estiveron 
paralisadas as clases e 
continuan sen acudir ao 
centro os alunas de 
prescolar. Unicamente 
non secundan esta 
medida un reducido grupo 
de nenas, "cuxos país 
responden antes aos 
dictados dun partido 
político que ás 
necesidades dos seus 
tillos" -como aseguran os 
folguistas, que, en sinal de 
protesta, levan un lazo 
negro prendido na solapa. 

Cando os país do coléxio To
más de Lemos de Ribadávia 
descobriron, a princípios do cur
so escolar, que faltaban tres 
profesores (un de prescolar e 
dous mestres de apoio no ciclo 
médio) dirixíronse á Delegación 
da Consellaria de Educación 
para demandar unha solución. A 
Xunta asegurou que se cobririan 
as vacantes. Como os mestres 
non daban chegado, un novo re
querimento ante as autoridades 
educativas provocou que a res
posta desta fose dicer que hou
bera un mal entendido e que 
non ian enviar os tres profeso
res que faltaban. 

A consecuéncia foi que os país 
dos nenos do coléxio, un centro 
de 840 alunos, decidiron pe
charse no seu interior esixindo 
que se cumprisen as mínimas 
normas de calidade de ensino e 
que se enviasen aos profesores 
que faltaban. "Non se pode me
ter a 114 alunas de prescolar en 
só tres aulas: tocan a 40 por 
clase" , asegura Celso Sotelo, 
portavoz do colectivo de país. A 
respeito dos outros dous profe
s.ores de ap9jo , $ote_lo recorda 
que "todos os mestres teñen 

que impartir 25 horas lectivas e 
non se cobren debidamente as 
clases de inglés que incorpora a 
Loxse nos cursos de terceiro e 
cuarto de EXB". 

Tres semanas pechados 

"Pechabámonos en tres turnos 
unhas 15 ou 20 persoas cada 
vez e nunca coincidían as mes
mas persoas. A xente viña des
p o is de almorzar, xantar ou 
cear, e pola noite tirábanse uns 
sacos de durmir en duas salas 
para descansarmos", canta So
telo, explicando en que consis
tían as medidas de presión ante 
a Xunta. 

O proceso polo que chegaron a 
unha situación como a actual foi 
longo e compricado. Un primeiro 
intento de reunirse co delegado 
de Educación en Ourense pro
vocou a negativa deste último. 
Posteriormente os país ensaia
ron un peche na Delegación; 
esta vez cumpriuse o obxectivo, 
pero o delegado non prestou 
atención ás suas reivindicacións 
e só se limitou a recebilos para 
que depuxeran a sua atitude. O 
terceiro intento foi a fins do mes 
de Setembro e unha manifesta
ción pacífica diante de San Gae
tano motivou a intervención da 
policía autonómica, que reprimiu 
duramente ás 600 persoas pre
sentes. Sotelo asegura que se 
ensañaron cos nenas e as mu
lleres. Daquela, foron acusados 
pala Xunta de tentar politizar o 
conflito, aproveitando o momen
to eleitoral. A isto responderon 
os país prolongando o peche no 

Os pais denúncian 
que o PP de 
Ribadávia 
torpedeou as 
negociacións coa 
Xunta. 

interior do coléxio até pasado o 
proceso, "para demostrar que 
isto nada tiña que ver coas elei
cións". 

Intromisión do PP 

Por fin chegou a negociación, 
que comezou por médio de ter
ceiras persoas, nomeadamente 
pala p.residenta da Asociación 
de Mulleres Rurais. "Porén, en 
todo momento as negociacións 
estaban a ser torpedeadas po
los membros do PP local", ase
gura Celso Sotelo. 

O último intento negociador esti
vo a piques de fructificar, "mais 
foi detido a última hora por unha 
indicación dos do PP en Ribadá
via aos da Xunta", di Sotelo, que 
non revela nen a razón para esa 
intromisión nen o contido dos 
princípios de acordes aos que 
chegaran. "Sempre se pode par
tir de aí en novas negociacións", 
alega Celso Sotelo para non di
vulgar os acordes tomados. 

Comezo das clases 

O pasado Luns os pais do colé
xio público decidiron o comezo 
das clases en sinal de boa von
tade. Contodo, o prescolar con
tinua paralisado. 

"Ternos ánimo de negociar -ase
guran os país-, pero a Delega
ción de Educación é remisa a 
facelo". 

A colaboración dos alunas do 
Instituto de Ribadávia, situado 
xunto ao coléxio, está a resultar 
un bon apoio no momento ac
tual, xa que son eles quen man
teñen o pulso mobilizador. Neste 
sentido, o pasado Venres orga
nizaron unha sentada e un corte 
de tráfico diante do centro. Os 
país decidiron non mobilizarse 
durante unha semana e o Xoves 
28 terán unha asemblea na que 
trazarán novas estratéxias. 

Só un grupo de país , detrás da 
que estaria o PP segundo Sote
lo, se opoñen ás mobilizacións. 
"Entre 114 nenos de prescolar é 
normal que os país de sete ou 
oito estexan en contra da 
folga".+ 

Pre su postos 
restrictivos 

MA.NuELCAo 

O rexeitamento das emendas á totalidade dos Presupostos Xerais 
do Estado para 1994 polos 187 votos de PSOE, CiU e CC arre
dou a pantasma das eleicións anticipadas e impediu a prórroga 
dos presupostos de 1993. A política económica dun governo con
crétase cuantitativa e cualitativamente na elaboración e aplicació(l 
dun orzamento que contén as liñas básicas e prioridades acorda
das por unha maioria lexislativa que ha de conducir ao Estado no 
vindeiro ano. O gasto total das administracións públicas en Espa
ña representaba o 64,8% do PIB en 1992, porcentaxe similar ao 
doutros países europeus. Para 1994 son 28,63 billóns de pesetas 
os recursos distribuídos polo Estado para as diversas políticas. 

Ultimamente, as cantidades iniciais raramente coinciden coas 
efectivamente liquidadas, e asi atopámonos con que para o ac
tual exercício prodúcese, de Xaneiro a Agosto, unha desviación 
no gasto de 2 billóns de pesetas e case 700.000 millóns no ingre
so. Así, un obxectivo de déficit do 2,3% do PIB vaise converter a 
finais de ano no 6% (7,2% para todas as administracións públi
cas). O látigo da crise económica bateu duramente sobre o fluxo 
de ingresos e engordou as partidas sociais pésie aos contínuos 
recortes (decretazo, medicamentazo, etc.). A actividade financei
ra do Estado debe seguir un comportamento anticíclico ralenti
zando nos ciclos alcistas e reactivando nas fases baixas. En Es
paña o seu comportamento foi máis ben procíclico, de tal xeito 
que na fase de bonanza (1986-90) ainda contribuiu ao requenta
mento da economía abrigando á política monetária (restriccións 
ao crédito , altos tipos de interese, etc.) a intentar contrarrestar os 
efeitos dunha política fiscal expansiva. Coa crise o compoñente 

cíclico do presuposto acentú
ase pola necesidade de evitar 

- - - - - - - a toda a costa un maior incre

A actividade 
financeira do 
Estado debe 

seguir un 
comportamento 
anticíclico. En 
España o seu 

comportamento 
foi máis ben 

procíclico 

mento do déficit que, vía au
mento do endebedamento 
global, poderia facer incontro
lábeis as variábeis fundamen
tais da economia. Así, reali
méntanse os factores contrac
tivos sobre a demanda e a ac
tividade económica. 

O ministro de Economía dixo 
do presuposto de 1994 que 
"é austero , críbel e que se 
cumprirá" para indicar que os 
vícios pasados non poden re
petirse. O pacto de governo 
que se desexaria estábel cos 
nacionalistas cataláns permi
te aventurar polo menos que 
se tentará acadar un ponto 
de inflexión no medre desbo
cado do gasto. A cesión do 

15% do IRPF vai ser un primeiro paso cara a corresponsabilida
de fiscal das CCAA e a Leí de Autonomía do Banco de España 
abrigará a autocontrolar o gasto do Estado, pois o servi~o da 
débeda acumulada, superior xa ao 50% do PIB, leva 4,58 b1llóns 
de pesetas, que dicer, o 16% do total presupostado. 

Pola via dos ingresos faise unha previsión baseada nunha recu
peración da actividade económica concretada nun medre do PIB 
real do 1,3%, tendo en conta que o crecimento dos prezos será 
do 3,5%. As principais partidas prevén un aumento de recada
ción por IVA dun 16%, un aumento por IRPF do 6,3% e unha 
caída polo Imposto de Sociedades nun 28%, consecuéncia das 
medidas de apoio ás PEMES pactadas cos grupos nacionalis
tas . Para o ano que ven o déficit previsto é de 3,29 billóns de 
pesetas, o 5,2% do PIB. + 

O Estado recadará menos polo Imposto de Sociedades. 



CONFLITOS DA PESCA 

Catro quilos de xurelos 
provocan en Vilagarcia o primeiro morto pola policia autonómica 
1 Roque, matáronme!' 
•H. VIXANDE 

Un disparo ao ar dun 
policia autonómico que 
momentos antes 
apontara a un corro de 
persoas rematou coa 
vida de Rosa Diz Platis 
na mañá do Mércores 
27 diante da praza de 
abastos de Vilagarcia. A 
vítima, unha peixeira de 
Vilaxoán, casada e nai 
de catro fillos, saiu na 
defensa do conductor 
dun camión que, 
segundo testemuñas 
presenciais, estaba a 
ser golpeado pala 
policia autonómica. Os 
feitos provocaron unha 
folga xeral na vila e a 
petición de demisión do 
conselleiro de Pesca, 
Henrique López Veiga. 

"Eu non vin todo, só unha parte 
-conta Susana Garcia Núñez, 
que mirou disparar ao policia e 
cair a Rosa Diz ao chan. Estaba 
dentro da praza de abastos e 
cando sain ao escoitar un tumulto 
a miña compañeira estaba fóra 
na rua. Vin aos da Xunta, dis que 
da policia autonómica, iso non o 
sei. Díxenlle a Rosa que un deles 
levaba a arma fóra e apuntaba á 
xente. Ela díxolle, estabamos moi 
preto: «Un muchacho non precisa 
armas» e el disparoulle a cara de 
can. Caiu ao chan e seu home, 
que estaba onda ela, achegouse 
e colleulle a cabeza coa man, an
tón ela dixo: «Roque, matáron
me». Sei que a policia disparou 
novamente, pero eu só estaba 
para atenderá moribunda". 

Momentos antes , o servizo de 
lnspeción Pesqueira ao que es
taban asignados o policia auto
nómico que disparou e o seu 
compañeiro, personárase diante 
da praza de abastos para inspe
cionar un camión ao que, segun
do informou a Xunta de Galiza, 
perseguía desde primeira hora 
da mañá. Tan pronto a policía 
chegou á praza provocouse un 
tumulto de orixe confusa e na 
que, segundo a mesma Xunta, a 
policía veuse forzada a usar a 
sua arma para intimidar a un 
grupo de persoas que formaban 
un cerco ao seu redor. Previa
mente un dos policías sacara un 
arma para golpear coa culata da 
sua pistola a un dos presentes 
que "se destacaba palas suas 
agresións". Tras unha tirapuxa 
na que a policía asegura que os 
presentes tentaron arrebatarlle a 
arma, produciuse o disparo que 
acabou coa vida de Rosa Diz. 

Disparo u 
amáis de un metro 

Pero o relato aterecido pala 

'Q Inspector 
de Traballo 
da Xunta non se 
preocupou de facer 
cumprir a senténcia 
de readmisión. de 
58 despedidas 
de Charpo. 
Esa é a xustiza!" 

Xunta contrasta co que mante
ñen unanimemente todos os 
presentes . Segundo estes, o 
disparo produciuse despois de 
que o policia apuntara a todos 
coa sua arma e a unha distáncia 
de máis de un metro, polo que a 
versión de que houbo un force
xo é contraditória. 

Fose como fose, a intención da 
vixianza pesqueira era intervir 

"unha caixa de peixe de tamaño 
antiregulamentário". A cantidade, 
xa mínima asi, era menor ainda 
-catro quilos de xurelos- se
gundo as peixeiras presentes. 

"Nunca mirara morrer un cadáver 
-indica Maria Xosé Bemposta 
Diz, sobriña da falecida. Un rapaz 
revolviase porque os da Xunta es
tábanlle a pegar, entón a xente foi 
para eles e sacaron as armas. 
Escoitei un tiro e mirei cair a al
guén; non sabia se era miña nai, 
miña tia ou quen, porque as duas 
andaban por ali. Daquela ache
gueime e vin á miña tia. Despois, 
ainda viva Rosa, marcharon con 
ela para o hospital. Cando logo 
perguntei ao meu tío como estaba 
díxome que mal, que lle meteran 
un tiro no estómago. Lego chegou 
a notícia de que morrera". 

Desde o mediodia unhas catro
centas persoas permaneceron 
reunidas nunha asemblea en Vi
laxoán, diante da lnspeción Pes
queira. "Habia quen quería quei
mala pola indignación e o nervio
sismo -canta Alberte de Coo, 
da CIG. O Delegado non estivo á 
altura e houbo que lle dicer que 

tiña que permitir que a xente de
safogara dalgun xeito, e que era 
mellar que ocuparan o edifício 
para que non houbese violéncia". 

Pleno extraordinário 
e folga xeral 

As seis da tarde as peixeiras de 
Vilaxoán -as peixeiras en Vila
garcia son, maioritariamente, 
desta parróquia, un lugar mari
ñeiro- marcharon en manifes
tación até o Concello, onde ás 
sete ia haber un pleno extraordi
nário urxente. 

Durante todo o día grupos, de vi
ciños mantiveran unha intensa 

As testemuñas 
afirman 
que non houbo 
nengun forcexo, 
en contra da 
versión da policia. 

Na mesma 
tarde da morte 
de Rosa 
Diz Platis 
mil persoas 
manitestáronse 
polas ruas 
de Vilagarcia 
pedindo 
xustiza. 

actividade para conseguir das 
fábricas e comércios do conce
llo a sua implicación nunha folga 
xeral local convocada para o dia 
seguinte, o Xoves 28. 

No pleno extraordinário todo foi 
unanimidade. Os grupos políticos: 
PP, PSOE, BNG, CNG e un inde
pendente, elaboraran un docu
mento no que expresaban a soli
dariedade coa família da vítima, 
solicitaban o esclarecimento dos 
feitos, oferecian asesoramento le
gal e instaban a que as inspec
cións administrativas non se fixe
sen con armas de fogo. 

A portavoz dos viciños que falou 
no pleno leu un comunicado que 
ia máis aló: pedía que o Pleno 
apoiara a taiga e a manifestación 
convocada para o Xoves ás 11 
da mañá, a existéncia de respon
sabilidades, que o concello fose 
acusación popular e que a policia 
non portase armas nas inspe
cións. A intervención dos grupos 
políticos foi na mesma liña, ainda 
que ao intervir o portavoz do PP 
dicindo que ian estar presentes 
na manifestación moitas voces 
corearon: lso esperamos!• 

¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Por uns poucos xurelos 
"Non hai tanto interese na re
presión das bateas ilegais nen 
no control das mallas e outras 
medidas máis efectivas contra 
a venda de peixe de lonxitude 
menor á regulamentária", ase
guraba o deputado socialista 
Xosé Giraldez Maneiro, que 
tamén pediu a demisión de 
López Veiga e recordou que o 
seu grupo anunciara unha tra
xédia de seguir a policía auto
nómica actuando de xeito ex
peditivo. 

Fraga ven de anunciar que a 
policía autonómica verá incre
mentados os seus efectivos en 
150 homes máis, até chegará a 
300 axentes, que proveñen da 
Policía Nacional, contra a opi
nión xeral da maioria dos parti
d os políticos, que solicitaba 
que o carpo se constituise ex 
novo. Na Ria de Arousa a poli
cía autonómica asignada á lns
peción Pesqueira non ten boa 
soa, e é considerada prepoten
te e violenta. 

"Os tribunais dictaron unha 
senténcia que abriga á read
misión das 58 despedidas da 
conserveira Charpo, proprie
dade dos Charlín -di Alberte 
de Coo, da CIG. Pero cando 
intentaron entrar a empresa 
pechou as porta e o Inspector 
de Traballo da Xunta eludiu 
acudir para abrigar ao cumpri
mento da senténcia. As cau
sas son asi, e Rosa Diz mo
rreu por uns poucos xureis 
que nen sequer eran dela". 

"A lnspeción non vai ás lonxas 
-di De Coo-, que é onde hai 
peixe pequeno e se vende. Un
ha vez na lonxa todo o mundo 
o compra cando é moi doado 
evitar que aí sexa vendido". 

En calquer caso, durante o pleno 
extraordinário no que se apoiou 
a folga, un home interrompeu e 
dixo: ''ternos que traballar para 
manter á família e téñennos proi
bidas todas as redes, que que
ren que fagamos?"+ 

L-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------~ 
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R EN O V A C l Ó N DO COMÉRCIO 

A abertura de Área Central en 
Santiago, a primeira grande 
concentración comercial da 

cidade, representa unha 
alternativa autóctona que 

competirá cos grandes 
hipermercados foráneos. Nun 

edifício que inclue vivencias, 
cines e oficinas, concéntranse 
máis de cen pequenas tendas, 
que aspiran a garantir o seu 
futuro co impulso da 
concentración de povoación do 
Polígono das Fontiñas. 
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Abriu en Santiago Area Central, con afluéncia masiva e megafonía en galega 

A unión dos comerciantes comeza 
a facer frente aos hiper franceses 
• PAULA CASTRO-ARANTXA ESTÉVEZ 

"Para min o máis importante de 
toda esta construción é que 
aqui hai moitos proprietários 
porque mercas unha cousa en 
cada tenda", afirmaba Mónica 
Gómez, unha moza de Lalin 
que non cria que este centro fo
se perxudicar a ninguén senón 
todo o contrário. 

"lsto é unha marabilla. Facia 
moitísima falta en Santiago e 
non ten comparación co Corte 
Inglés ou Alcampo. Para mim é 
mellar", dicía unt"ia muller que 
paseaba coa familia. Para Patri
cia, unha ourensá residente en 
Santiago o centro está ben " 
porque dá ao exterior e non hai 
aglomeracións de xente, pero 
prefiro os grandes almacéns 
porque alí está todo xunto". A 
xente máis nova estaba encan
tada coa idea de ter sete novas 
sás de cine. 

Nos días que seguiron á inaugu
ración miles de persoas foron 
até o novo centro. A maioria ían 
por curiosear pero case todos 
remataban por mercar algo nal
gu n dos comércios que hai ao 
longo do paseo peatonal. Foron 
moitos os comerciantes de San
tiago que colaboraron neste · 
proxecto. 

Os locais suben de valor 

A dona dunha pequena tenda 
de bisutaria de doce metros ca
drados explicaba como conse
guira o seu local neste edificio. 
"Hai dous anos que rexistara a 
miña petición e daquela o metro 
cadrado estaba máis barato que 
agora, custaba ao redor de me
dio. millón de pesetas. Pero ta-

mán hai quen aluga e non mer
ca, sobre todo as oficinas do se
gundo piso onde, por outra par
te, os prezos baixan". 

As tendas de alimentación en
chéronse de xenta atraída polos 
prezos e xunto coas de roupa 
foron as que rexistraron maiores 
caixas nestes días. A encarre
gada dunha boutique facia un 
balance moi positivo o primeiro 
dia de apertura. "Non esperaba
mos tanta xente. A verdade é 
que hai moitos curiosos que en
tran a perguntar, pero fixemos 
unha caixa catre veces maior do 
que prevíamos". 

A cadea Zara tamén instalou 
duas tendas neste edificio como 
Adolfo Domínguez e Roberto 

'Foron moitos 
os comerciantes de 
Santiago que 
colaboraron neste 
proxecto'. _ 

Verinno. Estes dous deseñado
res xa posuian outros estabele
ci mentos na cidade, o cal non 
lles pareceu inconveniente. 
"Creo que en Santiago hai mer
cado para ter duas tendas. Non 
creo que unha vaia fundir á ou
tra", comentaba a responsábel 
dunha destas firmas, que pensa 
que, apesar do prezo da sua 
roupa, acude a mercar todo tipo 
de xente. 

A novidade do 
hipermercado 
A planta baixa é ocupada polo 
primeiro hipermercado de 
Santiago, que ocupa 8.000 
metros cadrados. O primeiro 
día de apertura, as caixeiras 
tiveron que facer fronte a co
las masivas. 

Para os habitantes de Santiago, 
o hipermercado era a maior no
vidade de todo o edifício. Os 
carteis e a megafonía aludían 
constantemente, en galega, ás 
ofertas nos productos. "Hai cou
sas moi baratas pero son un 
gancho para que anchamos o 
carro de causas. Ademais, seica 
van manter estes prezos duran
te un mes e que lago subirán", 
queixábase unha parella de es
tudantes. 

Pala contra, Rosa Piñeiro, unha 
mestra de educación primaria, 
só tiña elóxios para o supermer
cado. "lsto dá moito emprego. 
Hai máis de cento cincuenta 
persoas traballando aqui e ade
mais, os consumidores ternos 
direito a que a oferta de produc
tos sexa máis ampla. Aquí estou 
atopando productos, sobre todo 
de alimentación, que non hai en 
todo Santiago".+ 

O látigo domador 
de Pérez Varela 
O comentarista económico de LA Voz DE GAUCIA, Xosé Luis 
Gómez, na sua sección de opinión abordou o desmantelamento 
industrial o Martes 26 de Outubro nun artigo titulado "As seats 
da Galiza". "Calquer día destes Galiza pode amencer no médio 
de grandes titulares sobre as suas seats, as suas tasas e os 
seus nissans particulares", alerta Gómez recordando un rosário 
de empresas galegas cuxa situación é delicada e cuxa 
continuidade non está asegurada. O comentarista cita várias: 
lnespal, Alvarez, Astano, Massó, Pebsa, Exminesa, Deutz e 
Unicar-Ourense. 

"O audaz nestes casos é prever'', di o diário coruñés , que non 
dubida en sinalar o perigo e en suxerir que a Xunta censura 
este tipo de escándalos. "Se é certo que Fraga lribarne vai máis 
aló da retórica cando di que a sua lexislatura basarase na loita 
contra o paro, non estaría de máis que encomendase ao seu 
home das finanzas unha auditoria de seats en carteira. Ao 
mellar-di- é factíbel eludir selvaxes titulares que chegado o 
día nen sequer domará o látigo de Pérez Varela". La Voz de 
Galicia retírese ao xefe de prensa da Xunta, coñecido pola presión 
que exerce sobre os meios de comunicación para que minimicen 
algunhas notícias incomenentes para o Governo galego. 

O Estado á cola da Europa 
na audiéncia de rádio 
"Pódese comprobar como os estados italiano, español e o 
francés, con 2.500, 1.700 e 1.400 emisoras, respeitivamente, 
sitúanse á cabeza e a considerábel distáncia do resto dos 
países", asegura a revista RADIO 2000 no seu número de 
Outubro nun artigo que analisa o sector europeu da rádio. 

Pero se aparentemente o Estado español vai na vangarda da 
rádio, a revista dá outros dados que desdin esa imaxe: "En 
matéria de consumo radiofónico, namentras o Estado belga 
destaca polo seu elevado consumo -240 minutos ou catre horas 
diárias por habitante- outro, o Estado español , faino por todo o 
contrário, xa que con 86 minutos sitúase no último lugar da 
Europa e a considerábel distáncia do seu máis inmediato 
predecesor, que é Suécia e onde o promédio de escoita diária 
atópase en 132 minutos". 

"Se se atende á audiéncia diária da rádio -a publicación 
especializada adianta outro dado que situa ao Estado na cola 
do sector no continente-, caben distinguir dous grupos. Nun 
atoparianse países como Dinamarca, Portugal, Alemaña, 
Austria ou os Países Baixos, entre outros , nos que a rádio goza 
de audiéncias superiores ao 75%. No Reino Unido, Irlanda, 
Finlándia ou o Estado español, a audiéncia representaría en 
torno ao 50%, se ben cómpre reseñar que nos casos de 
Finlándia e Irlanda só se está a considerar a rádio comercial". 
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Vertidos tóxicos en Valladolid 
"O vertedoiro de Santovenia (Valladolid) alberga unhas 2.000 
toneladas de resíduos tóxicos enviados por 90 empresas de 
toda a rexión desque estas instalacións abriron a meados de 
Agosto", informa o xornal EL NORTE DE CASTILIA o Sábado 23 
de Outubro. "O presidente de Cetransa, empresa xestora da 
pranta e do vertedoiro, calificou de satisfactório o funcionamento 
deste complexo, cuxos clientes son esencialmente grandes 
indústrias". 

"Taladrinas, resíduos acedos, lodos de pinturas e amiantos ( ... ) 
entérranse no vertedoiro (en estado sólido) ou se neutralizarán 
e, tras convertelos en efluente líquido, enviaranse á depuradora 
e, posteriormente, ao rio Pisuerga respeitando o parámetro de 
vertido estipulados poi a Confederación Hidrográfica do Douro". 
informa o rotat.ivo. castellano.+ 
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A CRISE CUBANA 

Cuba venceu a neurite, pero só é unha 
batalla no meio dunha grave crise. 
Representantes de organizacións non 

governamentais de 21 países estudaron 
recentemente na illa as posibilidades de 
proxectos técnicos de cooperación. 

Estudan 200 proxectos técnicos e peden o fin do bloqueo 

Organizacións non 
governamentais de 21 países 
colaboran con Cuba 
•M.C. 

O pasado mes de Setembro , 
celebrouse na Habana un even
to internacional entre Organiza
cións non governamentais de 
Europa, Canadá, Estados Uni
dos, América Latina e ONGs e 
entidades cubanas baixo o lema 
"Encuentro sobre la Coopera
ción con Cuba". 

O Encentro sobrepasou todas as 
expectativas, xa que se esperaba 
a asisténcia de 60 ONGs e acudi
ron 98 organizacións internacio
nais (160 representantes de 21 
países) e 72 ONGs e entidades 
cubanas. Entrepobos foi a única 
ONG galega presente. 

A DIGNIDADE E 
O PARTIDO NON SE 

COMEN 
JOSÉ LUIS PITARCH 

Cuba mantense por catro motivos: por inércia, por logros da revolu
ción, porque é unha illa e polo enorme carisma de Fidel Castro. 
Contra ela pesan tamén as suas inércias, as suas burocrácias, o 
desplome do tinglado soviético, o terrorista bloqueo dos EEUU, a 
necesidade de recompor moi ás présas unha economía baseada 
fundamentalmente en exportar azúcar a prezo moi bon e importar 
petróleo a prezo de amigos, a realidade amarga de que cunha sani
dade e unha educación formidábeis non se come. Tamén pesa o 
cansazo dos seus racionamentos, a cerrazón de parte dos máis ve

llos (frecuentemente "situados", xente do aparato) e 
o egoísmo de parte dos máis xóvenes (que esque
cen que a revolución electrificou un país sen luz, 
deu carne ao 96% de campesiños, leite ao 89%, 
construiu unha frota pesqueira inexistente, redimiu a 
grande parte da povoación urbana que vivía en "so
lares" a razón de doce persoas por cuarto e un re
trete, cando o había, para cen persoas). 

Como xoga o desconcerto de ver volver rampantes, 
arrogantes (coa "abertura", a autorización do dólar, 
etc.) a unha série de cubanos que abandonaron a 
illa camiño dos EEUU entre insultos de antipatriotas 
e patadas no cu, que lles eran propinadas por quen 
hoxe teñen que 
servilos e procu- - - - - - - - - -
rar as suas migas 
e propinas, debi
do a teren ficado 
por defender a re

..J volución. 

O mao é que 
unha morea de 

~ 
ü 

Roberto Robaina, ministro de 
Relacións Exteriores deu a ben
vida aos participantes no nome 
do governo cubano oferecendo 
as facilidades posíbeis para a 
sua celebración . 

g O réxime tena 
~ moi difícil, ainda 
::2: que nengun neno 

O govemo cubano asume a colaboración directa entre asociacións estranxeiras e comunidades de vaia descalzo e 
b~:;e cuba~as sen apenas inte_rmediaci~~ oficial. Na fotografia, Roberto Robaina, ministro de Rela- todo 0 ensino se-
c1ons Extenores durante a sua mtervenc1on no Encontro. , N I 

rapazas 
prostitúense polos 

condenados 
dólares, e outra 

porción de 
xóvenes empeza a 

dar "tiróns" nas 
ruas 

Pierre GaJand, secretário de OX
FAM-Bélxica subliñou o apoio da 
CEE e o PNUD -Programa das 
Nacións Unidas para o Desen
volvimento- que por vez primei
ra fináncian un evento deste tipo, 
destacando asimesmo a impor
táncia do "lobby" político que as 
ONGs realizan no Norte, impli
cando unha promoción do direito 
internacional que impida ao máis 
forte utilizar a sua forza para 
axustar cantas cos restantes Es
tados, tomando as suas povoa
cións coma reféns. 

Os 34 anos de revolución cuba
na supuxeron um amplo legado 
social e cultural. Sen sacrificar a 

' sua capacidade crítica, e ainda 
cando se podan ter opinións di
verxentes respeito da política do 
governo de Cuba, as ONGs non 
aceitan unha situación na que "a 
acción política norteamericana 
pretende terminar cun réxime 
através da fame do seu povo". 

Máis de 200 proxectos 

Desde este ponto de partida e 
coa base dunha abundante do
cumentación sobre a realidade 
actual cubana, fixéronse os de
bates en cinco grupos de traba-

llo: Agroalimentário; Desenvolvi
mento Comunitário ; Meio Am
biente e Enerxia; Educación, Cul
tura e Investigación e Saúde e 
Asisténcia Social, examinándose 
perfis de máis de 200 proxectos. 

Por outra parte, os delegados visi
taron diferentes lugares: coopera
tivas, centros de produción, insta
lacións de biogás, círuclos infan
tis, cnetros de saúde, de atención 
aos nenas de Chernóbil, e cen
tros de diversas ONGs cubanas. 

Ampliar no imediato as accións 
de cooperación con Cuba, apli
cando mecanismos que permi-

tan acceder a fundos de rápido 
desembolso, así como de me
diano e longo prazos, é o com
promiso colectivo dos asistentes 
ao Encentro, membros das 
ONGs internacionais. 

Finalmente, os representantes 
non governamentais, acordaron 
unanimemente facer sua a Re
solución da ONU do 24 de No
vembro de 1992 sobre a urxente 
necesidade de pór fin ao blo
queo económico, comercial e fi
nanceiro, inxusta, imoral e ile
galmente imposto polos Estados 
Unidos a Cuba e esixir o seu 
cumprimento. • 

r-------------------------------------------------, 
A OMS destaca o sistema de saúde cubano 

Vitória sobre a neurite 
Cuba conseguiu pór fin a un dos 
seus maiores problemas dos úl
timos meses. A Organización 
Mundial da Saúde deu por re
matada, a fins de Setembro, a 
epidémia de neurita que afectou 
a máis de 50 mil persoas, das 
cales unhas 800 padecerán se
cuelas. Os enfermos responde
ron positivamente a un trata
mento vitamínico do tipo B. 

Bjorn Thylefors, responsábel 
da OMS, destacou o "exce
lente" sistema de saúde cu
bano que puxo 18 mil médi
cos ao servizo da cura desta 
enfermidade, encarregándo
se de ir casa por casa, e a 
educación sanitária da povoa
ción, que contribuiu a unha 
sensibilización rápida para 
atallar a epidémia. • 

L-------------------------------------------------

xa gratuito. a -
guns aspectos é como se quixe
se cadrar o círculo. Ten que se 
apoiar canto poda no turismo, 
pero este non só trai dólares, se
nón outros aires, contáxio, enve
xa san e virulenta (algo así lle pa
sou ao franquismo, salvando as 
moitas debidas distáncias). Cos 
pesos que cobra un cidadán cubano apenas pode mercar nada, 
sinxelamente porque todo o que lle interesa, case todo, véndese en 
dólares e a prezos astronómicos. Xa o deixan entrar nas tendas es
peciais onde hai estas causas que non obtén coa cartilla de racio
namento, pero de onde saca os dólares? 

Probabelmente o governo quer que envien diñeiro os parentes de 
Miami ou N. York, e igualmente que os daqui afloren apresada de 
dolariños gardados no colchón ou no fundo do armário. Na Polónia 
comunista todo o mundo tiña dólares agachados en calquer sítio 
dalgun trapicheo, regalo ou o que for. En Cuba supoño que o pró
prio. O mao é que unha marea de rapazas prostitúense polos con
denados dólares, e outra porción de xóvenes empeza a dar "tiróns" 
nas ruas. En fin, por riba o turismo exixe importar a maioria dos arti
gas que consume o turista, ou sexa que o saldo neto é pequeno. 

A maior desgrácia de Cuba é ser tan amada polos EEUU. Tanto qui
xo o demo a seus tillos que lles sacou os ellos. Os cubanos teñen 
capital humano, técnicos, especialistas. Teñen infraestrutura vial , in
dústria biotecnolóxica, farmacéutica. E capacidade para producir to
da a sua maquinária azucareira. E teñen moita dignidade. Pero van 
contra o relóxio e sóbralles un pouco ou bastante de Partido e an
quilosamento económico. Sobretodo fáltalles petróleo e que os dei
xe en paz o terrorista Torricelli, que lles impede enviar medicinas pa
ra a terríbel epidémia de Chile.• 

JOSÉ LUIS PITARCH, ex Comandanredo Exército español, 
fo i un dos fundadores du rante a diradura da Unión illlilitar Democrática 

CUBA EN OUTONO, DEZ ANOS DESPOIS 

No outono do 83, de paso para Nicarágua, 
quedei bloqueado uns días na Habana por 
interrupción das comunicacións con Ma
nagua. Os norte-americanos invadiran a 
illa de Granada. -alguén se lembra?-, 
pondo fin de xeito violento ao experimento 
socialista liderado por Maurice Bishop. 

Daquela chamárame a atención o rtimo 
co que os autobuses circulaban palas 
avenidas e ruas de La Habana. O ir e vir 
era constante e alto o índice de contami
nación que despedian. Hoxe a contami-

MUNDO CAL 

nación preocupa cando se tala do empre
go de enexias. Paradoxicamente, son 
moi poucas as guaguas que percorren a 
cidade e algunhas veces non chegan ali
mentos do campo por falta de petróleo e 
repastos para o transporte. 

Tras o derrube dos países do Leste de 
Europa, Cuba está soa. Agora, dez anos 
despois, neste Outono do 93, sentindo 
mais ca nunca os efeitos engadidos do 
endurecimento do bloqueo norteamerica
no (Chile non compra a vacuna da hepa-

tite "B" a Cuba por efeito do "embargo" 
mentres os chilenos seguen morrendo ), 
todos os problemas se agravan. 

A disentaria é corrente en zonas de Hon
duras; hai rebrotes de cólera e a situa
ción sanitária de Nicarágua é de espanto; 
os nenos son "usados" coma escravos 
nas minas en Colómbia, e asasinados 
por dúcias no Brasil. .. 

-como se pode viver nun país que can
do un rapaz falta á escala tres dias se-

guidos, a policía vai á sua casa a pergun
tar que pasa? Era a protesta de viva voz 
de dous adolescentes cubanos ante un 
compañeiro de Entrepobos para mostrar 
o seu descontento co QOverno. 

Alguns tivemos sempre claro que Cuba 
nunca foi un paraíso, pero mesmo agora, 
nos piares momentos, tampouco é un in
terno mália que haxa intereses e intere
sados en crialo. • 

MUNDO CAL é membro da ONG Entrepobos 
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AS DESIGUALDADES NA CE 

Juan Torres 
'A. CE quer ser modelo de fin do milénio pero ten caréncias de Terceiro Mundo' 

Políticas monetaristas como a que trazou o 
PSOE desde o governo do Estado e copiou 

Fraga na Xunta, multiplicaron a exclusión 
social, o paro, a pobreza e a insatisfacción. 

Juan Torres, catedrático de Economia Política 
de Málaga, ten tratado extensamente o 

empobrecemento de amplos sectores dos 
paises industrializados como consecuéncia 

das doutrinas da Escala de Chicago, sobre 
todo na sua Introducción á Economía Política 
(Madrid 1992). No congreso internacional A 
Periféria Europea ante o Novo Século, dirixido 
polo Instituto de Desenvolvemento de Galiza 
en Compostela, falou da desigualdade na CE. 
Juan Torres aborda este e outros aspectos da 
economia actual nesta entrevista. 
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• G. LUCA DE TENA 

A proposta institucional para 
proveer postas de traballo é 
conseguir unha fábrica como a 
da Volkswagen de Barcelona. 

A verdade é que é dificil abordar 
un tema desta natureza en ter
mos concretos. Interesa tratar o 
asunto dun xeito global. Hoxen
d i a, a situación da economia 
mundial ten chegado a un intre no 
que a crise do modelo de crece
mento e as suas expresións agu
dizáronse tanto que non atopo 
causas concretas. O problema é 
que estamos nunha situación 
económica mundial que non xera 
emprego porque vivemos nunha 
economia do estrago. Coido que 
chegou o momento no que ternos 
que mirar ao modelo de reparto e 
ao modelo de crecemento porque 
vivimos un sistema de direitos 
que implica un expólio. En Marro
cos, o asistentes a unhas xorna
das celebradas de a pouco per
guntaban como criar emprego. A 
xente da CE propuña sementar 
cereais e non esperar subven
cións. Os marroquinas retruca
ban: "pero se nos estad es a pe
char as portas do mundo; para 
defenderes a vasa agricultura 
fundides os précios dos de fóra". 
Na indústria pasa outro tanto. 
Chegamos a un ponto no que hai 
que reformular o sistema de re
parto. Estamos a tirar os recursos 
e os gastos lévano todo; gastos 
militares, gastos improdutivos, 
empresas multinacionais que 
arrasan tecido industrial. Como 
se pode ver todo isto desde un 
ponto de vista máis próximo? Te
rnos que determinar que quere
mos facer cos recursos produti 
vos. O traballo é un ben comunal 
no senso de que se debe repartir. 
Para que se poda repartir non po
de servir para unha mercadoria 
que vai ao despilfarro. A partir de 
aí cómpre redeseñar as políticas 
industriais . 

Os efectos da desigualdade, 
antes atribuidos ao terceiro 
mundo, maniféstanse cada vez 
con máis forza dentro da CE. 

A princípio dos 90, segundo a es
tadística comunitária, na CE ha
bia entre 44 e 48 millóns de cida
dáns pobres, 61 millóns de anal
fabetos, 6 millóns de parados de 
longa duración, 11 millóns sen 
teito e arredor de 1 O millóns en si
tuación de pobreza extrema. Ho
xe, o producto interior bruto de 
Groningen é 4,59 veces maior co 
da rexión más pobre. Como ben 
se sabe, os fenómenos de exclu
sión social , de pobreza e de insa
tisfacción multiplicáronse en todo 
o mundo ao longo dos anos oiten
ta e ofereceron como caracteristi
ca sintomática a sua presenza no 
próprio corazón dos paises e re
x i ó ns considerados como máis 
prósperos e adiantados. A CE 
que quer erixirse como un dos 
polos de referéncia do mundo 
económico máis avanzado de fin 
do milénio apresenta no seu inte
rior caréncias que só habia hai 
poucos anos no chamado terceiro 
mundo. Hai que considerar que o 
60 por cento das rexións europe
as (104 de 175), cunha povoación 
que ven senda o 52 por cento da 
CE, estaba en 1990 por baixo da 
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meia comunitária do PIB per cápi
ta. Desa proporción, 11 rexións 
non chegaban á metade da meia 
e 35 non superaban o 75 por cen
to. Pódese dicer que os oitenta 
levaron maior riqueza ás rexións 
máis ricas da CE e máis pobreza 
para as máis pobres. Ao mesmo 
tempo, a diferéncia entre os índi
ces meios de desemprego co
rrespondentes ás 25 rexións con 
maior e menor paro aumentaron 
de 13 á 14,7 pontos entre o 83 e 
o 90. A outra é que non se pode 
evitar a inmigración, que forma 
parte da dinámica da catástrofe. 
A Andalucia chegan diáriamente 
dúcias de persoas que arriscan a 
vida por fuxiren da miséria que 
nós mesmos provocamos. Non 
podemos basear o crecemento 
dalguns paises na negación do 
crecemento e no bloqueo dos re
cursos doutro. Hai paises quepa
san fame en anos de colleitas fa
bulosas, pero só producen man
gos, cravos, café. 

Corenta e oito millóns 
de pobres 
Os governos din que crece
mento económico chega tamén 
ás áreas atrasadas. 

O crecemento económico sen 
máis non abonda para asegurar 
unha distribución menos inxusta 
das rendas. Nos máis dos casos 
nen sequer dá para minorar os 
níveis absolutos de malestar so
cial. A própria Comisión Europea 
recoñecia en 1989 que a pesar 
da evolución macroeconómica fa
vorábel , o número de indixentes 
aumentara na maior parte dos 
paises da CE. Mentres en 1970 o 
número de pobres, ou cidadáns 
con ingresos inferiores á metade 
da meia do seu Estado, estaba 
en trinta millóns, en 1985 eran 
máis de cincuenta millóns as per
soas que non superaban o limiar 
de pobreza. Hoxe a cifra de po
breza da CE baixou un pouco pa
ra se situar en 48 millóns de po
bres, dos que a cuarta parte co
rresponden ao Reino Unido. En
tre os factores que están a au 
mentar a pobreza están o desem
prego de longa duración, a multi
plicación do número de famílias 
mono-parentais , sobre todo enca
bezadas por mulleres, e o empo
brecemento da povoación rural , 
especialmente agudo nos Esta
dos menos desenvolvidos. Pero 
tamén son causas de desigualda
de as políticas económicas domi
nantes, a natureza do proceso de 
integración económica e a perda 
de significación social da solida
riedade e o igualitarismo. lsto dé
bese sobre todo á transformación 
dos valores sociais nos 80 ao 
abeiro do monetarismo e dunha 
visión utilitária e materialista da 
vida social. 

Estas desigualdades aumenta
ron cando a CE dispuxo da máis 
instrumentos para a coordena
ción de políticas económicas. 

Resulta ben significativo que esta 
agudización dos desequilíbrios 
houbera de cadrar coa maior pro
fundización na integración política 
e económica. As desigualdades 
aumentaron asi que se puxeron 
máis recursos para a definición 
das coordenadas de crecemento 
económico dos Estados membros 
e para o deseño de actuacións 
conxuntas. lsto lévanos a consi
derar se a estratéxia de integra
ción non será allea á desigualda
de e se o modelo de crecemento, 
de reparto e de disfroite dos re
cursos que defende a Comisión 
non será a orixe dos desequilí
brios que se aprécian no seo da 
comunidade. Desde o próprio 

'Coido que chegou 
o momento no que 
ternos que mirar ao 
modelo de reparto 
porque vivimos un 
sistema que implica 
un expólio'. 

Tratado de Roma, os desequilí
brios rexionais chamaron a aten
ción dos planificadores. Na Acta 
Unica do 86 consolidáronse os 
instrumentos que deberian contri
buir á corrección dos principais 
desequilíbrios rexionais . Pero é 
ben sabido que as políticas finan
ceiras e económicas nacionais e 
comunitárias non perseguen só 
un obxectivo de política rexional 
senón que poden estar en contra
dicción con ela. Asi que pode re
sultar que as políticas destinadas 
a combatir os desequilíbrios re
sulten anuladas baixo o efecto 
desintegrador das outras grandes 
decisións de política económica 
ou que derradeiramente vaian di
solverse na inércia da desigual
dade e o desequilíbrio que conle
va a dinámica do mercado. 

Política Agrária 
descompensatória 
E o efecto de equilíbrio dos 
fondos estruturais? 

No seu conxunto, os fondos es
truturais teñen un claro efecto 
equilibrador sobre as rexións, 
pois que favorecen ás de renda 
máis baixa. Con todo, esten fon
dos están afectados por tres 
grandes problemas que coutan a 
sua efectividade e poténcia inte
gradora. No primeiro, pola difícil 
aplicación do princípio de asocia
ción , que procura involucrar na 
xestión dos fondos ás diferentes 
instáncias de governo. A realida
de plural de cada Estado dificulta 
a coordenación e dá lugar a un 
fenómeno de localización. O se
gundo é que a cantidade dos fon
dos non bonda para liberar efei
tos inducidos con forza bastante 
para desatar un proceso de recu
peración económica. Tanto se se 
comparan co orzamento total da 
CE (poden ser dun 33 por cento 
en 1997 co Fondo de Coesión in
cluido) como co PIB comunitário 
(0,3 en 1992) ou co total dos in
vestimentos realizados nas re
xións máis atrasadas (o 3 por 

cento) resulta que a dotación pa
ra combatir os desequilíbrios é 
ben ruin. O efecto igualador des
tes fondos vese reducido en 
grande medida pala incidéncia 
doutras actuacións. Sobre todo 
porque os pagos con cargo á ga
ranti a da Política Agrícola Co
mun, que son un 60 por cento do 
orzamento, revirten principalmen
te nas rexións máis prósperas da 
CE. Nun informe realizado polo 
Instituto Alemán de Investigación 
Económica (DJW) diseque a PAC 
actua como antagonista do efecto 
de equilíbrio dos fondos estrutu
rais. Tamén por esta via chega
mos ao xuizo crítico do realismo 
dos obxectivos de desenvolve
mento rexional, tendo en conta 
que o desequilíbrio e a desigual
dade só se está a combater coa 
inxección de recursos distributi
vos. Non pola reformas das con
dicións estruturais. 

Outra proposta para acadar o 
equilíbrio era a de profundizar 
na dinámica de mercado. 

Resulta que a profundización do 
mercado produce un efecto que 
está nas antípodas do equilíbrio. 
Como denúncia o informe de 
Tommaso Padoa, as rexións só 
dan igualado os seus ingresos 

'A PAC actua como 
antagonista do 
efeito de equilíbrio 
dos fundos 
estrutu rais'. 

'O traballo é un ben 
comunal que se 
debe repartir e non 
pode servir para 
unha mercadoria 
que vai ao 
despilfarro'. 

per cápita como resultado da mo
bi lid ade de capitais e man de 
obra. Os fenómenos de concen
tración oligopólica característicos 
dos mercados imperfectos que se 
dan na realidade comunitária e a 
existéncia de economias de esca
la como determinantes da espe
cialización no comércio, son cir
cunstáncias que non permiten 
distinguir con claridade as conse
cuéncias positivas da integración. 
Como tamén non hai evidéncia 
nengunha de que os custes sala
riais máis baixos das rexións me
nos desenvolvidas engaden capi
tais. Nas condicións de trans-na
cionalización existentes os capi
tais poden supeditar, como regra 
xeral, a variábel salarial a outras 
como a productividade, o custe 
dunha piar infra-estructura, a dife
renciación de prezos que permite 
a estrcutura oligopólica do merca
do ou a aparición das economías 
de escala, de concentración ou 
integración nas áreas máis de
senvolvidas. 

Intereses prepotentes 

O mercado libre tiña que aca
bar cos monopólios. 

Hoxendia, é un completa ilusión o 
mercado de libre competéncia. 
Calquer estudante de primeiro de 
Económicas sabe que esa idea 
non funciona porque o mercado 
baixo un sistema de apropriación 
desigual é imperfeito e as condi
cións para que haxa libre compe
téncia non se poden dar na reali
dade. O liberalismo non é sincei
ro porque co liberalismo están a 
botar un veo sobre a imperfeición 
do libre mercado para salvag~ar
dar os intereses que son prepo
tentes. Hai ben anos que isto se 
sabe xa desde a econom ia orto
doxa. O que acorre é que hoxe 
para recuperar as taxas de bene
fício queren deixar que o merca
do funcione sen freo, sen atran
cos, sen barreiras de protección 
social , sen salvagarda xurídica 
para os traballadores. Asi reivin-

r------------------------------------------------------------------------------, 
1 A precarización afecta a 
un 25 por cento da forza de traballo' 
Que importáncia ten a precari
zación do emprego no avanzo 
das desigualdades? 

Tanto se a consideramos en ter
mos de temporalidade dos con
tratos como de contratación irre
gular ou mesmo como inseguri
dade derivada da transformación 
dos asalariados en traballadores 
independentes , a precarización 
progresiva, que afecta hoxe a un 
25 por cento da forza de traballo, 
é outra circunstáncia que gravita 
sobre os níveis de exclusión so
cial e pobreza na medida en que 

conleva salários máis reducidos, 
menor protección social e recor
te, ou eliminación dos direitos a 
indemnizacións por desemprego 
ou xubilación. A incidéncia do 
desemprego na xente moza e de 
maior idade é moito maior. Se 
damos o valor 100 á meia comu
nitária de pobreza, resulta que 
as taxas de pobreza nos meno
res de 25 anos seria de 121 no 
conxunto da CE. A de maior ida
de seria de 136. 

Como afecta a desigualdade 
no traballo ás mulleres? 

A pobreza afecta desigualmen
te ás famílias que ten unha mu
ller á fronte. Téñase en conta 
que a taxa de paro entre as 
mulleres é maior que entre os 
homes e a própria Comisión 
coida que esa diferéncia ha ir a 
máis. Por riba, o salário meio 
das mulleres en postas de tra
ballo equiparados aos dos ho
mes é entre un 50 e un 75 por 
cento menor. A participación 
das mulleres na actividade pro
ductiva é escasa, discriminató
ria e faise desde unha perspeti
va androcéntrica. • 

------------------------------------------------------------------------------
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dican un mercado que é unha en
teléquia: non é o mercado libre o 
que se fomenta. A CE, que de
fende no Tratado a competéncia, 
non combate os monopólios e os 
oligopólios no seo da comunida
de senón todo o contrário. Hai es
tudos que demostran que están a 
reforzalos. Non se quer ir a un 
mercado de libre competéncia. 
Son as próprias empresas as que 
peden regulación do Estado para 
se pór a salvo. A empresa é quen 
máis fuxe da competéncia. 

Que outro camiño recomenda 
para avanzar na construcción 
da CE? 

Resulta soprendente que no pro
ceso de integración non se tive
sen conta das precaucións de 
tantos informes e dictames elabo
rados incluso por encarga comu
nitária. Para abordar con resolu
ción e eficácia o problema da de
sigualdade compre discutir o es
quema de reparto socialmente 
asumido. Podemos optar polo de
seq u i l íbrio permanente ou polo 
crecemento igualador. Pero este 
segundo obxectivo conleva evitar 
o predomínio do comércio sobre a 
insatisfacción e o benefício parti
cular sobre a necesidade colecti
va. Compre polo tanto invertir o 
sistema de asignación para que a 
producción corresponda ao dese
xo social. Despois é cousa de de
finir a orde das prioridades nas 
que se basea a instrumentación 
das políticas económicas para 
que a avaliación dos seus efectos 
sobre a desigualdade e o benes
tar deveñan o critério central. 
Asemade é tempo de decidir se o 
papel da CE na orde internacional 
quer ser, como até o de hoxe, o 
dun valadar dos intereses do Nor
te fronte ao Sul, con imposición 
de trabas proteccionistas, ou o de 
contribuir a un sistema mundial de 
solidariedade efectiva no que os 
intereses globais fiquen sempre 
supeditados aos imperativos dos 
grandes poderes económicos. 

E os mecanismo de control e 
participación? 

Entendo que non se pode avan
zar na construcción comunitária 
se non se estabelecen mecanis
mos sociais de decisión e control 
efectivamente democráticos, que 
aseguren a participación comple
ta, a corresponsabilidade e a via
bilización en liberdade dos dese
xos dos cidadáns. Noutras pala
bras, construindo unha auténtica 
democrácia. Non é casualidade 
que estes anos de política neo-li
beral e de mercado, a mesma 
que aumentou o malestar social , 
non teña desenvolvido o poder do 
Parlamento, que a Comisión sega 
a ser non democrática. A política 
monetária, que menos control 
parlamentar require , é a que se 
instaura como política predomi
nante na CE e o que parece ao fi
n al máis importante é sacar 
adiante o Banco Central e a coor
denación das políticas monetá
rias. Doutra parte, hai un bon fei
xe de experiéncias históricas que 
demostran que todo o que non 
sexa permitir que os paises xeren 
recursos endóxenos e evitar blo
queos desde outros paises , agra
va os problemas e agranda os 
desníveis orzamentários. Se as 
axudas para superar o desenvol
vemento non van nesa dirección , 
serven para pouco. Neste sentido 
as axudas de compensación ser
ven para trasladar en tempo os 
problemas. Dinque hai que recor
tar as subvencións porque au
mentan as débedas do Estado 
pero gástanse recursos para fo
mentar actuacións que non teñen 
rendemento a meio prazo.+ 



Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Manuel Fraga era 
entrevistado o pasado dia 
24 por Alberto Fernández, 
no programa Informes 
TVG. "E agora que vai 

• facer, con todos os 
partidos da oposición 
contra vostede?". "O 
mesmo ca sempre. En 
todas as eleicións nos 
enfrentamos uns a 
outros". O presidente da 
Xunta deulle unha leción 
de democrácia aos 
directivos da TVG que lle 
escreberon as perguntas 
a Alberto Fernández. Xa 
lle pasara a Franco nos 
anos cincuenta. Os 
censores tacharon vários 
parágrafos dun discurso, 
ignorantes de que o 
escrebera o próprio 
xeneralísimo. 

En Franza é 
considerado Lisura 
calquer interese superior 
ao 21 %. O tipo médio que 
se aplica no Estado 
espafiolaosdescobertos 
é do 32%. Os bancos 

' argumentan que os 
números verme/los 
ocasionan efeitos 
perniciosos. Como se llos 
permitisen ter a calquera. 
Como se non buscasen 
ales garantias abondo. 
Vários séculos lle custou 
á economia clásica 
encontrar xustificacións 
teóricas para a usura, que 
ao princípio era moi mal 
vista pola sociedade. 
Agora a usura é a lei, 
nengunha economia 
funciona sen ela. Se dos 
banqueiros dependese xa 
teria escusa o direito de 
pernada. 

Un directivo dunha 
empresa importante 
declara, despois dun 
intenso esforzo neuronal: 

, "O tempo da loita de 
clases xa pasou. Agora o 
que cómpre é un acordo 
constante entre obreiros e 
empresários para 
mellorar a produtividade". 
A tal conclusión xa 
chegaran, hai setenta 
anos, Onésimo Redondo 
e Ramiro de Maeztu que 
non eran economistas, 
pero si ideólogos do 
sindicato vertical. 

O BNG será unha das 
poucas empresas 
galegas que este ano 
presente benefícios. 
Gastou 40 millóns na 

NON É MARAVIILOSO? 
NANINA SANTOS 

Ao bispo de Osma-Soria, Braulio Rodríguez tocoulle apresentar o 
informe feito pola subcomisión episcopal de matrimónio e familia 
da Conferéncia Episcopal. Conclusións, nisto, novas e meritórias. 

"a imaxe da muller na televisión segue senda utilizada como 
obxecto, como atracción sedutora, como floreiro de lindo cabe
lo, longas pernas, sorriso fácil e descote xeneroso( . .). As presen
tadoras de programas inf antis son estupendas mulleres que xo
gan coa sua ambigüidade sedutora e de estímulo sexual, frivoli
zando as relacións home-muller e marcando un arquetipo de 
muller befa e séxi". 

Todas as televisións , todos os programas, todas as mulleres que 
traballan nese medio? 

Seguen p ensando que a muller é o mal: seudo tora, usando 
aquelas artes para confundir ao inxénuo, puro e inocente pú
blico infantil e estimular aos demais porque é o que fa i cando 
deixa de facer o seu: esposa e nai. 

Por iso a xerarquia da igrexa católica restrinxe ao máximo o 
papel das mulleres na sua comunidade. • 

Sobre Cuba, 
presos e Manuel 
Fraga Iribarne 
No semanario "A Nosa Terra" nº 
591, correspondente ó 14 de 
outubro de 1993, nunha reporta
xe sobre cubanos -presos al
gúns-, chegados a Galicia du
rante este ano, gracias á media
ción do Presidente da Xunta de 
Galicia ante as autoridades da 
República de Cuba, aparecen 
algunhas frases a min atribuidas 
que quixera aclarar: 

1. Non recordo ter dita que M. 
Fraga tratase de "aparecer co
mo demócrata" polo seu labor 
de mediación. 

2. Si, en cambio, dixen: a) Que, 
como galego, non me resulta 
agradable recibir neste naso pa-

ís a persoas de Como galego, 
dubidosa mora-
lidade e com- non me 
portamento an- resulta 
tisocial. b) Que, agradable 
en cambio, co-
mo persoa ami- recibir neste 
ga de Cuba, 
considero posi- noso país a 
tiva a contribu- persoas de 
ción, nesta ma- dubt'dosa 
teria, de M. Fra-
ga lribarne pola moralidade e 
súa repercusión 
na normaliza- comporta-
ción aas rela- mento 
cións de Cuba 
cos países de antisocial 
área latinoame-
ricana e do 
Mundo. (Sen 
entrar agora en consideracións 
sobre o que esa "normalización" 
poida significar). c) Que, de pa
so, M. Fraga contentaba a sec
tores do seu propio partido dis
crepantes coas súas manifesta-

GONZALO 
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cións contrarias ó bloqueo dos 
EEUU sobre Cuba. 

Tamén afirmei que esta práctica 
non é nova, que con Cuba xa se 
realizara anteriormente por ou
tras persoas, e que se trata de 
algo habitual na política interna
cional. 

3. Considero certa a existencia 
de presos políticos en Cuba, 
dixen que a loita de clases é 
unha realidade e que en tódo
los países hai presos políticos; 
falei xenericamente , sen refe
rencia especial ó caso de Cu
ba. De tela feíto, houbera pro
fundizado nas condicións so
ciolóxicas, económicas e histó
ricas da nación que ocupa a 
nasa atención.+ 

XOSÉ MANuEI. GARCIA CREGO 
( PnESIDENfE DA A'iOCIACION 

F:RANCISCOV ILI.AMIL DE AMlZADE 

G ALEGO CUBANA) 

Desfeita 
no Adro velho, 
OGrobe 
Vou talar dum dos atentados 
contra do património histórico e 
cultural da nosa Galiza. 
Refírome aoque eu, no meu po
bre saber, alcumei de necrópo
le, mais na runfleira (e, ao bem 
visto, baleira) linguage oficial , é 
(velai a foto) o "xacimento Atro
po-Arqueolóxico de Adro Vello", 
na praia de Sam Vicente do 
Mar, no concelho de O Grobe. 

Nom vou referir á parte do jazigo 
que foi definitivamente esborral
hada pola estrada e mais a urba
nizac;om xurdidas encol do mes
mo. Nom seria para chorarmos 
("Ela xa chorou por todos ... "), 
mais para fazermos outras cou
sas que calo polo risco de ser al-

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alegrías e temor 
pós-eleitorais 
de um velho 

'bloqueiro 

Todos os resultados das eleig6es 
autonómicas do 17 de Outubro 
sáo motivo de alegria. Vivimos 
um estádio de felicidade pós
eleitoral. Toda urna vida espe
rando um sucesso eleitoral das 
torgas políticas genuinamente 
galegas e, por fim, quando de
sesperavamos de chegar a ve-lo 
antes de morrer, assitimos a um 
fulgurante crescimento eleitoral 
do Bloca Nacionalista Galega. 
Com efeito, é do mais ledo con
templar como o BNG tivo o maior 
crescimento eleitoral (quase o tri
ple) experimentado por urna for
magáo poi ítica na recente histó
ria da Monarquia parlamentar de
mocrática espanhola. Também é 
motivo de ledice observar como 
o BNG adquire um enorme apoio 
eleitoral urbano -onde se joga a 
sorte de urnas sociedades que 
caminham para a "terciari
zagáo"-, sem por isso deixar de 
ter urna presenc;a equilibrada em 
todos os ambitos geográficos, 
tanto nas cidades como no cam-

po, tanto na Galiza interior como sigáo) as aspiragóes de Beiras exercida por Beiras , porque t 
na Galiza costeira. Náo é menor de que esse PSOE galego pude- da política tem urna componen 
motivo de alegria saber que os ra constituir "o outro dente" da teatral , toda política é, em par1 
votos do Bloco procedem de to- tenaz para atenazar a Fraga. urna COíl)édia que há que repr 
dos os estratos sociais e abran- sentar. E ignorar o abece de t 
gem todo o espectro ideológico A terceira alegria vem provoca- da acgáo humana, que náo : 
(desde o nacionalismo de centro da pela desapa- se comp6e de elementos pur 
de urna "burguesía" nacional até rigáo de Camilo mente racionais senáo també 
formac;óes radicais como os co- Nogueira do ce- emotivos. 
munistas patriotas da UPG ou os nário polít ico 
militantes de lnzar, antiguo Movi- par 1 a m e n ta r . 
mento Comunista de Galiza). To- Justo castigo a 
dos esses sñao os motivos da sua errática polí- Teria sido um 
primeira alegria. tica de aliangas, 

A segunda alegria é a derrota do 
PSOE galega, porque é a derro
ta de urna pseudo-esquerda, a 
derrota de urna falsa oposi9áo 
ao PP; porque é a derrota de um 
partido com líderes locais de es
casa talhe, servis com os desíg
nios dos dirigentes estatais do 
partido, sem a mais mínima au
tonomia decisória; porque é a 
derrota de um partido co-partici
pante de urna política afectada 
por escándalos de corrupgóes 
de todo tipo, de urna política 
contrária aos intereses das clas
ses populares, porque, em defi
nitivo, é a derrota de urna alter
nativa fictícia ao PP. Com essas 
eivas, eram de tudo irresponsá
veis (e mesmo prejudiciais para 
as próprias aspirac;óes do Bloco 
de substituir ao PSOE no papel 
de partidio maioritário da opa-

rematada por se 
sair do campo 
nacionalista e 
apontalar urna 
Esquerda Unida 
local sem prestí
gio e sucursalis
ta. Náo há que 
lhe perdoar a 
Camilo Noguei-
ra, ainda que 
náo é o único 
responsável, de 

suicídio para 
o Bloco uma 
alian~com 
um partido 
como o PSOE. 

que já hoje as torgas nacionalis
tas náo tenham -por culpa de 
náo se ter integrado no Bloco 
com as suas hostes de Esquer
da Galega- superado eleitoral
mente ao PSOE. Foi ridículo o 
dandismo de home político pru
dente e responsável, escenifica
do por Camilo Nogueira, para 
combater o que ele chamava 
histrionismo teatral da oposigáo 

A quarta alegria, para nós , d 
vía-a constituir a maioria absol 
ta do PP, ainda que possa par 
cer aberrante dizi -lo e mais n< 
valeria -de escandalizar as e: 
mas cándidas dos pequeninc 
da esquerda ingénua, que apr' 
sentam ao PP como urna pes 
fascista- ter que atar-nos urr 
pedra ao pesco90 e botar-nos~ 
augas de um ria. Esta maior 
absoluta do PP frustra felizme1 
te um governo bipartito PSOE 
BNG, propugnado por alguns e 
rigentes do Bloca, que teria sic 
urna hipoteca para a formac;a 
nacionalista. Teria sido um suic 
dio para o Bloco urna afian~ 
com um partido táo sucursalis1 
como o PSOE galega, táo enfe1 
dado a Madrid, táo pouco defer 
sor das liberdades públicas, tá 
neoliberal na sua política redu2 
da (que o levou a qualificar d 
reaccionária a proposigáo de fo 
magáo de um governo com 
PSOE, feíta por um dirigente d 
Bloca, com o qual era como ché 
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Na foto vertical, detalle da excavación en 
1990. Na horizontal, a excavación actual
mente. O conxunto foi esquecido a herba 

medra entre as pedras, os esqueletes 
foron esborrallados ou desapareceron. 
Unha rede colocada sobre o conxunto 

parece tratar de conter a destrución. 

cumado de terrorista. Voume cin
gir, lago, somente ao espa90 ain
da recuperável e, mália o seu ac
tual estado, ri-
caz e fermoso. 

Um meu cunha- N h b · 
do visitara o lu- om a era 

institu~om 

que aceite a 
responsabili
dade de levar 

gar no verao do 
ano 1990. Da
quela, já o labor 
arqueológico es
taba detido, e, 
como se pode 
olhar polo letrei- adiante um 
ro indicador dos estudo de 
trabalhos, nom 
se comprira o 
prac;o estabele
cido oficialmen
te. Mais notaba 
que habia pouco 
tempo que os 
trabahos de 
pescuda foram 

jeito deste 
jazigo 
arqueológico? 

pedras. Os esqueletes, a meio es
borral harem polo tempo e máis 
palas "razzias" irrespeitosas dos 
furtivos. Alguma mao, nom seise 
caritativa ou levada pola má cons
ci énci a, pujo urna rede e urnas 
pezas de telhado encol de pedras 
e sartegos, co anceio, tenho pra 
min, de deter a desfeita. 

abandonados, pois que o aspecto 
do jazigo era ainda jeitoso. 

E eu pergunto: Nom haberá ins
tituc;om nenguma, púbrica ou 
privada, que aceite a responsa
bilidade de levar adiante um es
tudo de jeito deste jazigo arque
ológico? Seica nom dá votos ou 
benefício económico dabondo? 
Pódeos dar, estou bem certo. 
Mais iso seria no caso de que ti
vermos cabegas que soubesem 
cavilar. E, polo visto, na nosa 
Galiza, os dirigentes políticos e 
mais os económicos, levam urna 
tijola enriba do pescogo. Ou so-

Mais velaqui que chego eu tres 
anos máis tarde; primeiro, para 
conhecer este tesauro por mim 
mesmo, e, despois, para saber do 
seu estado. Pois bem, isto foi o 
que atopei: O conjunto, esquecido 
de tudo. A erva, rainha entre as 

·--------------------------------------------------------, 
mar reaccionário ao próprio parti- de de ser fiel ao idearium inicial 
do do PSOE). com um PSOE ga- do Bloca, idearium que questio-
lego tao dividido internamente nava a autonomia por insuficien-
entre descamisados guerristas e te (lembremos aquela palavra de 
renovadores da nada felipistas. O ordem da transigáo política e da 
Bloca náo se deve precipitar em pre-autor:wmia, "Estatuto nunca 
governar. Os tempos de governar mais, Bases Constitucionais") 
ainda nao sao chegados. Chega- para alcan9ar a soberania políti-
rám quando vejamos passar o ca e, assim, normalizar efectiva-
cadáver eleitoral do PSOE por mente a nossa língua e eliminar 
diante da nossa porta e quando o a nossa dependencia económi-
PP perda a carismática figura pa- ca. Supomos que o BNG quere-
terna! de um Fraga choráo e os ria governar para ir alcan9ando 
seus baróes locais (Guiña, Ca- esses objetivos e náo simples-
charro Pardo, Permuy, Romay mente para aproveitar ao máxi-
Becaria, Victorino Núñez) se en- mo as raquíticas possibilidades 
redem numa luta pela sucessáo competenciais do Estatuto de 
do "padre-padrone". Autonomia e limitar-se a gestio-

nar melhor a autonomia. E para 
Mas, náo todo sáo alegrias . governar, com a vista posta nes-
Também nos assalta um temor. ses objectivos, náo bastaria com 
O temor de que o éxito eleitoral conseguir a maioria eleitoral, 
domestique ao BNG, que é o que com ganhar as eleigóes; porque 
desejam o PP, os governantes o ganhar as eleigóes daria o di-
de Madrid, o áulico jornalista reito a governar mas náo o poder 
Carlos Luís Rodríguez e tutti de governar, mas náo o poder 
quanti. O temor de que o Bloco para alcangar essas metas. Por 
se limite a actuar dentro do qua- isso, entretanto náo se controlem 
d ro con stituci onal-e,statutário, os mecanismos reais de poder, 
sem questiona-lo. E evidente náo se tenha suficiente apoio so-
que, agora, o Bloca terá que fa- cial, náo tenha aumentado a 
zer urna oposi9áo menos teatral, consciencia nacional galega na 
mais construtiva e responsável, populag~o. náo há como estar na 
que vem exigida pelo facto de oposi9áo para náo cair na ten-
ser praticamente a única opo- tagáo da integra9áo. • 
sic;áo institucional efectiva ao 

XA VIER VIIHAR TRILHO PP. Mas, isso é perfeitamente 
competivel com a responsabilida- (SANTIAGO) 

---------------------------------------------------------

A ALDEA 

UNHA REACCIÓN 
XosÉ Cm CABIDO 

Nestes tempos tan confusos, é de agredecer que haxa quen fa
le claro. Eses das barbas recortadas, demókrratas sen moito pa
sado, directamente do flexo e dos apuntes con citas de Max 
Weber e Adam Smith & Wesson (Deusto) ós despachos onde 
se toman decisións de gran altura, onde se pechan pactos co 
demo e onde sempre hai unha pa coa que botarlle terra a al
gún deses asuntos que feden que apestan, como por exemplo 
os apartamentos de Costa Castrelos en Vigo, que saíron da te
rra coma un enorme hmgo en outono. Cousas da natureza ur
banística desta cidade mutante. 

Xesús Costas e Mariano Rajoy, dous políticos lixeiramente dife
rentes. Pero con algúns pelos da barba recortada en común. 
Non se andan con chiquitas. Despois das eleccións, Costas fala 
coa arrogancia de quen xamais estivo metido, que se saiba, na 
militancia política de extrema esquerda revolucionaria, como 
diría Félix de Azúa na Historia dun idiota. E asústase, propon
lle ó persoal que alucine dende a sensatez, dende a Mentali
dade Taxista: ¡Marxistas no Parlamentiño! Iso di quen per
tenceu ó Partido Socialista Galego-Esquerda Galega. Do leni
nismo xa é mellar non falar, dese pecado Soviet, Bolche, anti
zarista, roxo ata invadir o inconsciente, ese pecado polo que a 
CIA non perdoa con efecto retroactivo. Ese pecado no que 
persistimos. Pero marxismo, Xesús Costas: miles de votantes 
das vasas candidaturas. Antes de Galicia Viva, claro. A esquer
da sen marxismo chámase Solchaga, ou sexa, a gangrena neoli
beral que vai liquidar os escasos restos de inxenuidade social
demócrata e suavesocialista das bases do PSOE. Onde, por cer
to, gichiños coma ti aínda teñen futuro. 

De Mariano Rajoy -parente próximo dun egrexio galeguista, 
republicano e incluso comunista, hogano celebrado-- xa fala
remos. • 

mos se cadra nós, os de a pé, 
quem a levamos, permitindo 
"aos de riba" que pensem bem, 
mais para o seu peto, e seguin
do a lhes darmos o noso voto a 
cada que nolo pedem? 

Suponho que as duas causas 
han ser certas. E namentres, a 
nasa história seguirá a se esvair, 
de jeito que ha chegar o dia no 
que os que venham atrás de nós 
rematarám por ignorarem de todo 

de onde vimos e quem somos. 

Mais ... nom perdamos a es
pran9a. Pala minha banda, se 
eu fijem o esforgo de alivanhar 
estas frases, foi porque agardo 
que sejam coma um grao de 
area que se junga a outros para 
construirem o noso futuro como 
Povo e mais como Nagom. • 

MANOEL IRgOA 
(DONOSTIA-EUSKADI) 

recente campaña eleitoral 
e receberá 46 de 
subvencións públicas en 
función dos deputados e 
votos obtidos. Pero máis 
listo é o PP que a estas 
alturas ainda non 
declarou os gastos de 
campaña, nen polo tanto 
a procedéncia dos seus 
ingresos iniciais, a 

• maiores dos 142 millóns 
que recebe agora de 
subvención pública. 

O bispo de Tui-Vigo 
cumpriu 25 anos da 
diócese e os seus amigos 
déronlle un cocido 
monumental porque 
querian agasallalo con 
algo tipicamente galega. 
O do tipismo é 
preocupación dos amigos 
do bispo Cerviño, a 
direita pura e dura. 
Queren estimular a sua 
sensibilidade coa Terra na 
que vive, cos seus usos e 
costumes. Asi, 
comezando por un 
cocido, se cadra neutros 
vintecinco anos Cerviño 
dá talado galega. 

Mariano Santiso, 
responsábel de 
organización de Izquierda 
Unida, adiantouse aos 
líderes de Esquerda 
Unida na análise das 
eleicións en Galiza. Difícil 
llo poñen a Geluco que 
ten que demostrar a 
galeguidade da sua 
organización dia si, dia 
non. Fino tamén andou 
Pablo Castellanos quen 
nunha emisora de rádio 
declarou: "a culpa do 
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resultado das eleicións 
en Galiza tena Julio 
Anguita que os deixou 
abandonados". 

O ex xefe da policia 
política da Alemaña 
Oriental Erich Mielke 
escoitou perplexo a 
senténcia na sua contra. 
Cunha vestimenta de 
mestre xubilado e un 
bastón viu como o 
condenaban a seis anos 
de prisión polo "asasinato 
de dous policias" en 
1931. Os tribunais tiveron 
que recorrer a esa 
estrataxema para meter 
entre reixas ao vello. 
Mielke argumentara que 
tiña actuado en defensa 
própria contra o ataque 
de grupos názis á sede 
do seu partido. O suposto 
delito non prescrebeu, 
mália ter transcorrido 
sesenta anos, porque, 
segundo os xuíces, "o 
tempo de existéncia da 
RDA non conta". O 
tribunal de Nuremberg, 
encarregado de xulgar 
aos názis despois da 
guerra, fora moito máis 
xeneroso outorgando o 
eximente de "obediéncia 
debida" a todos os názis, 
de xeneral para baixo. 
Claro que os názis non 
eran tan perigosos. + 

•••••••••••••• 

Votar 
co estómago 
O primitivo significado do verbo 
saber, ou, por extensión, do coñe
cimento e sabedoria viña desig
nado polo verbo latino Scire e es
te, a sua vez, proviña do verbo 
Sapere, co sentido de 'ter sabor', 
'un bon paladar' e daí etimoloxica
mente sitúase o 'noso saber e sa
beduria' actual. Ou sexa, os lati
nos consideraron que o que sabia 
comer e beber ben non era ape
nas sábio senón asemade posui
dor do don do coñecimento. Os 
galegas non son moi diferentes 
dos antergos latinos e así o ama
saron coa resposta do 17-0. Os 
galegas votaron nestas eleicións, 
e pódese dicer que sempre non 
coa sabedoria racional, non con
xugando o verbo Scire, senón coa 
sabedoria do estómago, co coñe
cimento daquel/a que gosta o que 
comer. Esta seica pode ser unha 
particular explicación do por que 
un dinosáurio do franquismo que 
viu con total impoténcia como non 
superaba o seu teito eleitoral para 
acceder ao seu tan arelado Esta
do na Moncloa poda ter batido to
das as marcas aos cen dias de o 
seu partido ter colleitado unha es
candalosa derrota. 

Todo por mor do Sapere, a sa
bedoria do estómago da nación 
galega. Seria inxusto recoñecer
lle un consumado carisma ao 
señor Fraga. Sen dúbida é un 
carismático parco de pé que va
rreu do mapa a todos aqueles 
que se deixaron papar, palas ra
zóns que fosen, mais que non 
conqueria xantar é a outro mei
rande carisma, ese 'animal polí
tico' que lle provoca noites de 
insómnia e pesadelos, estoume 
a referir, claro está, ao señor 
Beiras, ao único que foi votado 
conxugando o verbo scire latino, 
quer dicer, usando a cabeza e 
non o bandullo. E denantes de 
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ARREPENDIDOS 
X.PIÑEIRO 

Eu sei dun que se fixo a cirurxia estética. Agora ten as cellas 
achinadas, un nariz helénico médio fendido e, sobretodo, unha 
barba mesta, extemporánea, igualiña que a dun ministro feli
pista. Hai quen di que está asi porque hai tempo esmendre
llouse cunha Vespa, mais eu teño de certo que o fulano debe 
ser un arrependido. 

O que máis me fai pensar que o ghicho procede dalgun incon
fesábel contrabando para, despois, ter cantado todo, non é a 
sua situación económica, que non parece de moitos posíbeis, é 
máis ben a sua tendéncia natural a acusar a eito: 

-Mire, viciño -farfalloume un dia-, eu sei dun que lle quer 
mal e que adoece se, nunha destas, non lle vai causar un des
gosto --e, sen concretar máis, púxose a retorcer na barba cun 
tremer de dedos que daba noxo. Lago, como eu lle apertase 
para que cantase dunha vez, só acertou a esbardallar, deixando 
unha chea de barbas arrincadas no consello: 

- Sabe o que lle digo?, que se alguén o acusa algun dia de ter 
roubado o Pórtico da Glória, eu, no seu caso, fuxiria. 

E foi o que fixo el: Botar a andar. Para min que este arrependi
do non o é de delinquir ou de ter cantado. Estou por asegurar 
que só está arrependido de ter que levar barba nestes tempos.+ 

xustificalo, resta comentar o que 
resulta inevitábel: a perda de 
memória histórica por parte das 
nacións, posua estado ou non. 

A Galiza tamén é desmemoriza
da, a coitada. Non abonda ter si
do a borralla histórica de Espa
ña, ter sido desprezada polos 
Borbóns, ter sido roubada e mal 
governada desde séculas, senón 
que tamén hai non moito tempo, 
cincuenta anos, que son cin
cuenta anos, Galiza?, para es
quecer que houbo un ditador ga
lega, por sinal de El Ferro/ que 
endexamais mirou por nós, que 
vivía cagado de medo cada vez 
que retornaba ao pazo de Meirás 
ou a pescar troitas sabedor do 
mal galega que foi para seus vi
ciños e conterrános. E que ese 
mesmo galego colocou a outro 
galego, de Vilalba, por sinal, a te
rrados capóns na Terra Cha, pa
ra 'capar', desde o poder que 
exercía como Ministro Nacional 
de Información e Turismo, cal
quer aceno libertário do noso pa
vo, aquel que censurou coa sua 
tesoura institucional, coa sua rixi
dez e autoritarismo fascista cal
quer agramo literário da nasa te
rra, aquel que incluso vetou e ta
pou lle a boca a persoeiros como 
Blanco Amor; é a ese a quen a 
nación galega esqueceu ou ab
viou para asi, unhas décadas 
despois ser referendado por mi
lleiros de votos e poderse gabar 
ante os non-memória de incluso 
ser galeguista e apoiar a cultura 
própria e mais a nosa diferencia
ción perante o resto das nacións 
da Península. 

Así o corcarán, diante de tres 
mil folclorismos ao compaso da 
gaita, porque insisto, foi votado 
pola andorga dun povo, polo 
seu afán de comer, despois de 
tantos séculas de penúria e fa
me. Só por iso. Mais non estou 
desencantado, como de feito 
estiven no 6-J 
pasado enxer-
gado a decep-
ción causada, 
non pola derro- Foi votado 
ta da direita, 
nen tampouco pola andorga 
polo enésimo d 
referendamento un povo, 
español do feli- polo seu afán 
pismo engana- d 
dor, alá eles e a e comer 
sua España bi-
céfala, mais si 
ao comprobar 
que non tiñamos acadado repre
sentación en Madrid, ao sentir 
que non se podia colocar até 
dentro de catro anos unha 'pica 
en Madrid' onde poder berrar e 
dar zapatazos pala Galiza; pala 
irritación sentida ao ver o estúpi
do comportamento ambíguo, 
dúbio, falto de confianza nas na
sas próprias cualidades, que 
amasa o eleitorado galega na 
mudanza de atitude entre unhas 
eleicións e outras, baixando a 
cabeza como covardes ante Es
paña e subíndoa orgullosos na 
casa, diante dos viciños. so·mos 
parvos. 

Mais isto é fariña doutro costal, 
ou quizá non, sen embargo ho
xe sorriso feliz, confiante ante o 
éxito do BNG, da única frente 

• 
UNNERSIDADE DE 
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nacional posíbel para derrubar 
os restos do franquismo, para 
con intelixéncia insuflar a debi
da dose memórica aos que a 
perderon, para aglutinar aos 
sectores filomarxistas galegas, 
isto vai polo Nogueira, queres 
continuar a te suicidar política
mente?, ou abandonas a sober
ba, deixas de lubrificar o teu 
ego parlamentário e aúnaste 
con quen te tes que aunar, ca 
señor Beiras, ou morres. E a 
metade do mesmo cos comu
nistas con Guerreiro á cabeza. 
Nación ou morte que dicia o 
Che. E alégrame polo asasínio 
dos coagas, desta vez deixaron 
de cagala, ainda que os ben in
tencionados, tránsfugas tora, 
serán benvidos. Por iso estou 
alegre. Porque confío, sen botar 
as campás ao ar, con serenida
de e optimismo que o BNG vol
te triplicar o número de votos, 
non só na casa, léase autonó
micas senón na rua, onde hai 
que loitar, léase xerais. E por
que son sabedor de que o dino
s á u ri o retírase a morrer, no 
canto que escollen estes gran
des mamíferos para a marte, no 
seu cemitério de Vilalba, onde 
denantes do seu último estertor, 
ainda poderá xogar a sua parti
da de dominó preferida, a de 
Fausto, o Poder, o Estado con
tra o Diabo e mais a Marte. Mais 
antes restan catro anos, nos 
que se cadra pode ser devorado 
polos tiburóns provinciais que o 
axexan. Terá que rexer con man 
de ferro, como a el lle gasta, pa
ra que non se lle vaia o partido 
das mans, conseguiralo porque 
o seu carisma de porco de pé é 
enorme e porque os porquiños 
que o seguen de acólitos son 
moi mediocres para contento do 
BNG e meu particular. 

Pero que non se fie, chegou ao 
cume, o máis alto da montaña, 
e agora o piar será a queda da 
mesma, como diría Nitzsche. 
Os galegas/as xa non votarán 
co estómago, xa non se conten
tarán coa cenoura, co chupete, 
co caramelo, co seu teléfono ru
ral, coa sua estradiña á beira da 
casa, co seu monte non quei
mado, coa luz no seu lar. Re
matáronse os regaliños, abonda 
os patrimonialismos. Agora 
eses mesmos galegas/as que 
rexeitaron o fácil comer, berra
rán coa sabedoria e o coñeci
mento do verbo scire, coa cabe
za, polo substrato, polo esen
cial, pola eséncia do naso povo 
e os seus males: o desempre
go, a marte do agro e da pesca, 
a soberbia da CEE e de Maas
tricht, pala Autodeterminación, 
polo Banco Galego, polo caida
do do naso Biosistema, pola de
fensa das lnstitucións e a inde
pendéncia dos Meios de Comu
nicación. En fin, por nós e o na
so benestar. Ego dixit! + 

XlAN BOBILLO 
(Acmn) 
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Os homes terán que protexerse 
das cancións de Paquita la del Barrio 
'Hai rancheiras de amor pero eu prefiro as que mostran a fortaleza das mulleres' 
• PAULA CASTRO 

Paquita "la del Barrio" e 
os mariachis que a 
acompañaban 
receberon unha 
calurosa acollida na 
sala Nasa o pasado 
y¡ nre 22 de Outubro. 
Mú ica de rancheiras e 
letras tinxida de rencor 
moveron durante máis 
de h ra e média a un 
públic h teroxéneo 
que uniu a ua voz ao 
berro de vouche 
arrincar os ollos" da 
cantante. 

"Como rnuller cando canto refí
rome ao home". Pero o home do 
que Paquita fala non é fiel aman
te e amigo. É un home covarde, 
ciumento. Un home que busca 
máis o pracer que o amor nunha 
compañeira. Por iso ela o despre
za, insúltao ás claras sen ambi
güidades. "Non todo os homes 
son iguais, pero os que se com
portan covardemente os que son 
capace de enganar e ferir a unha 
mu1ler s6 merecen desprezo. Hai 
mullere que ofren moito pala 
sua culpa e eu 6 expre o ese so
frimento '. 

Co eu cuarenta ano longo , 
ve tida de luce e cun orri o Pa
quita cantou para un audit6rio ao 
que non e taba feita. Xóvene de 
entre vintedou e trinta e cinco 
ano amo aban o eu entu ia rno 
por unha mú ica que ben pouco e 
parece ao atronador on do baca-
1 lau, que hoxe en dia domina na 
maioria das di coteca . "Surpren
deume o recebimento, e obretodo 
que viñe e a e coitarme xente tan 
nova. En México, a xente que 
acude ao meu local non oe baixar 
do cuarenta ano '. 

A maioria do público bailaba en
tu ia mado ao on do mariachi , 
pero na porta de entrada alguns 
mozo e perguntaba que cla e de 
mú ica era aqueta. "Eu unha can
ción a inda a aturo, pero máis ... ", 
comentaba un rapaz ao seu amigo 
apoiados na barra do bar. Seguro 
que non eran os únicos que se 
achegaran á Nasa pensando que a 
tal Paquita era unha rapaza ben 
feitiña. "Eu pensei que cantaría 
outro tipo de música, pero a tia es
ta só canta rancheiras. Como ia 
saber eu que na Nasa traerían a 
unha tia asi", comentaba. "Si, pe
ro coas tuas coñas gastámonos mil 
cincocentas pelas". 

De todos modos só eran estes 
dous os despistados, porque cando 
ela se retirou do cenário os asis
ten tes pediron bis berrando ao 
unísono "Paquita, Paquita!". E ela 
cansa pero feliz saiu novamente e 
cantou algunhas cancións máis, e 
se embelesou tanto co público co
mo o público con ela. 

'Son do pavo, 
e a xente de 
pavo non se dá 
tantos aires de 
grandeza, iso é 
o que traemos, e 
iso é o que 
canto" 

Cancións 
que expresen algo 

"A xente nova quer cada vez máis 
que as letras comuniquen algo. As 
canci6ns que eu canto expresan 

vivéncias, sentimentos, e ao ser 
humano interésalle escoitalo. To
dos tivemos sofrimentos, e para 
iso non se fan diferéncias de ida
de". Para ela os moitos xóvenes 
están "fartos de escoitar parvadas. 
Non se conforman cunha música 
para bailar, o que lles gosta é sa
ber que hai máis xente que sinte 
coma eles, que sofre, e que non se 
acovarda ante as inxustizas". 

Os mozos sorrian ante as ameazas 
musicais desta mullere as rapazas 
acompañábanna a coro compartin
do as palabras de Paquita. "Se un 
home se comporta como un covar
de e non sabe aprezar á muller que 
ten é normal que o resentimento 
leve á vinganza. As mulleres non 
ternos por que calar". Por iso ela 
acaba por enganar ao home que 
"non é home'", e o insulta e fere 
sen escrúpulos, para acabar por 

soltar1le na sua cara que "tres ve
ces te enganei, a primeira por des
pecho a segunda por capricho e a 
terceira por pracer", para acabar 
por consumar a sua vinganza. 

Tamén compara aos homes que se 
sinten superiores ás mulleres e 
moi machos, co que máis lles doi: 
"es tan covarde que xa pareces 
unha muller". Ainda que para al
gunha das mozas que estaban ali 
non fara moi acertada esta compa
ranza. "Eu non digo que un home 
covarde sexa como unha muller, 
pero sei que se queres insultar a 
un macho o mellor que podes fa
cer é dicerlle muller". 

Todas as letras das suas cancións 
foron escritas por outras persoas, 
e ela recoñéceo sen problemas. 
"Escollo as letras pola sua forza, e 
penso que é esa forza· que conte-

ñen o que máis lle gosta á xente". 
E ben forres que son. Poucas ran
cheiras insultan con tanta preci
sión nos pontos máis débeis do se
xo masculino. 

"Hai rancheiras que só falan de 
amor, ou de amor frustrado, eu 
prefiro aquelas que demostran a 
fortaleza que ternos as mulleres". 
Por iso redobra os agudos cando 
ameaza a un home dicéndolle que 
lle vai arrincar os ollos. "Só unha 
muller con moita carraxe pode es
creber este tipo de letras, xa sei 
que pode parecer violento pero aí 
reside a sua beleza". 

Os mozos sorrian 
ante as ameazas 
musicais desta 
mullere as 
rapazas 
acompañábana a 
coro 
compartindo as 
palabras de 
Paquita 

Paquita la del Barrio 

O nome correspóndese coa realida
de. Paquita é de bairro, e canta pa
ra os seus viciños. "Eu nacín nun 
bairro pobre. Son do pavo, e a xen
te de povo non se dá tantos aires de 
grandeza, iso é o que traemos, e iso 
é o que canto". Para ela son as mu
lleres máis humildes as máis mal
tratadas pola vida, polos homes. 

Pero nas suas cancións non fala 
exclusivamente de mulleres e ho
mes. Para rematar o recital adicou 
unha canción á xente que coma ela 
viveu con dificuldade. Aprendeu a 
ler de adulta "porque aos que pa
san fame non Hes entran as letras, 
teñen que preocuparse primeiro de 
conseguir comida". E como ela re
coñece, "non todos teñen a sorte 
que tiven eu, que agora vivo ben e 
podo comer todos os dias . Pero 
non esquecerei nunca os sofrimen
tos da miña xuventude". 

Agora Paquita está ben situada. 
Rexenta un "restaurant-bar", que 
lle din en México. Serven comi
das e copas, e entre copa e copa 
canta unha canción. Pasa tres va
riedades, ás seis, ás nove e ás doce 
da noite. "Alguns marchan des
pois da actuación, outros quedan ... 
eu estou contenta porque sei que a 
maioria vai escoitarme a min". 

Pero apesar da sua actual situación 
económica, minimamente desfo
gada, Paquita segue controlando 
os gastos. Cando rematou o con
c erto, os tres mariachis que a 
acompañaban recolleron os instru
mentos a toda a presa, e a apura
ban dicendo "Paquita, non te pares 
que os táxis están esperando na 
porta e logo hai que pagalos". + 
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•Regreso de 
Eloi Lozano 

O autor da primeira adaptación 
cinematográfica de Retorno a 
Tagen Ata de Méndez Ferrin, alá 
polo 1974, regresa ao cine cunha 
nova curtametraxe, Entrevista, 
basada nun relato do brasileño 
Rubem Fonseca. O ourensán Eloi 
Lozano contou cunha subvención 
de oito millóns da Conselleria de 
Cultura para realizar esta obra que 
narra o encontro dun home e unha 
muller, nun ambiente de mistério. 
As persoaxes están 
protagonizadas polo artista 
plástico Antón Lamazares e a 
actriz Fabiola Toledo. A estrea 
está prevista para as primeiras 
semanas de Decembro. + 

• Concedidos os 
prémios de teatro 
Xuventude 93 

O xoves 28, no Círculo das Artes 
de Lugo vanse entregar os 
prémios do IV Certame Galego de 
Teatro, ao que concorreron 16 
grupos. Os gañadores foron o 
Teatro Caroza de Narón con A 
hora de Evaristo Freire e a Aula 
de Teatro San Narciso de Marin 
con X ente ao /onxe. 

Receberon tamén prémios o 
Teatro Clamide de Vilagarcia; 
Alvardán de A Coruña; Fame de 
Fama de Vilaboa e Feirantes 
Balboas de Cambados. 
Repartíronse en total meio millón 
de pesetas en prémios. + 

• Querela contra o 
Concello de N oia 

O escritor e investigador Xoán X. 
Mariño Reino presentou unha 
querela criminal contra o alcalde 
do Concello de Noia, Bieito 
González, e a concelleira de 
Cultura, por considerar vulnerado 
o direito de propriedade 
intelectiual. Segundo Mariño 
Reino, unha publicación realizada 
o pasado ano polo Concello, Noia, 
guia turístico-cultural, non se fixo 
constar por nengures que era da 
autoría do querelante 
"producíndose ao tempo 
modificación da obra orixinal, 
substituindo ilustracións por 

fotografias a cór". En nengun 
momento, segundo Mariño, se 
pediron autorizacións de nengun 
tipo nen para a publicación nen 
para as modificacións 
realizadas.+ 

• Renovación do 
Consello da Cultura 

Conforme ao que estabelecen os 
estatutos o Consello da Cultura 
ven de facer unha nova 
renovación, que non afectou aos 
cargos directivos que seguen 
obstentados por Xosé Filgueira 
Valverde, Xosé Antonio Garcia 
Caridad, Antón Santamarina e 
Maria Xosé Rodríguez Galdo. O 
Consello, cuxa composición 
estatutária, inclue representación 
de diferentes organismos e 
institucións culturais, ten como 
membros ao Conselleiro de 
Cultura; Carlos Casares (Real 
Académia); Santiago Nogueira 
(Académia de Xurisprudéncia); 
Ramón Villares, Meilán Gil e 
Camiño Noia (polas tres 
universidades); Francisco Rio 
Barxa (Instituto Padre Sarmiento); 
Ernesto Vieitez (Academia de 
Ciéncias); Ramón Lorenzo 
(Instituto da Língua); Manuel 
Diaz (Instituto de Estudos 

FilgueirA Valverde. 

Xacobeos); Francisco Fariña 
(museus galegas); Xosé Otero 
Túñez (Académia de Belas Artes); 
Xaquin Arias (Fundación Barrié) 
e Marino Dónega (Fundación 
Penzol). 

A estes dezaseis membros, en 
representación de institucións 
súmanse os de disintas 
persoalidades, até dez, que son: 

Xosé Ramón Barreiro, Ramón 
Castromil, Francisco Diaz
Fierros, Victor F. Freixanes, 
Antonio Fraguas, Pedro de Llano, 
Manuel Rivas, Antón Santamarina 
e Alfonso Zulueta. 

A preséncia de Xosé Luis Meilán 
Gil, en plena polémica pola 
supresión da titulación de 
Filoloxia Galega na Universidade 
da Coruña, non é un dato menor 
sobre as condicionantes dunha 
institución, que se ve así pexada 
para facer pronunciamentos 
críticos sobre cuestións que 
afectan gravemente á situación da 
nasa cultura.+ 

•Publícase un 
Dicionário 
Histórico de 
Ciéncias e Técnicas 

Edicións do Castro ven de editar 
un Diccionário Histórico das 
Ciéncias e das Técnicas de 
Galicia, sobre os autores do 
periodo 1868-1936, dentro dun 
proxecto de estudo da Ciéncia 
galega que leva a cabo o 
Seminário de Estudos Galegas. O 
Diccionário abrangue 121 

•..................................................................................................... . 
~ O Congreso da AGAL homenaxea a Saussure 

O Congreso Internacional da 
língua galega-portuguesa na 
Galiza, vai celebrar as suas 
sesións no Centro Cultural 
Caixa Vigo, co patrocínio da 
Dirección General de 
Cooperación Cultural do 
Ministério de Cultura e a 
colaboración da Universidade de 
Vigo. Apesar do seu alto nível 
científico, o ostracismo a que 
está sometida a AGAL polo seu 
ideário lingüístico fai que non 

• conte con apoio nengun de 
organismo da Xunta de Galiza. 

A AGAL celebra o congreso 
-por segunda vez consecutiva 
en Vigo-- co ánimo "de que os 
encontros desta natureza sexan 
foros de debate e intercámbio de 

• ideas sobre a problemática 
actual e o futuro da nasa língua 
e doutras línguas da Europa en 
situación de minorización". 

Esta edición divídese en tres 
blocos temáticos: lingüística e 
filoloxia; língua e texto literário 
e estudos dedicados a Ferdinand 
de Saussure. A nómina de 
poñentes inclue unha ampla 
representación internacional: 
José Luis Álvarez Emparantza, 

Josep Maria Artiga] ("Requisits 
psicolingüístics d'un programa 
d' inmersió lingüística: 
1 'exemple catalá"), Andre Chiti
Bate11i ("Parlers minoritaires, 
Langue internationale et 
Structuralisme"), Maria 
Filomena Gon~alves ("Aspectos 
da gramaticografia portuguesa 
do século XVill"), Guy Heraud 
("Une organisation politique de 
l 'Europe capable de sauvegarder 
ses richesses linguistiques") ou 
Yvo Jd Peeters ("Coopera9om 
transfronteiri~a e Política 
lingüística"), interveñenen na 
área de lingüística e filoloxia, 
xunto aos galegos Alexandre 
Banhos, Luísa Blanco ou Isaac 
Alonso Estravis. 

Na sección de "Língua e texto 
literário" intervirá Leodegário 
de Azevedo Filho ("A lírica de 
Camoes e a crítica textual"), que 
tamén participa este Xoves 28 
nunha conferéncia na Aula 
Fonseca da Coruña, en 
homenaxe a Mário de Andrade. 
Gladstone Chaves de Melo, 
Araceli Herrero, Lénia Márcia 
Mongelli, Henrique Rabunhal 
ou Edna Maria dos Santos son 
tamén poñentes nesta sección. 

No que atinxe á homenaxe a 
Saussure, dedicada ao estudo da 
sua obra e os seus contributos á 
lingüística do século XX, teñen 
anunciado a sua intervención 
Vítor Manuel de Aguiar ("A 
lingüística saussuriana e a 
constitui~ao da Teoría da 
Literatura"), Inmaculada Baez 
("A divisao do signo linguístico 
e os pré-requisitos para a 
adquisi9ao da linguagem"), 
Evanildo Bechara ("Primeiros 
ecos do Cours de linguistique 
nas gramáticas do portugués 
escritas por brasileiros"); 
Jaume Corbera ("Dialecte i 
llengua: la distinció 
saussureana i la realitat 
sociopolítica"); Eugenio 
Coseriu ("O meu Saussure"), 
Sílvio Elia ("O saussurianismo 
está ultrapassado?") e Maria do 
Carmo Henríquez Salido ("A 
for9a do intercourse, o espírito 
de capelinha e a língua da 
Galiza'', entre outros ponentes. 

O prazo de inscrición está aberro 
até a própria inauguración do 
Congreso e entregaranse 
diplomas con validez oficial 
expedidos pola Universidade de 
Vigo.+ 

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

autores, científicos e técnicos e 
entre as conclusións ás que chega 
é que o naso pasado científico non 
é un deserto limitado á recepción 
seródia de navidades. Segundo os 
directores da obra, Xosé A. Fraga 
e Alfonso Mato, o critério 
principal para a selección de 
autores foi o de incluir aos que, 
con algunha aportación 
importante, desenvolveran a sua 
obra na Galiza, aos que trataran 
sobre temas, seres, obxectos e/ou 
fenómenos do país e aos galegos 
que deberon realizar o seu traballo 
fóra da Galiza, pero que 
mantiveron relación co país. As 
descripcións están centradas nas 
aportacións científico-técnicas dos 
autores, sen esquecer a 
información biográfica.+ 

•Vídeos para os 
concellos 

O CGAI, a meio dun acordo co 
Festival Internacional de Vídeo 
Cidade de Vigo, adquiriu o 
direitos de difusión cultural na 
Galiza do ciclo titulado Vídeo dos 
80, para poñelo a disposición de 
concellos e entidades culturais na 
sua programación cultural. O 
direitos rematan no 1994. 

Vídeo dos 80 é unha retrospectiva 
que acolle unha selección de 40 
obras de vídeoartistas 
internacionais, entre eles Bill 
Viola, Zbig Rybczynsky ou Gary 
Hill. Pódese obter máis 
información chamando ao (981) 
20 40 54. + 

• Exposición de 
"Gravadores polo 
Camiño" 

Até o 30 de Novemebro está 
aberta na Galería Saira unha 
exposición de gravados editados 
por Producións Culturais Artesa. 
As carpretas apre entadas incluen 
"O camiño de Laxeiro" con tres 
obras do pintor de LaliD" "Salve 
Urbe Magna", carpeta con seis 
poemas de autores galegos en 
homenaxe a Compostela e seis 
gravados de Berta Cáccamo, 
Correa Corredoira, Anxel Huete, 
Perfecto A. Estévez, Manuel 
Faca! e Alfonso Co ta; "Salve 
Iacobe Gallaetiae' , con ei 
cantiga anónima de pelegrin 
nas sua língua orixinai 
(ver ión galega de Dario Xohán 
Cabana) e con gravado e 
deseño de Manuel Facal, que 
tamén é autor da obra plá tica 
que acompañan o texto do Libro 
IV do Códice Calixtino, 
traducido por Eduardo López 
Pereira.+ 
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Claves para 
entender a 
Blanco Amor 
O desacougo da 
nación negada, 
de F. Rodríguez 

O último libro de Francisco Rodrí
guez segue na sua estruturación un 
esquema clásico. Un primeiro ca
pítulo O, consistente nun percorri
do biográfico de ampla proxección 
ocial e cultural, dividido en eta

pa segundo cámbios significati
vo na traxectória vital de Blanco 
Amor. O capítu lo 1 analisa a sua 
criazón en ver o, tnato en galego 
como en español. O capítulo 2, a 
dua novela en língua e pañola, e 
a eguir a triloxia narrativa en ga
lega. O cuarto capítu lo abranxe o 

vizando as obras en galego até mo
ver-se nun campo case puramente 
conceitual, abstracto, entendendo a 
obra en español como unha cuestión 
marxinal, complementar ou, por ve
ces, inconexa. Debemos opor a esta 
idea, teoricamente progresista e 
xusta, o princípio de Psicoloxia que 
di que o ocultamento, inclusive a 
nós mesmos, da realidade conflitiva 
é, ao cabo, un contributo ao manti
mento dese conflito. 

eu teatro, a i como o labor xoma
lístico e en aístico, demorando- e 
o crítico no tema capitai da op
ción lingüí tica, a "definición de 
literatura", e '·o problema nacional 
da Galiza e o eu compromiso in
telectual". Remata o libro cun 
"epílogo útil" a modo de perspec
tiva xeral e conclu ión. referida atrás, 

e vén romper, 
por parte dun 
intelectual tan 
teimosamente 
acusado de 
sectário, con 

Francisco Rodríguez ven romper 

Pare11amente coa posición ante
rior, achamos extendido o hábito 
de mergullarmo-nos en demasía 
en augas das modernas tendéncias 
da crítica literária --estruturalis
tas, semióticas, funcionalistas, hí
bridos- , que priorizan os aspec
tos técnicos da análise literária a 
custa de marxinalizar ou deixando 
ao azar a xusta valoración dos 
compoñentes da experiéncia hu
mana como factor determinante 
na xestación dunha determinada 
obra. Porén, tais perspectivas de 
análise, que poden resultar válidas 
aplicadas a aspectos parciais e 
cm1cretos desa obra, hon son ren
díbeis cando se trata de acceder á 
verdadeira profundidade do ser 
criador. Por outra banda, trata-se 
de perspectivas de análise talvez 
aplicábeis con eficácia en literatu
ras de países normalizados , nos 
que o autor ten resalto de partida 
o seu fundamental e primeiro pro
blema existencial, o da ubicación 
cultural, histórica, sociolóxica e 
inclusive xeográfica, mais non así 
en países que teñen ainda en en-

Porén, a convencionalidade <leste 
e quema obedece ó a necesida
des organizativas. O forte compo
ñente contextual da obra de Blan
co Amor, comprometida de xeito 
indisolúbel co seu espazo vital, 
como testemuña e manife tación, 
re ulta asi, coerentemente resalta
do graza ao carácter unitário e 
multicausal con que Francisco 
Rodríguez explora este duplo ám
bito autor-obra. 

con certa tradición compartida de dar 
carta de existéncia só ás obras en galega 
dos nasos literatos . tredito a cuestión da sua própria 

identidade, das coordenadas da 
sua existéncia, xa que este proble
ma, manifestamente ou non, vai 
ser eixo central de toda a sua cul
tura, e baixo tal idea hai que com
prendé-la e estudá-la. Facer o con
trário, é dicer, dar por feito que a 
nosa é unha literatura normaliza
da, esquecendo que tal situación 
nunca se acadará verdadeiramente 
dentro dun contexto político colo
nial, non conduce senón a falsea
cións, a visións redutivas ou ocul
tamentos, á criazón de tópicos, a 
fixar, en definitiva, posicións de 

Cumpre alientar, a pé feíto, a 
análi e que se fai do libros de 
Blanco Amor en língua e pañola, 
non meno profunda que a de
mai . Corre ponde- e coa actitude 

cena tradición compartida de dar 
carta de existéncia só ás obras en 
galego dos nosos literatos, ben 
que até hai pouco tempo foron na 
sua prática totalidade autores en 
duas línguas. 

Efectivamente, a relativa eclosión 
literária que no plano cuantitativo, 
se deu na no a língua nos últimos 
anos, unido ao feito de contarmos 
con autores de calidade recoñecida, 
induce decore aos críticos a pensar 

6 de Novembro 

PONTEVEDRA 

O infortunio da soidade 
Xosé Carlos Caneiro 
Gañador do Premio Xerais 1992 

Tránsito dos 
gramáticos 
Marilar Aleixandre 
Finalista do Xerais 1992 

Tempo de crepúsculo 
Francisco X. Fdez. Naval 
A nova novela do autor de 
"O Bosque das Antas" 
Gañador do Premio Xerais 1988 

XERAIS 

~~ 
~~ 

que nos movemos nun campo prac
ticamente normalizado, como se 
dun oásis se tratase no meio do de
serto de usos cultos do noso idioma. 
Este pensamento, arrimado ao ma
xistério de Carvalho Calero e outros 
que sentenciaron no seu dia que só 
é Literatura Galega a literatura es
crita en galego, princípio certamen
te non cuestionábel, ten levado, po
rén, con excesiva frecuéncia á críti
ca a ignorar esta parte escura na 
criazón dos nosos autores, exclusi-

Os Momias 
Lola González 
Premio Merlín 1992 

Brandón, filio de Ferreol 
Palmira G. Boullosa 
Premio Merlín 1992 

Unlza nova entrega da autora de 
"A princesa Lúa e 

o enigma de Kiam" 
Premio Merlín 1987 

Dúas bágoas por 
Máquina 
Fina Casalderrey 
Premio Merlín 1991 
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O pensamento 
de Connolly 
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EdiciÓns Laiovento ven de editar un 
libro cos artigos do líder nacionalista 
irlandés James Connolly. Político, 
dramaturgo e poeta, Connolly publicou 
o seu ptimeiro ensaio político con 28 
anos, Irlanda para os irlandeses. Neste 
volume no que se traducen os seus 
textos por primeira vez ao galego, 
titulado Nacionalismo e 
imperialismo, rec.óllense un mangado 
de artigos sobre a independéncia de 
Irlanda, o socialismo, sindicalismo 
industrial, a partición do país e o 
movemento do idioma.+ 

Proxecto Home, 
memória 1992 
A Memória do Proxecto Home, 1992, 
abranxe duas partes: unha xeral e otra 
para Galiza. A presentación é de Ra
món Gómez, presidente-director en 
Santiago. No N2 sexto do índice co
meza o estudio do "perfil psicosocial 
dos residentes do Proxento Home 
Galicia e das suas famílias" . En dous 
capítulos análizase gráfica e literaria
mente este perfil. En relación aos resi
dentes a análise da os seguintes resul
tados que a Memória 
expresa 
grafica
mente: 
Porcentaxe 
de residen
tes: homes · 
87 %, mu
lleres, 13 %; 
Situación 
académica: 
EXB,46%; 
E.Médio,48 
%; Universitá
ria, 6%. Máis 
da metade 
(60%) dos resi
dentes abandona
mn os estúdios entre 16 e 19 anos. 
Tipo de coléxio de procedéncia : 
homes, do público, 56 %, do privado, 
44%; mulleres, do público, 55%, do 
privado 45 %. Situación ocupacional: 
O 41 % eran estudiantes ao comezar a 
drogodependéncia. Situación 
socioeconómica: ao chegar ao 
Proxecto, só o 15 % obtiña diñeiro ao 
través da família; o 20 % roubaba; o 
19 % tiña soldo. Só o 15 % admite que 
se financiaba mediante o tráfego de 
droga. Mentres que a comezar a 
drogodependéncia era a familia quen 
proporcionaba o diñeiro dun 34 %. 
Por qué empezou a consumir droga? 
16 % polo ambiente; 16 % para pasalo 
ben; 14 % polos amigos; resto por 
curiosidade, rebeldía etc. 

O retrato robot do residente dinos que 
ten entre 23 e 25 anos, solteiro, vive 
cos país, non ten fillos, pero si irmáns. 
Abandonou os estúdios entre os 16 e 
19 anos; iniciouse moi xove no alcool, 
entre os 12 e os 14, no hachís, entre os 
15-17, e a partir dos 18 na cocaína e 
na heroína. Cando chega ao Proxecto 
Home faino aconsellado polos seus 
país porque sinte "ter tocado fondo". 
A Memória deizxa entrever parte da 
metodoloxia do Proxecto Home que 
está a cumprir un programa de 
recuperación de drogodependentes con 
coraxe e ténicas contratadas pola 
psicoloxia. • 

• 
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auto-ódio, e, na mesma medida, 
sumar argumentos precisamente 
contra a normalización. 

Na dirección oposta está concebido 
o libro de Francisco Rodríguez, e 
neste sentido o título non pode ser 
máis expresivo. Efectivamente, "a 
nación negada", a desubicación, a 
contradición, no fundamental, en
tre o que é e o que podía e debia 
ser, causan en Blanco Amor esa 
atitude de permanente emigración, 
de percura do lugar que é o pró
prio, no físico e no espiritual, e é o 
cerne e o latexo contínuo que ins
pira na sua obra; de aí as persona
xes inadaptadas, marxinais, os am
bientes conflitivos, a dexeneración, 
as atmósferas opresivas, os medos 
e os complexos, o "desacougo"; e 
as rebeldías condenadas ao fracaso 
e, ante elas, o reaxir destrutivo. A 
permanente posta en cuestión das 
estrutruas da existéncia. Afina], a 
saída, cando a busca non dá máis 
de si, soe ser a frustración, cando 
non a fuxida, tamén espiritual ou 
física, incluída a morte. Ou a outra 
saída, a que se a1bisca en Xente ao 
lonxe: a dunha nación capaz de 
asumir a sua realidade e viver cara 
adiante, facendo posíbe1 o futuro. 
A obra literária concebida como 
espello dun lugar e un tempo. Só 
desde esta perspectiva se pode ana
l is ar a Blanco Amor escoando o 
risco de parcia1izacións ou, o que 
seria máis grave, engano; e esa é a 
pauta que inspira o estudo de Fran
cisco Rodríguez. Lendo-o é-nos 
doado comprender por que non é 
raro que conforme avanzamos nas 
páxinas de Blanco Amor atopemos 
ne1as páxinas da nosa própria vida, 
sobretodo 1embranzas da infáncia, 
a1deá ou vi1ega; e mesmo nos ex
plica episódios de absoluta actuali
dade, episódios deses que os colu
nistas da prensa española ou espa
ñolizada se empeñan en apresentar 
como o único relevante que acon
tece no noso país e demostrar, en 
consecuéncia, ·coa falsía da sua 
descontextualización, da sua in
comprensión elemental, interesada 
ou non, o grao de salvaxismo que 
pervive nesta área xeográfica tan 
peculiar da periféria; fa1amos, xa 
se entendería, de casos concretos 
como os crimes de Chantada de hai 
4 anos, ou máis xenéricos como o 
tema do narcotráfico. Son casos 
que non se poden explicar sen en
tendermos no profundo o drama 
dunha "nación negada". 

Unha obra, en fin , que, se ben en 
nengun momento nos libra de ler 
a Blanco Amor, si nos pode librar 
de le-lo inuti1mente. Por iso non é 
de estrañar que non teña sítio nos 
andeis da cultureta oficial; son 
eles, aque1es que no seu dia nega
ron a Blanco Amor~ os mesmos 
que hoxe negan aos que o reivin
dican. Por tal motivo, ainda que 
só fose, é un libro necesário. + 

M. LOURENZO GONZÁLEZ 

Edicións do Cúmio, dentro da colección 
"Critério. Estudos de Literatura", que pro
move e coordena a Asociación Sócio-Peda
góxica Galega (AS-PG). Vilaboa 1993. 

Onde está 
a emoción? 
Parque xurásico 
Jurassi c Park -mellor deixalo 
así na sua língua orixinal para su
bliñar a falsidade de todo o seu 
enfoque- ten pouco a ver co cine 
e cun cineasta que nos seus mello
res títulos -A cor púrpura, Ta
beirón, partes de E.T.-· soubo 
emocio]\ar e contar con intelixén
cia histórias variadas. En Jurassic 
Park a emoción non existe por 
nengun lado: todo é un susto 
constante, unha série de tracas su
cesivas para provocar no especta
dor reaccións primárias, -coma 
as da montaña rusa. Non hai unha 
mínima consisténcia nos persona
xes nen na progresión dramática 
da história, preocupados os res
ponsábeis como estaban de facer 
que os sáurios fosen o máis crí
beis posíbeis, de criar Tyranno
saurus rex ou Velociraptors atrac
tivos de ahondo coma para facer 
disparar as vendas en reprodu
cións plásticas dos mesmos -o 
que se chama "merchandising" e 
que até o momento supúxolle aos 
produtores ainda máis diñeiro que 
a venda da própria película. 

Partindo coma base argumenta] 
dunha novela de ficción científica 
de Michael Crichton -o mesmo, 
que é cineasta 
ademais de 
escritor, parti
cipa coma co-
autor do 
guión- o 

Ainda que 
Spielberg 
decida 
salvar aos 
bons, as 
cenas de 

pretexto é fa
cer unha re
flexión mora] 
sobre os peri
gos da mani
pulación xe- persecución 
nética. So
mente desde 
esa perspecti
va pode crerse 
o a priori de 
Crichton: un 
mosquito an
tediluviano 
q uedou con-
servado no 

e o mesmo 
impacto 
gratuíto das 
imaxes 
parécenme 
imorais 

ámbar despois de ter picado a un 
dinosáurio hai millóns de anos. 
Do sangue que conserva no seu 
ADN pódese tirar unha parte do 
gran réptil. A partir daqui, grácias 
á enxeñaria xenética e as artes -
cativas e egoístas na novela; posi
tivas e falsas na fita- dun millo
nário que quer facer un grande 
parque temático cos sáurios resu
citados. Ainda que a base científi
ca do relato non tivese credibili
dade total -o que é un direito le
xítimo do novelista frente ao 
científico-, era un interesante 
exercício de ficción científica. 
Sobre o mesmo Spielberg fixo 
unha versión light -con menos 
violéncia, menos variedades de 
sáurios, menos apocalipse e so
bretodo desposuídos de ca1quer 
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Steven Spielberg. 

sinal de humanidade os seus per
sonaxes- que está moito máis 
perto do espectáculo circense do 
"máis difícil ainda" que do cine. 
Todo consiste nunha sucesión de 
sustos sáuricos que buscan a sur
presa do personaxes interpetado 
por Sam Neill e polos dous rapa
ces - ao adaptar o ponto de vista 
dos rapaces Spielberg sibilina
mente identifica a idade mental 
do espectador cos mesmos. O que 

Rock catalá 
La Fosca: 
"Eeexode" 

debería ser un personaxe malvado 
-o millonário excéntrico inter
pretado por Attenborough- con
vértese, por obsesión de facer to
do un espectáculo "light" nun bon 
home que non acaba de saberse 
por qué se meteu no enredo. O 
papel do matemático interpretado 
por Goldblum non ten a mínima 
consisténcia: tanto asi que direc
tor e guionista convérteno en in
válido para que non siga interfe-

rindo coa sua inanidade o desen
rolo da fita. 

Lonxe do espírito do cine de aven
turas da triloxía de Indiana J ones, 
Jurassic Park elixe o terreo do te
rror, pero o que en Tabeirón era 
unha surpresa lóxica ante a exis
téncia dun perigo convértese en Ju
rassic Park nunha sucesión de tru
cos que permitan mostrar a habili
dade do manipulador dos efeitos 
especiais. Segue parecéndome 
imoral que o cine americano que é 
tan pacato en calquer argumento 

mínimamente exual poda ofere
cer tanta do e de violéncia e cruel
dade aos rapaces o que vai de ti
nada a fita. Ainda que na ua pou
co convincente resolución, Spiel
berg decida alvar o bon -no 
que volve a separarse do orixinal 
de Crichton- as cenas de persecu
ción e o me mo impacto gratuíto 
das imaxes parécenme imorais. • 

CARLOS AMARO 

instrumentisLa Sa111i Arisa 
ocorreu elle artellar unha 
montaxe mu ical, 
pre idida pro músico 
próximo ao mundo do 
jazz-rock. Ari a é un nome 
sobra ncei ro na cada m n 
xoven música caLalana; 
partícipe de cantidade de 
experiéncia , ben en grupo 
ou ben como líder, 
acompañou e ne ta 
oca ión dunha morca de 
mú ico , igualmente 
sobresaintes: Jo ep Ma 
Kitflus nos teclados, 
Francesc Burrul ao 
piano ... + 

Para os que andaban 
preocupados hai anos polo 
deserto popero en idioma 
catalán, este disco é un 
grau máis no incipiente 
panorama. La Fosca é un 
grupo que se move nos 
ríxidos parámetros dunha 
formación desta caste: 
ríxido ritmo, encorsetado, 
e por se for pouco 
coerentemente 
encaixonado en sons 
artificiosos, notablemente 
diferentes da sonoridade 
dunha guitarra eléctrica, 
que roáis brilla pola sua 
auséncia que polo 
contrário. Logo de ollar os 
inevitábeis créditos na 
contraportada do disco, só 
cómpre unha lamentábel 
pergunta: que pinta na 
gravación un guitarrista da 
categoria e traxectória do 
mallorquín Joan Bibiloni? 
Tan digno músico debería 
reservarse para 
experéncias como as 
compartidas con músicos 
de jazz, quer dicer: Caries 
Benavent ou Jorge Pardo, 
e non digamos coa sua 
paisana Mª M. Bonet. 
Nesta ocasión, por non 
facer non fai nen o 
rídiculo, pasa 
inadvertido.• 

dalgunha 

A dignidade 
da música 
funcional 
Santi Arisa
Lakatans, Cobla
Montgrins: 
"Sardanova" 

Ritmo livián, aconsellábel 
para sobremesas animadas; 
nen tan abúlicas que 
resulten muermo, nen tan 
trepidantes que ameacen 
con cortar a dixestión. 
Entre unha sofisticada 
orquestración, poden 
detectarse os compases 

que outra sardana, como 
corresponde á 
presenza da Cobla 
Montgrins, que 
como toda 
formación da 
espécie, ten por 
misión acompañar 
instrumentalmente 
tan representativo 
baile catalán. As 
coblas están 
constituídas por 
once músicos, a 
saber, 
intérpretes de 
flabiol, 
tamboril , 
tenoras, 
cornetins, 
fiscornos, etc. 

Para ocultar tan colorida 
sonoridade, ao multi-



~--------41~11 ~Tea~tro~ll~I ~~-
Chévere, 
cara o teatro 
total 
Big) Bang 
A última obra dos 
Chévere, apresen
tada recentemente 
en Madrid< 1>, Big 
Bang, pecha a triloxia 

damente alonxada do convencio
nal e tristeirísimo teatro galego 
plagado de falso dramatismo, so
breactuado por uns intérpretes que 
entran en cena dando un zapatazo 
e voceando un texto cheo de baro
lo. Esta é unha oferta viva que fa
la de e desde a Galiza actual, con 

senso crítico, ledícia e sen 
complexos, que pro-

babelmente trata 
con pouco respeito 
o pasado recente 
porque ten moito 

novo que contar. In
dubidabelmente trátase 

dunha forza emerxente. de ambiciosas producións en 
canto a recursos humanos e técni
co e refire, que se encetou con 
Super-Tronic e proseguiu con Río 
Bravo. Os duros tempos presentes 
aconsellan a reorientación do seu 
traballo imediato cara propostas 
que preci arán de poucos actores 
e mínimas cenografias. Big Bang 
con trúe e obre a base dun argu
mento in ólito: a viaxe iniciática 
atravé do Universo de Joquin 
(Stephen Hawking?) da man do 

Na obra superpóñense permanente
mente o discurso teatral e o musical. 
Nove temas musicais que percorren 
un espectro moi amplo, rock, baca
llau, baladas, samba, etc ... resaltos 
por Fran Pérez e Pepe Sendón con 
grande inxeño nas letras e aceitábel 
calidade no plano estrictamente mu
sical. A acción teatral non prescinde 
de nengun recurso próprio do médio 
e aproveita boa parte dos periféricos 
como o cabaret ou a máxia, recla
mando do grupo un complexo es
form actoral e vocal. 

dade-espectá
culo é posta en 
ridículo pola 
sua insultante 
banalidade. 

BigBang 
éunha 
pro posta 
afastada 

A solución cenográfica e o figuri
nismo están situados nun território 
de contemporaneidade culta, reco
llendo elementos das artes plásticas 
vangardistas para resolver con sim
plicidade situacións espaciais moi 
diversas. Tamén é adecuado o 
aportado no bloca de deseño gráfi
co (carteis, programa de man e ca
setes) porque narra de xeito directo 
e inequívoco o que a obra oferece. 

do conven
cional e 
triste ir o 
teatro 
gal ego 
plagado 
de falso 
dramatismo 

eu mentor Albert Ein tein. No 
camiño desvélan eno unha chea 
de enigma : de de a fundación de 
Compostela por un telepredica
dor, até os sofisticados servizos 
oferecidos palas alas de alterne 
venu ianas, pasando polo garimo-
o recordo do co monautas so

viético abandoados á sua sorte 
no espácio ideral. Todos este 
a unto , mái a graves cuestións 
que preocupan á fí ica contempo
ránea, son abordados en clave iró
nica palas mentes a un tempo 
en atas e alucinadas dos notábeis 
ábios. 

Mención especial merece a solu
ción dada aos sketch con argumen
to televisivo. Os programas de de
bate carentes de imaxinación e se
miados de tópicos son pulveriza
dos con sarcasmo no ''Mar de dú
bidas "; as aparbadas figuras dos 
presentadores sen seso, amén dos 
telecregos, son tratados con grácia 
descarada, e en xeral toda asocie-

A sucesión de 
escenas e nú
merosos musi
cais xeran un 
contínuo dra
mático que en 
nengun mo
mento fai per
der o interese 
do espectador 
polo que suce-
de no escená-
rio, ainda que quizais se bote en fa-
11a un clímax final, unha solución 
máis acabada como remate deste 
bon traballo que conclue cunha 
samba chea de sabor pero forzada. 

Big Bang é unha proposta decidí-

Unha aportación necesariamente 
destacábel dentro do bon tono da
do polo conxunto de actores, di
rección e técnicos, é o da docísi
ma interpretación que fai da sua 
canción Quimera, a actriz brasilei
ra Claudia Campos, un contrapon
to cheo de saudade e sentimento 
dentro do desbordante rio de agu
do humor no que transporta ao pú
blico todo o espectáculo.• 

FERNANDO FERRO 

(1) San Femando de Henares, Torrelodones 
e Sala Yasta (Festival de Otoño). 

CAVALOS DE TROIA LINGÜÍSTICOS 

Continuam a galopar por Galiza a justifi
ca¡;:& pública obre o u o lingüí tico do
minante , a lombo de "cavalo de Troia' (Xo-
é Luí Barreiro Riva em La Voz de Galicia, 

20-9-93, p. 8) que ocultam 6 velhos argumen
to e nao arma . O u o público e e crito de e -
panhol, de de um foro potencialmente amplo 
como um jornal, apre enta- e como "puramen
te in trumental", como um código utilitário 
de d o qual chegar até o ambito 'otrora ve
tado a e a o a tan normale que aco tum
bro a decir". Como e de urna velha táctica po
lítica e trata e (defronte a estraLégia final da 
expan ao do galego), o u o do e panhol egue 
a dominar o no o e pa90 e crito · nacionai . 

Surprende comprovar a cega dificuldade que 
de pregam a no a per oa pública em a u
mirem um ingelo projecto que, queiramo-lo 
ou nao, é o próprio projecto deles e em última 
in rancia erá capitalizado por eles mesmos: a 
inter-subjectividade nacional, es a dimensao 
social que come<ra no Pelegrín e remata no 
Exército Guerrilheiro, construe-se fundamen
talmente pala prática , incluindo as proclamas. 
No caminho, a cria<ríio de consciencia (da qual 
a "auto-identifica<ríio" nao é mais do que urna 
pobre versa.o europeísta do produtivo conceito 
sociológico homónimo) absorve ou debe absor
ver a essas popula<ré'íes des-identificadas lin
güística e socialmente que compoem o futuro 
do país, e que sao, ao cabo, o resultado patético 
da nossa funda hibrida~ao, patético nao por hí
brido mas por carente de visoes. 

Sao estas populac;oes mistas, gheantes, social e 
ecologicamente bilíngües, as que as elites polí
ticas, polo seu .Próprio proveito, deveriam se 
dirigir publicamente -em galega, a língua 
agora culta- se entendessem que Europa nao 
perdoa. Já nao tem valor estratégico as contí
nuas minorías monolíngües espanholas, que se 
atrincheiram com desnecessária reticencia no 
seu perdido sonho capitalino. Os espac;os so
ciais nao sao só os das boutiques onde se merca 
o reconhecimento. Outro espa<ro estratégico é o 

CELSO ÁLVAREZ CÁCCAMO 

do discurso público dos jomais, da televisao e 
rádio, onde se merca urna presenc;a que se tra
duz ne sa primária satisfacc;ao de sentir que se 
fala por e para o país. E outro espac;o, claro 
está, é o das aulas e as universidades, onde se 
merca o privilégio de construirmos o saber e a 
real idade, e, com i so, poder se encarar cada 
um consigo mesmo sem tanto desanimo por 
sermos o que somos. 

Infelizmente, é a própria nac;ao a que nos cos
pe ao espelho da cara cada dia: em definitiva, 
a que se cospe a ela mesma. Por exemplo, a 
paranóia polo uso ou desuso público do galega 
-e a ideologizac;ao manejável desde as elites 
políticas que ressuscitam escusas troianas
reflecte mais que nada o nosso frágil descon
certo adole cente, um nao sabermos de que 
vamos que só pode ajudar ao necessário ad
versário histórico. Sao os nossos próprios diri
gentes -nacionais, por muito que alguns nos 
pare<ram estrangeiros- os que jogam as es
condidas com a língua, com as universidades, 
com o saber, com a nossa ainda i-limitada 
identidade. Que um poder universitário como 
o reitorado da Corunha se desprenda alegre
mente da Fillogia Galega-Portuguesa entre re
búmbios colectivos para anunciar días depois 
que nao desbota reimplatá-la indica que o peri-

•••••••••••••••••••••• 

As nossas elites 
preocupam-se para que a 

Língua de algum novo 
País vaia se escorregando 
das maos e mentes dos 
seus legítimos captores 

goso jogo do poder, se ainda nao no seu limite, 
está chegando já demasiado longe. A interpre
tra~ao mais imediata diria que as nossas elites 
democraticamente auto-impostas nao se ocu
pam da "Língua do País". A leitura mais dificil 
é que si se ocupam e preocupam. Preocupam
se para que algo que já esta senda a Língua de 
algum novo País em rudimento vai se escorre
gando cada vez mais das maos e mentes dos 
seus legítimos captores, e caía no proveitoso 
almirez onde se fundem o simbólico, o intelec
tual, o técnico e o político: os planificadores 
remexendo a apózema para catalisar as impu
rezas e transformar o galegoide em Língua, os 
escritores aguardando cada manha o novo pro
duto as portas da novela para plantificá-lo por 
escrito, os políticos sacando-nos a todos pala 
tele a Língua, os investigadores e outros inde
sejáveis querendo saber que se lhes permite fa
zer profissionalmente com o portentoso resul
tado da Alquimia da Língua. 

Todos estes feítos (re-inventar a roda dos cavalos 
de Troia para justificar o anacronismo de escre
ver em éspanhol, submeter os disciplinários da 
investiga~áo a urna roleta pavloviana de prémios 
e castigos, apelar a "liberdade de idioma" como a 
urna eleic;ao entre Lacoste e Benetton) manifes
tam a preocupante originalidade das nossas elites 
-talvez do nosso pavo-- em achegarem a boca 
aos suculentos frutos da Europa dos Estados. 
Que o lembrem de novo os Fazedores a quem 
mais lhes corresponda: ao parecer hai ná.~oes 
sem estado, mas sem Língua verdadeira nao 
terao Na9ao, e sem Nac;ao nao terao o seu Esta
do, ou seu anaquinho de Estado, seu IRPF, seu 
sentar-se a beira de Jordi na Ibérica Trindade. 

Pero já está bem, dirá alguém, de glorificarmos 
entre invejas e laios a sábia coerencia sociolin
güística da nossa Mátria Catalunya. Agora, já 
no-lo estao dizendo, os tempos sao chegados: 
que outros pavos aprendam de nós o que é mais 
nosso: esta astuta táctica de resistirmos em cava
los de Troia lingüísticos, este gracioso ardil de 
simplesmente simular fazer-nos o hara-kiri. + 
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É secretário da Asociación das TV e Filmes célticos 

Duncan McLeod 
'Estam.os interesados en coproducir coa TVG' 

• ÓSCAR LOSADA 

Ao escocés Duncan 
McLeod, secretário da 
asociación das TV e 
filmes célticos, non lle 
soa que Galiza sexa un 
país que tivese que 
estar integrado na sua 
asociación. McLeod 
considera a Galiza 
como un país máis con 
língua minoritária, sen 
nengun tipo de 
afinidade co mundo 
celta. 

Amosa un total descoñecirnento so
bre manifestacións musicais .folk, 
que se artellan nos países celtas e 
onde Galiza sempre participa como 
membio de pleno direito, sendo o 
Festival Intercéltico de Lorient o de 
maior sona, sen esquecer que na 
própria Escócia os grupos galegos 
teñen participado nalguns eventos 
mália non ser, evidentemente, coñe
cidos por grande parte da povoa
ción. Non é a primeira vez que Ga
liza é esquecida en celebracións cél
ticas, sobretodo naquelas que non 
teñan a ver coa música tradicional. 

Quen constituen a asociación da 
que vostede é secretário e cal é o 
traballo que desenvolven? 

A nosa sede está en Invemess (capi
tal das Highland escocesas) e for
mamos parte da asociación profisio
nais da imaxe de Escócia, Gales, Ir-

landa, Bretaña e Comualles. Pace
mos un festival anual que cada ano 
se realiza nun país diferente, e den
tro do marco do festival realizamos 
conferéncias nas que tratamos todos 
os aspectos que atinxen á indústria 
audiovisual dos nosos países. 

Por que Galiza non forma parte 
desta asociación? 

A asociación foi criada polos paí
ses celtas e o regulamento está fei
to para que sexan as nacións celtas 
as que participen. O ano pasado 
mudamos un chisco a estrutura do 
festival para facilitar que partici
pen as nacionalidades con línguas 
minoritárias. En 1995, cando o 

festival volte á Escócia, haberá un
ha parte da competición que estará 
aberta para os filmes dos países 
con línguas minoritárias. · 

Fixo contacos coa TVG, na sua 
estadia en Compostela, para fa
lar da posibilidade de efectuar 
~olabouras e trocar programas? 

Os membros da asociación que la
boran no eido da televisión teñen 
moito interese en manter contac
tos coa TVG para falar de trocos e 
posíbeis coproducións. 

Pero non se ven os resultados 

Agora os países de línguas menos 

BELTAIHE 
o 1 s T R 1 B .u e 1 ó N s M u s 1 e A 1 s A L T E R N A T 1 V A s 

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN ac 
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc. 

Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 

FAI O TEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU Enviará BELTAINE Desexo recibir gratuaitamente o catálogo 

estendidas poden entrar a competi
ción no nosd festival. Se non exis
ten estreitos contactos coa TVG é 
porque non estarnos moi vencella
dos ás nac ións que non son celtas. 
O máis importante para nós é 
apoiar aos países célticos, por 
exemplo en Gales teñen máfa cou
sas que en Irlanda, onde van pase
niño, ou na Bretaña onde o audiovi
sual non dá progre ado. Debemo 
divulgar entre nós os produtos e 
despois de o conseguir xa podere
mos abrirnos cara a outras culturas. 

'En toda a 
história da 
Escócia non 
había nengun 
filme de longa 

· duración falado 
en gaélico, até 
que o ano 
pasado se fixo o 
primeiro" 

Cal é a situación en Gales e Es
cócia da TV en gaélico? 

Hai dez anos que unha canle de te
levisión galesa que posue moitos 
cartos, emite máis de trinta horas 
semanais na sua língua. Na Escócia 
mellorou a situación neste anos. 
Agora 'ternos arredor de 300 horas 
de gaélico en TV ao aon, feítas por 
duas canles diferentes. Existe un 
fundo oficial do governo británico 

Lo Passion Ce/tique. 

de 9 millóns e meio de libras ester
linas (perto de 2.000 millóns de pe
setas) para potenciar e aumentar en 
duascentas horas por ano a emisión 
de gaélico na Escócia. 

Que audiéncia conquiren os 
programas televisivos realizados 
en gaélico? 

Na Escócia tense arredor de mé
dio millón de espectadores. Con
tando que no meu paí hai só uns 
70 mil falantes de gaélico, as ci
fras é complicado que uban na 
medición de audiéncia. Os espa
zos musicai s funcionan moi ben 
pois non existe barreira id iomáti
ca. En Gales os televidentes non 
son moitos mái , mália contar con 
maior receptividade social xa que 
son médio millón o galese que 
falan na sua língua. 

Na TV vanse gañando espazos, 
mais no cine isto é enormemente 
complicado. Que panorama hai 
ao respeito do cinema na Escó
cia e Gales? 

E te ano non houbo tanto intere
se no cine nas illa Británica co
ma noutro Jugare', mentre que 
aumentaba a audiéncia da TV. 
mai agora me mo o público volta 
ao cine. En toda a hi tória da E -
cócia non habia nengun filme de 
longa duración falado en gaélico, 
até que o ano pa ado e fixo o pri
meiro, ao que e peramo igan 
máis. A verdade é que non temo , 
praticamente, indu tria cinemato
gráfica no meu paí . Gale ten un
ha ituación mellor, e exi ten fil
me feito en galé cunha audién
ci a cada vez maior. Eles teñen, 
hoxen en dia, mái cartos para fa
cer cine do que ternos en E cócia 
e saben aproveitalo. 

Considera fundamental o traba
llo da sua asociación para a loita 
por un audiovisual en gaélico? 

O noso festival é, desde lago moi 
importante para a nación célti
cas. A asociación ten un papel im
portante a xogar a nível polftico 
para facer pular, a modiño, a pro
moción de ta língua minoritá
ria no eido da televi ión. • 
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Accordéons diotoniques en 
Bretagne. Sete acordeonistas 
representativos da novo xera
ción, vitrina do acordeón diató
nico no Bretaña. A. Pennec, E. 
Grondjean, P. Lefebvre 

Fabuloso troballo musical de 
Chñstian Desbordes, recuperan
do a tradición musical da 
"Pasión" mantendo o seu 
espirito primitivo. (2 CD) 

BATILEFIELD BAND, Quiet Day5 
Clásico do Folk escocés. C.D. 
Alon Reid, Austair Russell, 
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Atentamente (sinatura) 

Enrique X. Macias é un 
compositor galega, considerado 
entre os máis importantes do 
músico clásico contemporáneo e 
experimental. 

Xuntanza dos máis grandes 
goiteiros da ~uropo en Kemper. 
Potrick Molord, Fred Morrison, 
Carlos Núñez, Paddy Keenon, 
Petko Stefonov, J.P. Van Hees ... 

BAGAD KEMPER 
Escalmo dos lemas máis represen
tativos dos cotro discos editados 
do bando de gaitas de Kemper. 
Ares bretóns, irlandeses e escoce-

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 
3.600 pta. dobre CD 



Ninguén publica teatro 
Hai duas revistas e 
só editan estabelmente Xerais e Sotelo Blanco 
•X.C. 

Láianse os poetas das 
dificuldades de 
publicación pero os 
autores dramáticos 
apenas si escreben se 
non é por encarga. A 
esa conclusión se chega 
despois de botar unha 
ollada polo panorama 
das publicacións de 
teatro e os catálogos 
editoriai . 

Antón Lamapereira conseguiu le
var a nave de Información Teatral. 
Revi ta Galega de Teatro , até o 
número 9. A E cola Dram ática 
(ver recadro) mantén con dfficul
dades o eu Cadernos, e as edi
toriais apenas editan teatro se non 

é con axudas. Xerais inclue teatro 
nunha única colección, subvencio
nada directamente pola Xunta, Os 
libros do CDG, nos que se incluen 
textos representados polo teatro 
público ou as obras premiadas no 
Prémio Alvaro Cunqueiro. 

En cerro sentido a publicación <les
tes libros non supón risco para a 
finna editora, que por outra banda 
apenas recebe textos teatrais para 
publicar. Segundo fontes da edito
rial a produción é máis de encargo 
ou estimulada dalgun xeito. 

Sotelo Blanco ten a sua Biblioteca 
do Arlequin, no que teñen acollida 
obras do prémio de teatro que 
convocada a editora e outras como 
o "Proceso en Jacosbuland. Fanta
sía xudicial en ningures" de 
Eduardo Blanco Amor. 

As outras editaríais só moi ocasio
nalmente publican teatro , e se o 
fan , como Ediciós do Castro, é 
sen constituir unha colección con-

tinuada, ainda que a editorial de 
Diaz Pardo ten no catálogo obras 
como o Diccionário do Teatro 
Galega, de Pillado e Lourenzo. 

Por riba dos condicionantes ob
xectivos da escasa demanda, facer 
unha publicación estábel adicada 
ao teatro é un proxecto con gran
des dificuldades. O último número 
da revista dirixida por Antón La
mapereira aponta liñas e dificul
dades. Adicada á formación e ao 
ensino teatral a revista inclue unha 
entrevista con Camilo Valdeho
rras, e os textos da polémica que 
mantivo co CDG logo da repre
sentación de A Lagarada. A difi
cu ldade de profisionalizar unha 
publicación tan especializada e a 
posibilidade de manter a indepen
déncia se a financiación é pública 
son condicionantes que moitos 
non superan. A desaparición de 
"El Público" en Madrid é un bon 
exemplo das dificu1dades de sair a 
flote nas tensións entre institu
cións, grupos e crítica.+ 

:····································································································· . 
: Aparece o número 100 
dos Cadernos da Escala Dramática Galega 
Comezou a publicarse en 1978 
• XAN CARBAUA 

Cando Francisco Pillado 
e Manuel Lourenzo 
sacaron do prelo o 
primeiro número dos 
Cadernos da Escala 
Dramática, só podian 
soñar con cobrer os 
primeiro cen números. 

e te 1993 acadaron 
e te obxectivo e na 
gaveta do director da 
pu licación amoreán e 
o rixinai qu a piran 
a t r ca ida n ta única 
publi ación tá l de 
texto teatrai br ves e 
en aios obr 
dramatúrxia. 

O alfa desta empresa era un tra
ballo do próprio Lourenzo sobre 
o teatro infantil galego, o omega 
supono a obra A Actriz de Lino 
Braxe que obtivo o prémio no 
duodécimo Concurso de Teatro 
Breve da EDG. Polo meio no
venta e oito títulos que "tentaron 
dar resposta á situación caótica 
no que atinxe á publicación de 
textos dramáticos --en verbas de 
Pillado. Incluimos traducións de 
clásicos, autores novos, recupe
ración de obras históricas do tea
tro galego, ensaios e homenaxes 
como a adicada no número 90 a 

• Fernando lglésias Tacholas". 

As pezas publicadas nos Cader
nos só están limitadas na sua ex
tensión polas próprias característi
cas técnicas. Mesmo asi, un re
cente número, coa versión galega 
do Calígula de Albert Camus, tra
ducido por Xosé Manuel Beiras, 
chegou até as 48 páxinas e mes
mo incluiu un texto inédito do au
tor francés Por que fago teatro?. 

Unha tirada financiada 

As limitacións para publicar non 
veñen da auséncia de textos "teño 
máis de catro dúcias agardando 
nas gavetas", di Pi11ado- senón 
da financiación. Con cincocentos 
suscriptores fixos, e unha merca 
doutros tantos pota Caixa Galicia, 
a tirada complétase coa respeitá
bel cifra de 2.000 exemplares. 
Mesmo asi houbo xa reedicións e 
hai bastantes números esgotados. 
Actualmente o obxectivo é poñer 
en circulación seis títulos anuais 
para o que dependen da axuda da 
Fundación Caixa Galicia. 

O éxito dos Cadernos é que for
nece obras representábeis, por 
calidade e tamén brevidade, para 
grupos sen grandes orzamentos 
"afeizoados, institutos, asocia
cións xuvenís e de viciños. Rece
bimos cartas de xente que nos fa
le para representar obras. Unha 
das máis empregadas é O xigante 
Don Gandulfo de Xesus Pisón". 

Nos cademos publicaron por pri-

meira vez autores como lnma 
Souto ou Miguel Anxo Fernán 
Vello; inauguráronse como dra
maturgos Joam Guisam ou Luisa 
Villalta; recolléronse obras como 
o primeiro texto impreso do tea
tro galego, A casamenteira de 
Antonio Vieira Fandiño, que es
taba case perdido ou Maria Cas
taña de Emilio Alvarez Jiménez. 

A maqueta é sinxela, procurando 
nas escasas ilustracións manter 
un nível elevado. Laxeiro, Seoa
ne ou Diaz Pardo son alguns dos 
deseñadores que teñen contribui
do á obra. E entre as traducións 
de autores estranxeiros hai pezas 
de Camus, Chekhov, Brecht e 
García Lorca; ou importantes cu
riosidades como un traballo de 
Carvalho Calero escrebindo so
bre o seu próprio teatro. 

Os editores non contemplan a 
posibilidade de publicar agrupa
das estas cen pequenas alfaias do 
teatro galega, pero seguen coa 
intención de cumprir un segundo 
centenário. t 

•.......•......••••.•........................•••...•........•.•..........•......•......••.............• 
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Para a prensa diaria galega non houbo, durante máis de un 
século, revoltas en América. Este silencio sobre os conflictos 
sociais do continente era o pago dos edirores aos consignatarios, 
primeiros anunciantes dos xornais durante os tempos altos da 
emigración transoceánica . 

Noticias de América 
O relato da gran emigración americana 
na prensa da Galicia e de ultramar 

GuSTAVO LUCA DE TENA 

Tabaco, droga, secostros, martes, descargas, atentados, empresas 
fantasma, evasión de divisas, branqueo de diñeiro, filtracións 

policiais, patrimonios multimillonarios, paraísos fiscais, fuxidas en 
masa, vixiantes desenmascarados, teléfonos pinchados son unha 
parte do amplo catálogo que ofrece un libro escrito con valentía, 

rigor e profesionalidade. 

XA 

Un lugar tranquilo 
Contrabando, droga e corrupción 

nas rías baixas 

BENITO LEmo CONDE 

~ 

A VENDA 



26 ANOSA TERRA 
Nº 593 -28 DE OUTUBRO DE 1993 

Convocatórias 

XIV Prémio de Poesía 
Cidade de Ourense 
O Concello de Ourense convocou o 
XIV Prémio de Poesia Cidade de Ou
rense, ao que poden acceder todas as 
persoas que o desexen, con poemas en 
galego ou portugués. A organización 
estabelece unha extensión mínima pa
ra os orixinais de oitocentos versos, 
que teñen que vir mecanografados a 
dobre espazo e debidamente encader
nados, grapados ou cosidos. Os textos 
deben de se aprensentar baixo plica, 
na que han de figurar os dados perso
ais do autor. O xurado outorgará un 
único prémio, no caso de non quedar 
deserto, que comprende 250.000 pta., 
unha placa e a publicación do libro. 

IV Ciclo de Cursos de 
Formación en 
Educación Ambiental 
O Colectivo de Educación Meioam
biental (CEM) artella a cuarta edición 
dos Ciclos de Cursos de Formación e 
Educación Ambiental. Os cursos co
mezan coa Semana do Bosque, que vai 
do 8 ao 12 de Novembro, de 20,30 a 
22 h., no Salón de Actos de Unión Fe
nosa (R/Fernando Macias 2. A Coru
ña). A Semana do Bosque comprende 
una série de charlas e unha mesa re
donda de clausura. O dia 8, Roxelio 
Pérez Moreira, profesor de Edafolo
xia da Universidade de Compostela, 
falará da Ecoloxia do bosque. Odia 9, 
a charla corre a cárrego de Pedro 
Alonso, membro do Grupo Ecoloxista 
Erva, que ha tratar O bosque autócto
no galega. O dia 1 O, Antonio Riguei
ro, Catedrático da Universidade de 
Compostela, analisará a Problemática 
forestal galega. O dia 11, Francisco 
Heras, técnico do CENEAM, propon
drá unha didáctica para o bosque. A 
mesa redonda de cfausura da Semana 
do bosque, O bosque: o que foi, o que 
nos queda e o que deixamos, o día 12, 
reunirá representantes da Asamblea de 
Grupos Ecoloxistas da Galiza 
(AGENG), da Consellaria de Agricul
tura, dos Sindicatos Agrarios e das 
Comunidades de Proprietários de 
Montes. Para asistir á Semana do bos
que é preciso incribirse antes do 3 de 
Novembro. Outros actos no Ciclo de 
cursos, son Danzas do Mundo, do 16 
ao 24 de Novembro; Mosteiros, in
fluéncia na paisaxe e conservación da 
natureza, 18 e 19 de Novembro; e De
buxo da Natureza, 18 e 19 de Febrei
ro. Maior información e inscricións no 
CEM: (981) 26 56 40. 

Curso de Video 
Afeizoado 
A Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda organiza un curso de vídeo 
afeizoado, que comprende catro apar
tados: Utilización da cámara, posibili-

Televisión 

Robert de Niro. 

Cartas a Íris 
O Xoves 28, en Primeira Sesión da 
TVG. Dirixe Stanley Ritt, para o que 
dispón de Jane Fonda, Robert De Niro, 
Swoosie Kurtz, Martha Plimpton, Ja
mey Sheridan e Feodor Chaliapin. • 

Festas 

e romarias 
O Luns primeiro de Novembro, cele
branse a Grande Feira do Ano en 
Monterroso; no mesmo dia tamén te
ñen lugar as feiras anuais de Negreira 
(A Coruña) e Moldes (Ourense). • 

dades da cámara, resultado final, e 
prácticas. O cursos desenvólvense do 
2 de Novembro ao 9 de Decembro de 
1993, os Martes e Xoves de 8 a 1 O da 
noite, no local da Federación de Aso
ciacións Culturais Galegas (R/Pardo 
Bazán 25, 22• A Coruña). A matrícula, 
que inclue tódolos materiais, vai das 
15.000 pta. para sócios da A.C. Ale
xandre, até as 20.000 pta. para os non 
sócios. Os monitores do curso son pro
fisionais con traballo continuado para 
TVG, Antena 3, Canal plus, TVE, 
CAI e Continental Films. Maior infor
mación no local da Federación de 
Asociacións Culturais Galegas: (981) 
24 43 55, de 5 a 9. 

II Certame de Poesía 
Fermin Bouza Brey 
Os concellos de Cortegada de Baños, 
Ponteareas e Vilagarcia, convocan o se
gundo certame de poesía F ermin Bouza 
Brey, para prolongar a memória do es
critor que tivo na sua vida fondas raiga
mes nos tres concellos convocantes. 
Poden participar todos os que o dese
xen, e que non teñan publicado nengun 
libro de poesia, con obras orixinais e 
non premiadas noutros certarnes. Esta
belécense duas categorías, unha para 
alunos de EXB, dotada con 50.000 pta. ; 
e outra para poetas noveis, cun prémio 
de 150.000 pta. A técnica e temática a 
empregar é libre, e as obras teñen que 
se apresentadar por quintuplicado, bai
xo plica e cun mínimo de 300 versos. 
Os textos pódense enviar libres de gas
tos ou ben entregar persoalmente nal
gun dos concellos convocantes, antes 
do 7 de Novembro. Os poemas pre
miados pasan a propriedade dos conce
llos, e serán editados na colección de 
poesia da editorial Espiral Maior. 

IV Congresso 
Internacional da Língua 
Galego-Portuguesa 
A Associa~om Galega da Língua vai 
realizar o IV Congresso da Língua 
Galega-Portuguesa na Caliza, do 28 
de Outubro ao 1 de Novembro no 
Centro Cultural Caixavigo. Nos ob
xectivos do congreso destacan a inten
ción de clarificar a situación lingüísti
ca, apresentar proxectos globais que 
den resposta a planificación lingüísti
ca, e analisar os factores que impeden 
que o galego sexa unha língua norma
lizada en tódolos ambientes. Para aca
dar estes obxectivos o Congresso diví
dese en tres partes temáticas: Ciencias 
da linguagem, Língua e texto literário 
e máis Estudos dedicados a Ferdinand 
de Saussure. Maior información no 
C.C. Caixavigo. 

Centenário 
de Lois Peña Novo 
O Concello de Vilalba celebra o cen-

Cinema 

Amo a tua cama rica 
O Cine Clube Lumiere que pro
xecta as suas películas no Auditó
rio do Concello de Vigo, ás 20,30 
h., oferece o Mércores 3 de No
vembro, o filme Amo a tua cama 
rica, que dirixiu Emilio Martínez 
Lazaro en 1990. 

Monstra de Cine 
venezolano 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe (CGAI), artellou unha monstra 
de Cine venezolano que proxecta 
no seu local (R/Durán Loriga 1 O. 
A Coruña), ás 20,15 h. A monstra 
remata os días 28 e 29, copase do 
filme Crónicas xinecolóxicas. No 
que a directora, Mónica Henrí
quez, fai un documental sobre a vi
da da muller nos anos trinta e cua
renta en Venezuela. Unha época de 
transición para a muller, que co
meza a sua integración na vida po
lítica, social e cultural do país. Pre-

axenda 
tenário do nascemento en Vilalba de 
Lois Peña Novo (1893-1967), cun 
conxunto de conferéncias ao redor da 
sua vida e obra e cunha exposición 
adicada a Luis Peña Novo e o seu tem
po. As conferéncias comezan o 22 de 
Outubro con Bernardo Gracia Cendón 
que falará da Vida e obra de Luis Pe
ña Novo. O día 29, Manuel Roca Cen
dán, debatirá sobre A economia galega 
na sua obra. Para o día 5 de Novem
bro, Xusto G. Beramendi, levará a ca
bo unha charla sobar do Nacionalismo 
e política en Peña Novo. O dia 12 de 
Novembro, Alberte Martínez López, 
tratará a Agricultura e agrarismo na 
Caliza do primeiro tércio do século 
XX. A homenaxe remata o dia 19 coa 
conferéncia de Ramón Villares A Ca
liza na época de Peña Novo. 

IV Ciclo de Formación 
en Educación Ambiental 
O Colectivo de Educación Ambien
tal (CEM), está a organizar o IV Ci
clo de Cursos de Formación na Edu
cación Ambiental. Os cursos abran
guen temas como históri a e cultura 
galega, natureza, artesanía, expresión 
corporal, xogos e deportes cooperati
vos, etc. Os cursos estan dirixidos a 
mestres, pais, monitores , e outros 
educadores. 

Información e 
Divulgación Ambiental 
O Servício de Meio Ambiente Na
tural , dependente da Consellaria de 
Agricultura, convoca o primeiro 
Congreso Galeg a de Informa ción e 
Divulgación Ambiental, do 29 ao 31 
de Outubro de 1993, no Castelo de 
Santa Cruz (Oleiros). O Congreso ten 
como obxectivos crear un foro de 
discusión e debate entre os profisio
nais que estan a traballar nos distin
tos ámbitos da Divulgación Ambien
tal. A mesma entidade oferta 20 bol
sas para facilitar a participación a es
tudantes e parados que acrediten a 
sua situación. Os interesados nas 
bolsas deberán dirixirse ao Servício 
de Me1o Ambiente Natural, no edifi
cio administrativo de Monelos, praza 
de Luis Seoane s/n, en horas de ofici
na. O prazo para formalizar as solici
tudes vai até o 20 de Outubro e as 
bolsas concederanse por orde de re
cepción das peticións. Participan no 
Congreso como ponentes José Ra
món González Pan, membro da 
equipa de coordinación de Educación 
ambiental do CENEAM; Luis Vadi
llo, membro da área de D; \IUlgación 
Ambiental de Entorno S.L.; Manuel 
Rivas , periodista e escritor; Juan 
Pallares Gallardo, técnico do CEI
DA de Basauri; e Joaquin Araujo, 
escritor. Maior información no Serví
cio de Meio Ambiente Natural: (981) 
28 41 11, extensión 279. • 

zo da sesión: 150 pta. Cary Grant e lngrid Bergman. 

A parada dos monstros 
O dia 28, ás 20,30 e 23 h., na Casa da 
Cultura de Ourense como programa
ción do Cine Clube Padre Feijóo, pro
xectarase a película A parada dos 

monstros de Tod Browning. EUA 
1932. Tras o filme pasarase o curtome
traxe O Obradoiro do Demo. 

Encadeados 
Odia 3 de Novembro, no Cine Clube 

O trinque 

Noticias de América. O 
relato da grande 
emigración americana na 
prensa da Caliza e de 
ultramar. Gustavo Luca 
de Tena analisa con 

A.núncios de balde 
• Restáuranse móbeis e figuras anti
gas. Interesados dirixirse ao (986) 62 
50 77. Perguntar por Carme Carreira. 

o A Asociación Xuvenil Lagares de 
Cabral, vai editar o número 1 1 da sua 
revista O Berro Noi•o. Precisamos co
laboracións en Banda Deseñada (tex
to en galega). Interesados remesar an
tes do l 5-XI-93, a: Avenida de Santa 
Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. Telé
fono: (986) 25 07 03. 

• Diplomada en E.X.B. e Licenciada 
en Xeografia e História dá clases a do
micílio de: E.X.E., 1º de B.U.P. (to
do), 2º e 3º de B.U.P. e e.o.u. ( ó le
tras). Especialidade en História da Ar
te (C.O.U. e Selectividade). Experién
cia. Teléfono 37 91 76 (Vigo) . 

o Títeres & Gualtrapas. Organiza
ción de represeniacións teatrai e de 
monicreques. Fabricación e manexo de 
títeres. Fabricación e deseño de ves
tuários, decorados, teatrillos. Compo
sición e adaptación de obras teatrais. 
Composicións e gravacións musicais. 
Obradoiros e cursiños. Interesados en
trar en contacto con Mauro Muñoz 
Martínez. Avda. das Camélias 84, 2º 
C. Vigo. Teléfonos (986) 48 06 76, 29 
46 29, e 36 52 07. 

• Licenciados en galego fan tradu
cións e correccións de textos en cal
quer normativa a prezos módicos . 
Teléfonos (986) 45 19 53 e 49 15 71, 
de 14 a 16 h. 

o Traducións galego-francés-caste
llano, en calquer sentido. Interesados 
chamar ao (981) 29 98 90. 

• Traducións atlánticas. Traduci
mos do finés e do alemán. Teléfono 
(986) 43 68 32, perguntar por Núria. 

o Desexo inter-cambear correspon
déncia con persoas de idades com
prendidas entre os 25 e 30 anos con 
fins amistosos, de cara a integrarme 
na sociedade xa que me atopo no cár
cere e preciso forxar un novo círculo 
de amistades. Escreber a: Víctor Díaz 
Iglesias. Prisión Provincial de Pereiro 
de Aguiar. 32792 Ourense. 

de Pontevedra, pasan Encadeados 
( 1946), de Alfred Hi tchcock. In
térpretes: Ingrid Bergman e Cary 
Grant. 

A cultura dos castros 
O día 2 de Novembro, ás 20, 15 h., 
na sala de proxeccións do Centro 
Galego de Artes da Imaxe (A Co
ruña), estrean A cultura dos cas
tros, de Julio Reboredo Pazos. Ga
liza 1993. Producción: Asociación 
Sócio-Pedagóxica Galega. Colabo
radores: Ana Romero e Felipe 
Arias . Cámara: Alberto Otero. 
Edición: Manuel Caldevilla. Na
rradores: Miguel Pernas e Gonzalo 
R. Calvo. Neste vídeo de 25 minu
tos, faise unha descrición de toda a 
cultura xerada ao redor dos cas
tros. Estructuras defensivas, mate
riais de contrucción, organización 
social, meios de subsisténcia, arte
sanía e relixión, son temas tratados 
no filme. Entrada libre. 

O diário de Lady M. 
O Cine Clube Padre Feijoo, pro

xecta o 4 de Novembro, ás 20,30 e ás 
23 h., na Casa da Cultura de Ourense, 
o filme O diário de lady M., de Alain 
Tanner. A película fai unha incisiva 
análise sobre a paixón, o desexo e a 
frustración nas relacións persoais. • 

afiado bisturi un traxecto 
do grande acontecimento 
que foi para Galiza a 
emigración. Unha epopeia 
que, paradoxicamente, 
ainda non mereceu a 
suficiente atención por 
parte dos historiadores. • 

• Véndese Kawasaki 500 KLE. In
mellorable estado. Perguntar por Bal
bino no (986) 31 11 94. 

o A Treu, a revista das Juntas Galegas 
pola Amnistía (J.U.G.A.), informa 
pontualmente da itua<;om das presa e 
presos independentistas galegas a im 
como das actividade anti-repressivas 
da organiza<;om. Ao mesmo tempo 
di cribue material para a olidaridade. 
Solicita informa<;om no Aparrado de 
Correio 875 de Compostela. 

• Rapaces e ecoloxia. Somo un gru
po de nenos e nenas, entre 8 e 1 1 ano , 
intere ados pola Natureza e a con er
vación do meio ambiente. Publicamo 
unha revi la, O Merlo. da que ven de 
air o Nº 4. Go taríano coñccer rapa

ce /a ao que tamén lle preocupe a 
Ecoloxia e que no manden cou a pa
ra publicar (debuxo , nota . artigas, 
experiéncias, ... ). Se alguén de exa re
ceber algun exemplar, que reme e 50 
pta. en selos a Bruño Fraga Bugallo. 
Rua das Bolboretas, 2. Montrove-San
ta Cruz. 15173 Oleiro (A Coruña). 
(981) 63 70 83. 

o A Coordinadora para o E tudo do 
Mamíferos Mariños (CEMMA), ven 
de editar a revi ta Eubalaena. O inte
re ados que queiran recibila ó leñen 
que enviar 10 elo novo de 28 pta. a: 
CEMMA. Ro alía de Castro 138, 3º 
A,E. 15706 Compostela. A Coruña. 

• Se pensades que e to é un grupo de 
títeres estactes moi trabucados. Títeres 
& Gua/trapas, é algo distinto . Se que
redes risas para o calivo e non can 
cativos, chamade ao Taller Oliva: 
(986) 22 77 11. 

o Desexaria entrar en contacto con 
Luis Piedra Suare e mái Dianora 
Piedra Suares. Dirixir e a: l abe! Pie
dra Huerta. Calle B, 6. La Yaba. Ca
magüey. Cuba. 

• Clases e tradución de bretón, fran
cés, inglés, galés e chinés. Tilulados, li 
cenciado en filoloxia. Nativos da Bre
taña e Grande Bretaña. Mái informa
ción na Algália de Abaixo 20, 2. San
tiago. Perguntar por Neal e Isabel.• 

Actos 

O galego na sua 
história 
A Asociación Cultural Eira Vella or
ganiza unhas X ornadas sobre a língua, 
na Aula Municipal de Cultura de Be
tanzos, que pechan o Venres 29, ás 
8,30 do serán, coa conferéncia O gale
go na sua história. A charla corre a 
cargo de Xosé María Dobarro Paz, 
catedrático de Língua Galega da Uni
versidade da Coruña.• 
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Exposicións 

Entorno Ambital 
Até o 1 de Novem bro na 
Sala de Arte Caixavigo. En 
Entorno Ambital a pi ntora 
Emilia Fernández Rodrí
guez, capta a paisaxe gale
ga através de técnicas pos
timpresionistas. 

Antonio 
Quesada 
A Exposición antolóxica 
de Antonio Quesada, que 
acolle o Centro Cultural 
Caixavigo, coma con máis 
de 57 cadros de diferentes 
etapas do artista. 

Spesial Pelegrin 
O Café Ardora de Vigo, ex
pón e pon á venda o Spesial 
Pelegrin do Frente Comi
xario. 

Francisco Pazos 
Expón as suas esculturas na 
sala da Caja de Madrid de 
Pontevedra. 

Ax ración 
doent 
No Muscu de Pontcvedra. 
A mon tra A xeración do
e11te. 1871 -1902, compren
de obra de Jenaro 
Carrero, Ovidio Murgia, 
Ramón Parada Justel e 
Joaquín Vaamonde. 

A Galicia rural 
O fotógrafo vigué Kike 
Corbacho ven de adicar o 
último anos á fotografía 
rural. Na mon tra, A Gali
cia Rural, da Ca a da Xu
ventude de Vigo da conta 
do eu craballo por Santa 

xia da Ribeira, O Courel, 
Aneare e Carucedo. 

Sombras 
Até o 9 de ovembro na 
Galería Pardo Bazán da 
Coruña. A pintora Menchu 
Lamas, expón parte da sua 
obra na mon Ira Sombras. 

Mercedes Ruibal 
Até o 28 de ovembro a 
Ca a da Art de Vigo, 
amo a unha expo ·ición an
tolóxica da pintora Merce
de Ruibal. 

Teatro 

A Vía Láctea 

A Etiopía Cristiá 
A Casa das Artes de Vigo 
garda a monstra A Etipia 
Cristiá, pertencente ao pro
xecto Património 2001 da 
Fundación La Caixa. Unha 
escolma da fotos que Ar
naid de Wildenberg, fíxo 
oeste impresionante marco 
africano. 

Antón Sobral 
O Ateneo Santa Cecilia de 
Lalin organiza unha mons
tra de Antón Sobral, do 1 
ao 9 de Novembro. 

O cómic 
na Galiza 
A traxectória e a actualida
de da banda deseñada gale
ga, na monstra do Liceo 
Ourensán. 

OGoya 
gravador 
Desde os primeiros grava
dos de Goya, até Os capri
chos e Os desastres da 
guerra, na exposición do 
Museu de Belas Artes da 
Coruña. 

Emilio Ruiz 
Até o 1 de Novembro, pin
turas de Emilio Ruiz del 
Río , no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Catro renovadores 
da arte galega 
Até o 30 de Novembro (de 
Marte a Domingo de 12 a 

axenda 

19 h.) no Auditóorio de 
Galicia. O Consórcio de 
Santiago organiza a expo
sición Catro renovadores 
da arte galega, que .com
prende obra de Colmeiro, 
Souto, Seoane, e máis La
xeiro. 

Pintura 4 
Até o 29 de Outubro na sa
l a do BBV de Vigo. A 
monstra Pintura 4, com
prende obra dos pintores 
Javier Conles, P. Palomar, 
Vito Osorio e Saúl Otero. 

Pensando 
en Bósnia 
Até o 30 de Outubro na Ga
lería Sargadelos de Com
postela. A monstra Pensan
do en Bósnia, 
recolle unha 
escolma de 
cerámicas 
dos bósnios 
Amir e Nad
ja Ljubovic. 

Galiza 
en foco 
A cuarta edi
ción da mons
tra Caliza en 
foco, fica 
a berta no 
Centro Cultu
ral do Ferro! 
até o 31 de 
Outubro. 
Desta vez ex -

vivenda rural . 

Luis Seoane 
Acuare las e de bu xos de 
Lui s Seoane, coa emigra
ción como temática común, 
na Galería Sargadelos do 
Ferro!. 

Maruxa Mallo 
A Consellaria de Cultura e 
Xuventude xuntou a espa
llada obra da surrealista ga-
1 e ga Maruxa Mallo, na 
monstra do recen inaugura
do Centro Galega de Arte 
Contemporánea en Com
postela. 

Tapices de La Seu 
Vella de Lleida 
Até o 30 de Novembro, na 
Igrexa de San Domingos de 
Bonaval. Sete tapices de 
grandes dimensións orixiná
rios do século XVI, utiliza
dos nun princípio para a de
coración de La Seu Vella de 
Lleida. Un dos mellares con
xuntos ainda conservados de 
obradoiros flamencos. 

Ianomamis 
Durante todo Outubro no 
Café da Fala e no Odeón 
Café-Teatro de Vigo. Sur
vival organiza esta campa
ña-exposición de apoio a 
povo Ianomami, que conta 
con 14 paneis explicativos. 

poñen un to- Fotografia de X.L. Suárez Canal. 
tal de 3 2 foto-
xomalistas. 

Retratos 
da Académia 
O Kiosko Alfonso da Coru
ña acolle a monstra compos
ta por fundos da Academia 
de Betas Artes de San Fer
nando. Conta con pezas de 
Goya e Zuloaga entroutras. 

Vivenda rural 
A Casa da Conga de Santia
go amosa a proxectos pre
miados no concurso de mo
delos arquitectónicos para a 

O mundo 
invisíbel 
Até o 9 de Novembro na 
gaJeria Sargadelos de Vigo. 
A monslra O mundo invisí
bel recolle unha série de 33 
fotografías de Suárez Ca
nal, nas que resalta a gran
deza e pequenez do ser hu
mán a través dun mundo 
cheo de contradiccións. • 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

os días 28 e 29 ás 20,30 h. Máxia de cerca 
Teatro e máxia da man do Mago An
tón, no espectáculo A Via Lóctea. Até 
finais de Outubro, ás 20,30 h., no Cám
pus Universitário de Santiago. Compra 
antecipada de entradas na oficina de 
información da Praza de Gal iza. 

Big Bang 
A v1axe ao nascemento do Universo 
en clave de humor de Chévere 
Teatro, o día 30 de Outubro, ás 1 O da 
noite, no C.S.C. Daniel Castelao de 
Moaña; o Martes 2 de Novembro, ás 
9 da noite, no Cine Irmáns Pequenete 
de Foz; o 4 de Novembro, ás 20,30 h., 
no Auditório das Pontes; e o Venres 5, 
ás 20,30 h., no Teatro Pastor Diaz de 
Viveiro. 

Por Luís Boyano, o Venres 29, ás 
20,30 h., no Teatro Pastor Díaz de Yi
veiro; e o Sábado 30, ás 8 do serán, no 
Auditório de Narón. 

Historietas 
Deriva 
Por Materile Teatro, os días 28 e 29, 
ás 21,30 h., na Sala Galán de Santiago. 
Información e reservas no (981) 58 51 
21e58 51 66. 

Mistério cómico 
A cómedia de Dario Fo, interpretada 
por Teatro do Morcego, o Venres 29, 
ás 10 da noite, no Clube de Remo Sa
mertolameu de Meira. 

Os tres erres 
A montaxe do Moucho Clerc, sobre 
textos de Mark Twain en versión gale
ga de Xepe Casanova. Os tres erres 
(Raza, Relixión e Revolución), pódese 
ver no Teatro Principal de Pontevedra, 

Río Bravo 
A comédia do Oeste de Chévere Tea
tro, o Venres 29, ás 20,30 h., na Casa 
da Cultura de Vilagarcia de Arousa; e 
o dia 31, ás 8 do serán, no !ESP. F. 
Asorey de Cambados. 

Chekhov,Chekhov 
A Escota Dramática Galega interpreta 
a versión galega de Manuel Lourenzo, 
da obra de A. Chekhov. O Venres 29, ás 
20,30 h., na Casa da Cultura de Cervo. 

Pota compañia catalana Dagoll Da
gom, o Martes 2 de Novembro, no 
Centro Cultural Caixavigo. 

Xogos á hora da sesta 
Teatro do Malbarate interpreta a 
obra de Roma Mahieu, o 31 de Outu
bro, ás 7 do serán, na Casa da Cultura 
de Xove. 

Fas e nefas 
Ollomol Teatro Submarino, inter
preta a obra de Eduardo Blanco 
Amor, Fas e nefas, o Domingo 31, ás 
8 do serán, no C.C. Recreativo de Vi
lalba; e o Sábado 6 de Novembro, ás 
1 O da noite, no C.S.C. Daniel Caste
lao de Moaña. • 

Música 
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O grupo vocal Take 6 actuaran o mércores 3 de Novembro. 

Compostela] azz 
O programa cultural Compostela'93, 
artella o ciclo Compostela Jazz que in
clue várias actuacións na Carballeira de 
Santa Susana, ao prezo de 1.000 pta. As 
sesións que comezan ás 11 da noite in
cluen, entroutras, as seguintes actua
cións: Charles Browm e Lucky Pe
terson, o día 29 de Outubro; Take 6, o 
Mércores 3 de Novembro; Ornette Co
leman Quartet, o Xoves 4; e Herbie 
Mano Reunion Band, o Venres 5. 

Orquestra Sinfónica da 
R1V de Kiev 
Actua o Xoves 29 no Auditório de Ga
licia en duas sesións: ás 11 da mañá 
dentro do Ciclo de concertos didácti
cos para xoves, e ás 9 da noite en se
sión normal. A orquestra con AJexan
der fanos na dirección, e con Kathrin 
Scholtz no violín, interpretará un pro
grama composto por pezas de Brahms. 

Tete Montoliu Trio 
O programa Vigocultura'93 compren
de a actuación do grupo do pianista ca
talán Tete Montoliu, para o día 29 de 

Outubro, ás 22,30 h., no Centro Cultu
ral Caixavigo. 

Orquestra do 
Conservatório de Lalin 
Oferece un concerto o día 29 de Outu
bro, ás 9 da noite, no Auditório de Lalin. 

Doctor Hello 
Pódese escoitar a interpretación do 
blues dos Doctor Helio, o día 29 de 
Outubro, na sala Rock Jaus do Porriño. 

Marcos Teira 
Concerto de guitarra de Marcos Teira, 
con entrada libre, o Sábado 30, ás 1 O 
da noite, na Sala Galán de Compostela. 

Cuarteto Carmina 
Interpretan un programa de Haydn, 
Szymanowski e Schubert; o día 3 de 
Novembro no Centro Cultural Caixa
vigo. 

Amando Prada 
O programa dos Circuítos culturais 
Verán-Outono 93, ten prevista a actua
ción de Amancio Prada, o Xoves 4 de 
Novembro, ás 20,30 h., no C:olexio da 
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Fernando Santos, 
adestrador do Compostela 
'Se seguimos arriba seis xornadas podemos ter aspiracións a subir a 1 ª; 
• ÓSCAR LOSADA 

F ernando Santos é o 
técnico dun Compostela 

que principiou con grande . 
acerto o campionato de liga da 
segunda división, onde mantén 
o liderato tras oito xornadas 
desputadas. As novas fichaxes 
acopláronse ao esquema de 
xogo da equipa e hai homes 
que están a render 
excelentemente como 
Fabiano, Ohen ou Abadía, que 
ninguén comprende, Santos 
tampouco, como non está a 
xogar en 1 ª División. 

"Cando inícias unha tempada tes maior 
ilusión, confiando no traballo e no poten
cial da equipa, mais pensar que a estas 
alturas estariamos en posicións de as
censo só era o soño duns poucos". 

Cal é a clave deste rendimento, quizá 
unha liña de centro do campo de gran
de calidade? 

Facemos un traballo mellor, e formamos 
un mellor conxunto porque as incorpora
cións encaixaron perfeitamente dentro da 
id iosincrásia da equipa. Estou moi satis
feito do traballo dos centrocampistas que 
axudan moito á liña defensiva que tamén 
ten un notábel rendimento. Facemos go
les e cústalle moito facérnolos aos con
trários, no que influe o bon facer do gar
dameta lru. Ainda que Fabiano está le
vando todas as louvanzas, os demais 
compañeiros fan un traballo, en conxun
to, moi completo. 

A idiosincrásia desta equipa desque 
está Fernando Santos, e que rexe en 
toda a categoria, é a de que hai que 
porse o mono de "currante" cada Do
mingo e deixar o pelexo no campo. 

Acó cada un ten que deixar o mellor de si 
mesmo en benefício do xogo de conxun
to, sen lle sacar en engun intre a criativi
dade individual. Na segunda división hai 
moita presión en todo o terreo de xogo e 
non podes quedar durmido. Se seguimos 
arriba seis xornadas máis, poderemos fa
lar dun Compostela con aspiracións. 

'Q conxunto estao a dar 
todo e as bancadas de 
San Lázaro non se 
enchen como 
consideramos merecer' 

Un dos maiores problemas da equipa, 
pode ser a falta de plantel? 

Sei das limitacións económicas do clube. 
Veño dicendo que a escadra estaria total
mente compensada se tivésemos un de
fensa polivalente, que so11bese sair co ba
lón controlado desde atrás, e un dianteiro 
hábil e rápido, pois cando falte Ohen o 
ataque pode chegar a resentirse bastante. 

O publico de Santiago estalle a dar as 
costas ao clube da sua cidade mália a 
excelente andaina que leva. 

A equipa está, non desanimada, mais si 
unha miga apenada en canto á respsota 
dos afeizoados. O conxunto estao a dar 
todo, as veces facendo bon fútbol, e ain
da asi as bancadas de San Lázaro non se 
enchen como consideramos merecer. 
Quero pensar que é un pouco a idiosin
crásia da cidade. De quen si estamos moi 

sati sfeitos é dos que veñen ao estádio, 
que nos apoian a cotio en cada encontro. 

A verdade é que a asisténcia de especta
dores é insuficiente, se nós queremos as
pirar a algo importante debemos contar 
con máis apoio por parte de todos os esta
mentos da cidade. Non sabemos aprovei
tar esta situación que se está a dar e que 
posibelmente non se repita na história do 
Compos. Tamén eu me sinto culpábel 
posto que entre todos non lle damos o va
lor suficiente a este momento envexábel 
polo que atravesa o clube. É importante 
estar metido na loita polos postas de privi
léxio, competindo cos nosos douscentos 
vintecinco millóns de orzamento frente a 
entidades con 800 ou 1.200. Creo que hai 
que valorar este esforzo, que mereceria 
unha maior axuda por parte de todos. 

A sua relación co presidente, Xosé 
Maria Caneda, abala coma os dentes 
dunha serra, con períodos en que todo 
eran parabéns e momentos delicados 
con fago cruzado de manifestacións e 
acusacións por unha e outra banda. 

Levamos catro ou cinco anos nesa diná
mica. A min góstame que as causas se 
fagan ben, con respeito cada un á misión 
do outro dentro do clubs. Sei diferenciar 
até onde chega a miña responsabilidade, 
e ás veces, iso non se entende noutras 
parcelas e por iso de cando en vez saltan 
faiscas. O que teño claro é que os dous 
queremos o mellar para o clube, pero 
desde prismas distintos.• 
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TRES EN RAIA 

De súper 
e de López 
• CARLOS MELLA 

A ndaba eu un chisco aboiado con 
isto de que o mercado libre non é 
tanta misericórdia como se coida

ba. Andaba eu un chisco preocupado 
porque os empresários están desmo
ralizados, que seica non lles deixan 
criar emprego que foi a ilusión de toda 
a sua vida. Claro que eles, que son os 
que saben do choio, saben tamén que 
antes de criar emprego hai que criar 
parados. Cando haxa cinco millóns de 
parados vanse pór a criar emprego 
que non vexan e todo vai a ir coma un 
foguete. O que pasa é que hai que ex
plicar moi ben as cousas, que a xente 
non entende ren de economia e non 
acaba de comprender. 

E esa explicación de foi vina dar noi
teonte en televisión ao Sr. López: que 
o deixen só, que non o molesten, que 
el primeiro pecha Seat e despois re
coloca a tododiós. lso, primeiro todos 
á rua. E como vai facer o milagre? 
Moi doado: coa sua criatividade; el é 
moi criativo e o que necesita Seat é 
moita criatividade. E como vai aplicar 
esa criatividade que Deus lle deu? 
Moi doado tamén: o estado debe 
"criar unha ponte pala que poda circu
lar esa criatividade". Traducido ao ga
lega comun: o estado ten que voltar a 
pór cartas en Seat, uns centos de mi
les de millóns de nada, e xa verán as 
maravillas que fago. 

Na entrevista estaba tamén o Almodo
var, o que fixo "Pepi , Luci, Boom y 
otras chicas del montón". Cando lle 
perguntaron que lle parecía o López 
ceibou un xuízo definitivo: "o Sr. Ló
pez ten unha grande capacidade his
triónica". E o Almodóvar de histrionis
mos entende. Teño para min que o 
pillou nas patacas.• 

VoLVER Ao REGO 

e ando van en grupo e ven a 
unha rapaza chámanlle "gor

da". Non fan a cama porque isa é de 
maricas. A mesa que a retire a irmá 
"que é unha muller''. Teñen 15 ou 16 
anos e un futuro escuro, pero están 
orgullosos porque naceron varóns. 
Son os novas cachorros do racismo . 
Un racismo sen cruces gamadas. 

As mulleres non son iguais que hai 
cuarenta anos, pero moitos homes si. 
Unha guerra non declarada ven de 
comezar.+ 




