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Adema is 
das taxas, 
os estudantes 
preocupados 
polo deterioro 
do ensino 
O aumento das taxas universitá
rias está a receber unha forte 
resposta por parte dos estudan
tes dos tres cámpus galegos. As 
mobilizacións en Santiago, Lu
go, Coruña ou Vigo, onde os 
alunos de ensino médio uníron
se á protesta, concentraron a 
miles de mozos a pasada sema
na. Mentres, a proposta da Con
sel lari a de Educación de non 
penalizar a segunda matrícula 
segue sen ter carácter oficial. 

(páxina S) 

Manuel Mera: 
1Cómpre unha 
folga xeral en 
todo o Estado' 
"Cómpre unha folga xeral en todo 
o Estado contra as medidas do 
governo", sinala Manuel Mera, se
cretário xeral da INTG-CIG. "Que
remos mobilizarnos, engade, xun
to coa UGT e CCOO, ainda que a 
sua postura é a de suavizar as 
propostas de González e a nasa 
é a de rebatilas completamente". 
A CIG ten convocada unha mani
festación de delegados para o 
próximo dia 1 O na Coruña. 

O autor da marte de Rosa Diz desprestíxia un carpo de p~rq· . 
que ainda non existe g . p 

Galiza non ten policici' 
~ . autono1111ca 

Ainda que non haxa un carpo con ese nome, a Policía Autonómica aparece implicada no 
proceso do axente que matou a Rosa Diz no mercado de Vilagarcia. Precisamente, a falta de 

vontade política por desenvolver esta competéncia é a que pode orixinar situacións de 
violéncia límite como a que se viveu na Aro usa. 

(páxinas 9) Apresentación en San Caetano dos 150 axentes da policia nacional adscritos á Xunta. 

López Peña: 1 A 
Unión Europea 
obriga a redefinir 
o papel das 
zonas francas' 
Foi un dos primeiros militantes 
do PSOE na Galiza despois de 
1936. Economista, facendista, 
Francisco López Peña está ta
mén de actualidade por ser o 
Delegado da Zona Franca de 
Vigo. Estes organismos, coa 
constitución da Unión Europea, 
terán que redifinir en parte a 
sua función. A ZF de Vigo xa o 
está a facer, dando pasos cara 
converterse nunha axéncia de 
desenvolvimento local, impul
sando e formando parte de 
proxectos como o Plano Estra
téxico de Vigo, Provigo ou Vi-

goactivo e financiando numero
sos estudos para vertebrar a 
área viguesa. 

(páxinas 14· 1 S) 

A clonación de 
embrións, un 
golpe aos 
argumentos 
antiabortistas 
A posibilidade de criar numero
sas réplicas de seres humanos 
con fins racistas ten sido posta 
de manifesto despois da recen
te investigación de clonación 
de embrións realizada nos Es
tados Unidos. Contado, este 
non é o·fin necesário dun expe
rimento que abre perspectivas 
sanitárias positivas. En todo 
caso reavívase un debate que 
tora iniciado xa coa extensión 
das técnicas de reprodución 
asistida, en particular da fecun
dación in vitro. 

(páxinas 1 0· 11 ) 



O presidente da 
Xunta saiu en 

precipitada defensa 
do autor do disparo 

no mercado de 
Vilagarcia coa excusa 
de salvar o bon nome 

dunha presunta 
Policía Autonómica 

que recén comeza a 
operar. Na realidade, 

o autor do disparo 
pertence a un carpo 

estatal adscrito á 
Autonomia, fórmula 

de cesión coa que se 
retrasa de f eito o ~ 

~ 

desenvolvimento ~ 
dunha policia própria. ~ 

Reconstrución da morte de Rosa Diz. Acenando coa man, Xosé António Otero, actualmente detido no carcere Alcalá-2. 

O governo galega chámalle policia nacional adscrita á Xunta e o PP 
policia de Galicia 

Trescentos gardas 
co escudo da Galiza 

G. LUCA-X. CARBALLA-H. VIXANDE 

Frente ao modelo escollido por 
bascos e cataláns, o governo 
presidido por Fraga preferiu asi
nar un convénio co Ministério do 
Interior para constituir unha pe
quena unidade segregada da 
Policía Nacional, considerada 
publicamente corPo Policía Au
tónoma. As funcións que o PP 
pretenden cobrir no futuro, con 
sucesivas ampliacións, son ad
ministrativas e permitirían evitar 
a portaxe de armas de fogo. 

No caso basca e catalán a dependéncia 
política de Mossos e Ertzantza é por 
completo dos governos autónomos. 

No modelo basco (Ertzantza) e 
Cataluña (Mossos de Esquadra) 
a dependéncia política é dos go
ve rn os basco e catalán por 
completo, que elaboraron e ela
boran nos seus respeitivos par
lamentos unha lexislación espe
cífica que delimita as funcións 
das policías próprias. 

acadou os trescentos mem 
bros, concentrados todos eles 
en Santiago . A própria Xunta 
de Galicia non recoñece este 
carpo baixo o seu mandato 
funcional como Policia Autóno
ma, e desígnaa como "Unidade 
de Policía Nacional adscrita á 
Xunta"' . 

·O convénio asinado por Dositeo 

Rodríguez e José Luis Corcuera 
en Outubro de 1990, contempla 
que o gromo do que nacería a 
unidade autónoma da policía, co 
seu escudo de Galiza na caza
dora e na pucha, estaría forma-

do por unha unidade da policía 
nacional cedida polo Ministério 
do Interior "con dependéncia 
funcional da Conselleria de Pre
sidéncia e orgánica do Ministé
rio do Interior". 

No pasado mes de Outubro , 
vencidos os tres primeiros 
anos do convénio, o número de 
policías con dependéncia con
dicionada ao governo galego 

O estado das instalacións e as 
funcións específicas que de
senvolven foran obxecto de crí
tica por diferentes sindicatos 

(Pasa á páxina seguínte) 

Nen hai direito nen hai autonomia 
O precipitado martelazo do presidente da Xunta para 
declarar culpábel a Rosa Diz e inocente ao policía que a 
rematou de bala no mantelo despois de entrar a culatazos 
de pistola (segundo precisa o buró de propaganda da 
Xunta) na praza de abastos de Vilagarcia, comove moito 
máis que os corazóns porque revela defectos básicos nas 
institucións que gardan a nosa co.nvivéncia. 

Ainda que o Estatuto de Autonomía encerra competéncias 
para organizarmos unha policía própria, os 
condicionamentos ideolóxicos e políticos do governo do 
Partido Popular minoran por si esta capacidade. Non é 
novidade que a organización estatal que preside 
honorariamente Manuel Fraga consideraba hai poucos 
anos un exceso a definición mesma das nacionalidades. 
Hoxe asume a capacidade lexislativa e executiva das 
autonomías (ás que adoita a chamar regiones) en función 
estricta do sentido de continuidade como grupo político, o 
que explica a subordinación precisa e contínua de todas as 
decisións de governo da Xunta a unha idea xerárquica do 
Estado. Dentro deste esquema centralista, o Partido 

Popular non é partidário en Madrid das policías autónomas 
e a delegación que governa en Compostela sitúase en liña. 

Este conxunto de causas forman os peares desa 
monumental trapallada que desde a consellaria da 
Presidéncia chaman hoxe policía autonómica e mañá 
policía nacional adscrita á Xunta. O governo de Fraga 
non encalle a man cando pode estender o seu poder 
sobre un carpo armado, pero négase a estirar o pincel da 
autonomía por fara dese bodegón do Estado. Fraga 
abrirá a boca o que queira pero non lle bota a perder a 
exposición ao presidente do seu partido, José Maria 
Aznar. Como ternos que casar isto coa idea da 
Administración Unica e coa noción de orde pública como 
solidária da noción de poder? 

A coeréncia autonómica levada ao extremo (Fraga dixit) 
considera a posibilidade de ter un grupo de homes 
uniformados, co escudo de Galiza no peito, a condición 
de que non deixen de ser policías do Estado. Este xeito 
de razoar reclue á policía nacional adscrita á Xunta en 

Santiago dacordo cun ordenamento táctico semellante ao 
do servizo contra-incéndios. O axente que acabou coa 
vida de Rosa Diz demostrou categoricamente de que 
xeito non debe actuar nunca un policia, pero a 
Administración que deseñou a sua heróica carga contra 
unhas vendedoras de xurel tamén é responsábel. O xesto 
de demisión de López Veiga, cun pé en Bruxelas, arrinca 
un insulto do presidente en funcións da Xunta para a 
primeira vítima mortal do seu proxecto de corpo policial. 

Se do intento de someter a violéncia á razón nace o direito, 
o xuízo de Fraga sobre a morte de Rosa Diz demostra que 
non ere no direito; que despreza a importáncia da 
psicoloxia das traballadoras da beiramar (e por extensión 
de todos os cidadáns galegas que viven palas suas mans); 
que non comprende a importáncia de localizar e integrar a 
actuación policial (a mellar via para poderen actuar sen 
armas), nen as características diferenciais da povoación e 
do território que governa. Eis a comprensión da 
democrácia dun político formado no Franquismo. 

ANOSA TERRA 



r---------------------------------------------------------------------------, 
As declaracións de Fraga non respeitaron a 
presunción de inocéncia de Rosa Diz 

A Xunta exculpa ao autor 
pero as probas incrimínano e 
a xuíza encadéao 
Toda a teoría da Xunta e 
de Manuel Fraga, 
exculpatória da acción 
que rematou coa vida de 
Rosa Diz, choca de 
frente coa decisión 
xudicial de decretar 
prisión incondicional do 
policía que efectuou o 
disparo. A investigación 
xudicial, a reconstrución 
dos feítos e as probas, 
concluintes, coinciden en 
sinalar que hai indícios 
de delito. 

Case todos os dados revelados 
pola Administración autonómica 
tras o homicídio de Rosa Diz 
resultaron ser tan inexactos co
mo os aportados polo Sindicato 
Unificado da Policia. Unicamen
te as afirmacíóns das testemu
ñas e a versión dos viciños de 
Vilaxoán foron atinadas. 

Os policías que acompañaban 
ao inspector pesqueiro non ian 
uniformados. As persoas que 
se xuntaron na praza non su
peraban as 15 o número de 
peixeiras da praza de abastos 
de Vilagarcia é inferior a 30. O 
cerco sobre os policías non se 
produciu . Cando o policía dis
parou a Rosa Diz non houbo 
forcexeo, simplesmente fíxoo a 
cara de can e en posición hori
zontal. O policia en nengun 
momento fóra agredido. 

Dositeo prometera 
neutralidade 

Menos de duas horas despois 
do suceso o conselleiro da Pre
s id énci a, Dositeo Rodríguez, 
mantivo unha conversa coa fa
mília, na que prometeu unha ati
tude de neutralidade por parte 
da Xunta no esclarecimento dos 
feitos. As palabras do presidente 
Fraga horas despois, exculpan
do ao policia e, implicitamente, 
inculpando a Rosa Diz, molesta
ron a familiares e viciños. 

"As declaracións de Fraga foron 
de todo desafortunadas", dicia 
ofendido Roque Martiñán, mari
do da vítima, que nunha roda 
de prensa celebrada en Com
postela centraba as suas rein
vindicación en que se aclarase 
que non houbo máis de 15 per
soas, que ninguén agrediu ao 
policía, que o disparo foi en po
sición horizontal e a queimare
oupa e que os axentes ian de 
paisano. Ademais, Roque Marti
ñán e a sua família monstraban 
o desacougo palas calúmnias 
vertidas contra Rosa Diz. Para 
eles seria apropriado que fose 
restituido o honor da vítima. 

Un cartel pegado polos viciños 
de Vilaxoán dicia "Rosa Diz xa 
non se pode defender, xa non 
pode facer frente ás mentiras 
que están a botar por enriba da 

sua tumba. O sr. Fraga non es
coita aos viciños, amigos e 
compañeiras de Rosa. Non po
demos permitir que o sr. Fraga 
siga botando mentiras sobre a 
tumba de Rosa e falseando uns 
feítos que só teñen un nome: 
asasinato". A dureza do contido 
do cartel xustifícase pola inten
sidade da emoción dos primei
ros momentos. Hoxe as decla
racións dos próximos a Rosa 
Diz son igualmente contunden
tes, pero o ton é máis sosega
do. E se houbo unha modera
ción por parte dos achegados á 
vítima, na Xunta o discurso non 
variou, e o policía que disparou 
sobre a pesca de Vilagarcia se
gue a ser exculpado. 

Presunción 
de inocéncia de 
quita e pon 

O princípio de presunción de 
inocéncia foi reclamado na de
fensa do policía que disparou o 
tiro que rematou coa vida de 
Rosa Diz, ainda que para iso a 
Xunta da Galiza xustificase a 
atitude baseándose na lexítima 
defensa ante unha agresión. 
Deste xeito o princípio de pre
sunción de inocéncia ao que 
ten direito a vítima foi concul
cado; sinalábase a Rosa Diz 
como unha das agresoras. 

A nota de prensa que difundiu 
a Xunta cifraba en 200 as per
soas que participaron no tu
multo, en realidade non había 
máis de 15. O colectivo de pei
xeiras e todo o persoal da pra
za foi acusado en conxunto de 
agredir á autoridades e en de
fensa destas persoas tampou
co foi esgrimido o princípio de 
presunción de inocéncia. 

Pos1eriormente a se producir o 
suceso, no que o policía non re
sultou agredido, teriase intenta
do a falsificación de probas , 
apresentando ao policía como 
vítima dunha agresión. Nesta 
tentativa estaría incluida o des
trozo das suas roupas para si
mular unha violéncia extremada. 

Acción 
antirregulamentária? 

O Sindicato Unificado de Policía 
foi dos máis veementes na de
fensa do policía que portaba a 
arma que matou a Rosa Diz e a 
presunción de inocéncia era a 
razón que se esgrimía. Pero nin
guén entrou a valorar se a ac
ción do autor do disparo foi ou 
non antirregulamentária. A infra
ción administrativa que se come
te ao facer unha acción antirre
gulamentária é anterior á supos
ta comisión do delito de homicí
dio, sinalar esa acción non é 
prexulgar porque non é acusar 
de ter cometido un delito. 

En calquer caso, as palabras 
exculpatórias do presidente 
Fraga si prexulgaron e absolve
ron e non son coincidentes coa 
determinación da xuíza de or-

Rosa Diz. 

dear o imediato ingreso en pri
sión do autor do disparo. Para a 
xuíza que leva o caso, Sagrario 
Herrera, hai indícios de delito. 

Acusación popular 

"Algo teremos que facer", indi
caba Roque Martiñán ao se re
ferir á posibilidade de empren
der accións legais contra o ho
micida e para que o honor da 
sua muller sexa restituido, 
mais a família de Rosa Diz non 
ten determinado un critério cla
ro a respeito de que facer. 

Tampouco as organizacións so
ciais e cidadáns elaboraron un
ha estratéxia xurídica nen xudi
cial. Os sindicatos valoran a po
sibilidade de recurrir á acusa
ción popular, pero non decidiron 
contra que nen en base a que 
acusación iniciar as suas xes
tións nese sentido.+ 

'As declaracións 
de Fraga foron 
de todo 
desafortunadas", 
dicia ofendido 
Roque Martiñán, 
marido da vítima. 

{Ven da páxina anterior) 

profisionais. Comandadas por 
Xusto Vilariño, as 300 unidades 
policiais teñen unha formación 
específica da Xunta de Galicia, 
ainda que até agora só actua
ron en conflitos localizados. O 
máis publicitado deles foi o do 
precintado da piscina de Ne
greira, cun alarde de méios 
móbiles .evidentemente despro
porcionados. 

A inexistente 
función da pistola 

O programa do Partido Popular 
nestas últimas eleicións, non 
contempla modificar o esquema 
de implantación deste carpo 
policial. Seguindo coa filosofía 
de Administración Unica, Fraga 
só tala de descentralizar, sen 
intentar facer un modelo acorde 
á realidade do país. Nengunha 
das previstas actuacións, agás 
a vixiáncia de edifícios, vai 
máis alá dun labor executivo e 
administrativo que non precisa 
armas de fogo. 

Nese programa do PP xa se ta
la de Policía Autónoma ou Poli
cía de Galicia, que atendería 
no futuro á inspeccción e vi
xiáncia pesqueira; investiga
ción do Meio Ambiente Natural, 
Caza e Pesca Fluvial; apoio ao 
Control de Gando e Sanidade 
Agropecuária; cooperación en 
emerxéncias sanitárias; ins
pección e control do Xogo; se
guridade e emerxéncia de edi-

PEPE CARREIRO 

ficíos institucionais da Xunta; 
Calidade Meio Ambiental; pro
tección e investigación policial 
sobre Património Histórico-Ar
tístico; cooperación no plan in
tegral de Protección de Meno
res; cooperación en torno ao 
fraude alimentário, comércio, 
consumo e meio ambiente in
dustrial; investigacióin e inter
vención na loita contra lncén
dios Forestais e cooperación 
en Protección Civil e Salva
mento. 

Na véspera das eleiccións, o 
governo autonómico resolveu 
renovar o convénio co ministé
rio do Interior. As nóminas e 
gastos destes axentes supoñen 
unha carga importante para o 
orzamento autonómico. A fun
cionalidade da fórmula policial, 
tan proclamada polo governo 
Fraga, foi criticada desde o pri
meiro dia. 

Policia a distáncia 

Estas obxeccións proceden no 
primeiro de profisionais da poli
cia que dubidan da operativida
de dun destacamento de axen
tes armados do Estado, con
centrados en Compostela. "As 
unidades do Corpo Nacional de 
Policía adscritas á Xunta están 
concentradas en Santiago e ten 
que desprazarse ex-profeso ao 
lugar de intervención, cos cus
tes de eficácia e gastos conse
guintes'', sinala Xosé Manuel Al
varez Costa, funcionário de poli
cia no concello de Cangas e 
membro da Comisión de Coor
denación da Policías Locais que 
preside o conselleiro da Presi
déncia. 

Desde o primeiro convénio da 
Xunta ca ministério do Interior, 

O programa do PP 
nas últimas 
eleicións 
non contempla 
modificar o 
esquema de 
implantación deste 
carpo policial. 

os partidários de instituir unha 
policía autonómica salientaron 
as diferenzas entre contar cun
ha institución própria ou unha 
delegación. A fórmula de ads
cripción desvía unha parte do 
orzamento que se poderia in
vestir na preparación dunha po
licía própria. "Se a Xunta ten un 
lexislativo e un executivo -di Al
varez Costa-, o lóxico é que 
contase cun carpo policial. A 
Ertzantza lévanos vinte anos de 
avantaxe. Un carpo de policía 
galega seria un símbolo máis 
de identificación, amais de po
der instruir as dilixéncias e fa
cer o seu traballo en galega". 

A Xunta fixo por desviar estas 
críticas coa xustificación de non 
querer aumentar a media de 
axentes por habitantes, que no 
Estado é amáis alta da Europa. 
Pero a policía autónoma non du-

{Pasa á páxina seguinte) 



(Ven da páxina anterior) r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
plicaria servizos existentes se
nón que tenderia a sustiuilos 
paulatinamente, como xa fixo no 
Pais Vasco e Catalunya. 

Doutra parte, a fórmula de asig
nación autonómica de unidades 
de policía estatal contradi o re
coñecemento das característica 
peculiares da poboación e do 
territorio da CA. A xunta asume 
no decreto de criación da Aca
demia Galega de Seguridade 
que estes riscos orixinan "de
mandas específicas que esixen 
que un modelo de coordenacion 
de policías locais proprio". 

A Comisión de Coordenación 
das Policías Locais de Galiza 
acusa á Xunta de falla de vonta
de política para constituir un 
corpo policial próprio a partir 
das dotacións locais existentes. 
A Academia Galega de Seguri
dade prepara en Compostela a 
segunda promoción con policias 
de concellos de todo o país.+ 

A fórmula 
de asignación de 
unidades da policia 
nacional contradi o 
recoñecimento das 
peculiaridades 
da povoación 

Sete promocións e 1 . 700 Mossos de Esquadra forman o carpo catalán 

A Generalitat reivindica ter a máxima 
autoridade en matéria de seguridade pública 
Desde hai dez anos a 
Generalitat ten a sua 
própria policia. Formada 
en sete sucesivas 
promocións, os Mossos 
d'Esquadra edúcanse 
nunha Escala de Policia 
própria, que tamén atende 
a formación das policias 
locais. Actualmente 
discútese o anteproxecto 
da Lei de Policía 
Autónoma ainda que 
desde 1990 un documento 
conxunto estabelece 
claramente o espácio de 
competéncias dos carpos 
estatais e catalán. 

O modelo basco e catalán te
ñen semellanzas pero un de
senvolvemento distinto polas 
circunstáncias políticas de ca
da comunidade. Por exemplo, 
hoxendia a Ertzantza ocúpase 
xa do control do tráfico en 
Euskadi. En Cataluña a Leí de 
Criación da Policía Autónoma 
(Xullo de 1993) serviu de pon
to de partida. Os Mossos 
exercerian "funcións de pro
tección das persoas e bens, 
mantimento da arde pública e 
vixiáncia dos edifícios e insta-

Jordi Pujol. 

lacións da Generalitat" . 

En Febreiro do 90 pormenori
záronse en detalle as funcións , 
dentro dun conceito de comple
mentariedade coas policías do 
estado. A coordenación entre 
ambas realízase pola Xunta de 
Seguridade de Cataluña, forma
da paritariamente pala Genera
litat e o governo do Estado. As 
funcións divídense en policía de 
Seguranza Cidadá; Administra
tiva e Documentación; e Xudi
cial e Investigación Criminal. 

Policía de Seguranza Cidadá. 
Os Mossos d'Esquadra enca
rréganse da vixiáncia e trasla
do de presos no território cata
lán; protexen ás autoridades 
autonómicas cando viaxan fóra 
de Cataluña e vixian os portas 
e aeroportos a xestión directa 
dos cales non esteña reserva
da ao Estado. 

Policía Administrativa e Docu
mentación. Os Mossos d'Es
quadra atenden as funcións en 
matéria de xogo, estableci
mentos e espectáculos públi
cos , actividades recriativas e 
outras que en matéria adminis
trativa sexan competéncia da 
Generalitat. A recepción de in
formación de interese policial 
existente nos bancos de dados 
das Forzas e Carpos de Segu
ridade do Estado, nos termos 
que estabelezan os órganos 
de coordenación. Estabelece
ranse mecanismos que posibi
liten a relación da policia auto
nómica coa Oficina Central Es
tatal da lnterpol. 

Policía Xudicial e Investigación 
Criminal. Basicamente a policía 
autónoma de Cataluña ocúpa
se dos delitos cometidos contra 
autoridades autonómicas e os 
Mossos d'Esquadra no exercí
cio das suas funcións; elabora
ción de informes técnicos e pe
riciais que dereiven das fun
cións asignadas nesta área. 

Unha década 
de funcionamento 

A promoción máis recente fór
mana 250 aspirantes escollidos 
entre 5.590 persoas que acudi
ron á convocatória pública da 
Generalitat. Despois de pasar 
unhas probas de preselección, 
os futuros Mossos d'Esquadra 
pasan nove meses na Escala 
de Policía de Cataluña e outros 
tres meses de prácctica anntes 
de estar admit idos defin itiva
mente no carpo. A financiación 
desta policia, que vai substituin
do paulatinamente a función 
das policías do estado, tamén 
se contempla na futura lei. 

O anteproxecto actual do texto 
lexislativo, que agora se discu
te do Parlament de Cataluña, 
está sendo debat ido tamén 
con Madrid, e en Setembro pa
sado houbo unh a ent revista 
entre a Conseller de Governa
ció, Maria Eugenia Cuenca e 
Rafael Vera, Secretário de Se
guridade do Estado . Mesmo 
asi a Generalitat ven re ivindi
cando nos últimos meses que 
sexa recoñecida como máxima 
autoridade en matéria de Se
guridade Pública, e o direito a 
coñecer, e ter poder decisión, 
nos plans de seguridade ela
borados palas forzas e corpos 
de seguridade do estado para 
Cataluña.+ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 
e da comunidade 
autónoma. 
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ENSINO E CRISE ECONÓMICA 

Miles de alunos maniféstanse contra a suba das taxas 

As organizacións estudantis denúncian a penúria 
económica da Universidade 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

O aumento das taxas 
universitárias está a 
receber unha forte 
resposta por parte dos 
estudantes dos tres 
cámpus galegas. As 
mobilizacións en 
Santiago, Lugo, Coruña 
ou Vigo, onde os alunas 
de ensino médio uníronse 
á protesta, concentraron a 
miles de mozos a pasada 
semana. Mentres, a 
proposta da Consellaria 
de Educación de non 
penalizar a segunda 
matrícula segue sen ter 
carácter oficial. 

'Para os CAF, 
detrás de todo 
o conflito 
está o 
problema do 
financiamento 
da 
universidade'. 

A Consellaría propuxo aes tres 
reiteres baixar os recargos sen 
consultar coas organizacións 
estudantis. Despois do decreto en 
de Agosto que aumentaba nun ~ 
25% e nun 100% a cu antia da ~ 
segunda e da terceira matrícula ~ 
respectivamente, agora o que ~ 
se estabelece é non subir a se- ~ --------="-----" 

As convocatórias estudantis 
seguen a mobilizar a milleiros 
de estudantes universitários. 
Nalgunhas cidades tamén os 
alunos de bacharelato sairon á 
rua. 

gunda e incrementar a terceira 
nun 25%. 

Xoanxo Solla é o membro dos 
Comités Abertos de Faculdade 
(CAF) que se está encarregan
do con maior profundidade do 
tema das taxas. "O que aconte
ce é que se lle bota a culpa ao 
alunado do alto número de sus
pensos que hai con estas pena
lizacións económicas sen ter en 
con ta a situación do ensino". 
Para el, os reiteres poderian ter 
medidas de compensación para 
esta subida de taxas pero "non 
hai vontade". 

Situación caótica 
nos cámpus 

Despois da nova proposta da 
Consellarfa, o reitor da Universi
dade da Coruña cambiou os 
prezos unilateralmente cobran
do pelas novas tarifas. Dous 
días máis tarde non cobra nen a 
segunda nen a terceira matrícu
la. "Toda esta estratéxia serve 
para descolgarse da oposición 
que nestes momentos é o nú
cleo de profesores de galega e 
os CAF", sinala Xoanxo Solla. 
Moitos alunes deste cámpus 
que se matricularon no verán 
non saben cando lle devolverán 
os cartas que pagaron de máis. 

En Vigo, a presión do alunado 
foi moi forte. Conseguiron per
manecer quince días sen pagar 
até que alunes de Telecomuni
cacións, presionados polo deca
nato, comezaro a facelo. Tamén 
ven aplicadas as novas tarifas. 

O 2 de Novembro comezaron a 
matricularse os alunas afecta
dos na Universidade de Santia
go de Compostela, chegándose 
a pagar por algunha asignatura 
cuarenta mil pesetas. Os CAF 

aconsellan o pagamento fraccio
nado da matrícula ante a posibi
lidade de conseguir que a Con
sellaría dé marcha atrás e non 
haxa problemas coa devolución 
dos cartas. 

"Os reiteres teñen a competén
cia de criar compensacións para 
os estudantes máis perxudica
dos como dar axudas pola ren
da familiar, algo que xa se fixo 
no País Valenciá", indica o 

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

membro dos CAF, que conside
ra que as bolsas universitárias 
deberían depender da Consella
ría de Educación e non do Mi
nistério de Educación. Na Uni
versidade de Santiago de Com
postela só receben a axuda do 
MEC seis mil catrocentos estu
dantes dos trinta e cinco mil ma
triculados. "lsto non é o 25% do 
que tala o Ministério". 

Unha folga xeral pola calidade do ensino 
Na pasada semana, os estu
dantes manifestáronse nas 
suas cidades universitárias. En 
Santiago, catre mil estudantes 
protestaron diante da Consella
ría de Educación tras percorrer 
a cidade berrando por un ensi
no de calidade. Na Coruña, os 
universitários tamén se con
centraron en Vigo, ademais 
dunha manifestación e cortes 
de tránsito, houbo catre pe
ches do alunado. Tres mil per
soas concentráronse en Lugo. 

Xoanxo Solla destaca o feito de 
que en Vigo tamén protestaran 
alunas de ensino médio e For
mación Profisional. "Os estu
dantes danse canta da situa
ción penosa que vive o ensino, 
con problemas de masificación, 
de falta de prácticas, etc." 

CAF é a organización estu
diantil con maior representativi
dade na Universidade de San
tiago e a que está a mobilizar 
ao alunado nestes momentos. 
"Estamos tratando de concien
ciar á xente do problema que 
ten. Non queremos que ir a un
ha manifestación sexa unha 

moda. E preferíbel unha mani
festación con catro mil persoas 
que son conscientes realmente 
da sua situación que u nha 
maior na que ninguén se intei
re de nada". 

Cando se coñeceron as direc
trices ministeriais na fixación 
das taxas universitárias, os 
CAF integráronse con outras 
formacións universitárias esta
tais na Coordenadora de Estu
dantes. "Se na pasada semana 
tivemos mobilizacións en dias 
diferentes ás universidades do 

'A xente ten que 
se dar canta de 
que os nasos 
problemas están 
na Consellaria'. 

resto do Estado non foi por un 
afán diferenciador caprichoso. 
Cada cámpus ten que ver as 
suas peculiaridades e ademais 
a xente ten que se dar canta 
de que os nasos problemas es
tán na Consellaría". 

Os estudantes teñen previsto 
mobilizarse de novo ainda que 
non hai datas precisas. Cada 
universidade estudará a sua si
tuación para lego concorrer to
das nunha folga xeral que pre
sione ás institucións responsá
beis. "Unha folga non é só pela 
suba das taxas s~nón pela cali
dade do ensino. E unha queixa 
pelas deficiéncias, parécenos 
que a Administración debe des
tinar 111áis presuposto a educa
ción. E insolidário que sexan os 
universitários os que receban 
as penalizacións económicas". 

Os CAF tamén proxectan invo-
1 u crarse con outros sectores 
sociais afectados pela crise 
económica en protestas xerais. 
O apoio mútuo resultaría im
portante nun momento "en que 
todos padecemos a falta de 
cartos".+ 

O financiamento 
das universidades 
Para os CAF, detrás de todo o 
conflicto está o problema do fi
nanciamento da universidade . 
"A cuestión é por que os tres 
reiteres non din nada cando a 
Consellaría lles comunica as pri
me iras subas do 25% e do 
100%", comenta Xoanxo Solla. 
A Xunta fináncia o 80% na Uni
versidade de Santiago, como 
exemplo , pero isto non cobre 
nen sequer os gastos correntes 
como pagamentos de nóminas 
ou recibos. 

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

"Estamos ante un proceso de 
implantación de novas titula
cións que non se pode levar a 
cabo ao igual que a renovación 
nos planos de estudo porque 
non existe inxección económica 
por parte das administracións", 
di o representante dos CAF. Pa
ra el, non existe un vacío legal 
neste tema, xa que en 1989 foi 
aprobado unanimemente o Pla
no de Financiamento do Ensino 
Galego que definía servizos, in
fraestruturas, etc. que inda hoxe 
non están proxectadas. • 
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DIAS 

•Deputado 
brasileiro 
multipremiado 
na lotaria 

Joáo Alves de Almeida, 
congresista brasileiro, cobrou 
nos últimos cinco anos 24.000 
prémios distintos de tres 
sistemas de lotaria do seu país. 
Alves de Almeida, ademais 
deste enriquecimento repentino, 
saltou á fama por ser o principal 
implicado na rede de 
manipulación do orzamento 
nacional do Brasil. 

Alves de Almeida asegura ser 
un entendido nas matemáticas 
que rexen os xogos de azar e 
contar coa "axuda de Deus". 
Ademais, Alves tamén é amigo 
de aceitar subornos para 
introducir emendas irregulares 
ao orzamento do Estado 
brasileiro. + 

• Fuiimori, · 
aprobado raspón 

O referendo constitucional do 
Domingo 31 de Outubro 
celebrado no Peru deu a victória 
ao si por unha estreita marxe, o 
52,9% dos votos afirmativos 
frente ao 47,1% dos sufráxios 
negativos. A nova Constitución 
reforza os poderes do 
presidente Fujimori, que xa os 
ampliara mediante un golpe de 
man realizado no ano 91. A 
nova carta magna abre a porta 
para Alberto Fujimori ser 
reeleito presidente do Peru. 

Toda a oposición ao réxime de 
Fujimori solicitou o voto negativo, 
e o presidente formulou a 
consulta como un plebiscito 
sobre a sua xestión e adiantou 
unha aplastante derrota do voto 
en contra da nova constitución. A 
victória do si situouse en Lima, a 
capital, onde residen as clases 
altas, que apoian 
incondicionalmente ao 
presidente golpista, e as zonas 
marxinais nas que concentra a 
sua escasa política social. 

Parellamente, a direción do 
grupo Sendero Luminoso que 
está nas cáreces do Peru segue 
a ser presionada severa e 
violentamente para obter dela 
declaracións que orienten a 
desmobilización do grupo 
armado máis activo da América 
Latina.+ 

•As estradas 
galegas as máis 
sinistras 

As estradas estatais na Galiza 
son perigosas dabondo, 12 
pontos por riba da· meia estatal. 
Ourense é, detrás de Paléncia, 
a província do Estado na que o 
índice de perigosidqde é máis 
elevado, un 50,01. E sinselo 
elaborar o índice de 
perigosidade dunha estrada: 
cómpre relacionar a cantidade 

XOSÉ LOIS 

de veículos que circulan por un 
tramo co número de acidentes e 
vítimas que se producen. 

Galiza ten, segundo baremo do 
Ministério de Obras Públicas, 
Transporte e Meio Ambente, 
cinco pontos negros. Tres deles 
están na Coruña, que ocupa o 
segundo lugar no Estado por 
este conceito por detrás de 
Madrid, cunha rede de estradas 
moito máis ampla e segura. 

Pero non todas son notícias 
negativas. As taxas de 

perigosidade reducíronse 
notabelmente, como o fixo o 
tempo lle leva a un conductor da 
Coruña ou Pontevedra chegar a 
Madrid, ainda que esta 
diminución débese a que en 
Castela xa funcionan algunhas 
das autovias que nun futuro 
chegarán ao naso país. Outro 
exemplo: a velocidade média 
entre Ourense e Madrid era 
antes de 81 quilómetros por 
hora e agora é de 85 
quilómetros á hora. Os 
conductores aforran vinte 
minutos.+ 

•Londres quer 
negociar co IRA 

Ainda que momas, o 
Governo británico, 
através do Primeiro 
ministro, John Major, fixo 
propostas ao Exército 
Republicano Irlandés 
(IRA) para abrir 
negociacións que inicien 
un proceso de 
pacificación no Ulster, 
Irlanda do Norte. Ainda si 
as verdadeiras ofertas de 
negociación limítanse aos 
patidos constitucionais, 
mália que lle tendan unha 
man ao IRA. Un portavoz 
desta forza, Gerry Adams, 
desestimou a chamada 
de Major porque entende 
que "non ten un 
verdadeiro interese de 
impulsar un auténtico 
proceso de paz''. 

O governo irlandés tamén 
está a elaborar unha 
proposta para buscar 
unha solución ao conflito, 
a mesma recolle certos 
aspectos do plano 
pacificador do Sinn Féin, 
partido político vencellado 
ao 1 RA. Este plano foi 
elaborado por Gerry 
Adams, que contou coa 
colaboración do Partido 
Socialdemócrata (SDLP) 
e o seu líder John Hume. 

Quen está contra calquer 
tipo de proceso 
negociador é o 
unionismo. lan Paisley, 
reverendo e líder dunha 
corrente moderada dos 
protestantes, non dubida 
en tratar de abortar todas 
as iniciativas que 
busquen unha saída que 
poda implicar a discusión 
sobre a reclamación 
territorial irlandesa.+ 

•A liberdade de 
expresión viólase na 
Europa 

A Federación Internacional de Helsinki 
(FIH), organización non guvernamental 
de defensa dos Direitos Humanos, ven 
de denunciar en Viena "graves 
violacións da liberdade de expresión e 
opinión" en distintos países da Europa, 
nomeadamente no Reino Unido, Grécia, 
Croácia, Polónia, lugoslávia, Turquia, 
Turkmenistán e Uzbequistán. 

Entre as violacións dos Direitos 
Humanos relacionados coa liberdade de 
expresión e opinión atópanse os 
asasinatos de xornalistas, a detencións 
e a persecución de periodistas e 
disidentes, asi como a redación de 
lexislacións restrictivas en canto á 
liberdade de expresión. 

O feito de que o governo español ainda 
non teña aprobado o proxecto de 
penalización da liberdade de expresión 
através da leí do libelo salvou ao Estado 
español de estar incluído na lista de 
países que violan os Direitos Humanos 
relacionados coa opinión e a 
expresión.+ 

•A supertaxa será 
aplicada 

Contra as afirmación vertidas durante a 
campaña eleitoral por Fraga e polo 
Ministro de Agricultura, Vicente Albero, 
no sentido de que non ian imporse 
multas aos gadeiros galegas por superar 
a sua cuota láctea, a Direción Provincial 
do Ministério de Agricultura na Coruña 
anunciou a aplicación da chamada 
supertaxa, é dicer, que serán 
penalizadas aquelas explotacións 
leiteiras que produzan por riba do límite 
asiganado a elas. 

•Ramón Varela doutorado en Madrid ante o disgusto 
de Compostela 

Pero a Delegación Provincial de 
Agricultura na Coruña non só fixo este 
anúncio, tamén afirmou que "hai 
mensaxes, non se sabe de quen, que 
están a confundir ao sector". Esta 
afirmación retírese ás declaracións de 
Albero e Fraga. 

O Presidente de Adega e coñecido ecoloxista, o biólogo Ramón Varela, logrou o doutoramento 
na Universidade Autónoma de Madrid cun apoto cun laude por unha tese relacionada coa 
choiva aceda. A mesma tese fóra rexeitada o ano anterior na Faculdade de Bioloxia da 
Universidade de Compostela. 

O doutoramento de 
Varela deixa en 
entredito os 
argumentos 
empregados en 
Compostela para 
rexeitar a leitura da 
tese, a suposta falta 
de calidade da 
investigación. A 
atitude da Faculdade 
de Bioloxia de 
Compostela foi 
censurada polo 
tribunal madrileño que 
avaliou o traballo de 
Varela. 

A tese do biólogo 
atribue ás centrais 
térmicas de Meirama e 
As Pontes a causa 
dos máis altos níveis 
de concentración de 
nitrato e sulfato da 
Europa, que se 
rexistan nesas duas 
zonas e unha 
contaminación tamén 
no máis alto índice do 
continente. Dase unha 
coincidéncia, o tribunal 
examinador de 
Compostela ten entre 
os seus membros da 
várias persoas que 
realizan investigacións 
subvencionadas por 
Endesa, proprietária 
da térmica das 
Pontes.+ 

A denúncia de que se estaba a 
confundir ao sector foi feita tan pronto 
rematou a campaña eleitoral e o 
Sindicato Labrego Galega ven de emitir 
un comunicado de prensa no que 
protesta pola atitude da Delegación 
Provincial de Agricultura na Coruña de 
demorar até entón a notícia da 
aplicación da supertaxa. No sentido 
contrário, o SLG pedirá tanto a Fraga 
como a Albero que cumpran as suas 
promesas e renúncien á imposición das 
multas.+ 

•Apesar da supresión 
seguen pondo a 
cobro a Cuota 
Empresarial 

Várias deputacións galegas veñen 
pronunciándose nos últmos días contra 
a posta a cobro dos recibos da Cuota 
Empresaria da Seguridade Social 
Agrária. Os acordos plenários, tomados 
por unanimidade das forzas políticas 
contrastan coa posta en circulación por 
algunhas das deputacións que agora se 
pronúncian, como sucede no caso de 
Pontevedra. 

Tense dado o caso de a xente ir pagar 
~ as contribucións e outros trabucos 
~ levando no meio tamén este recibo cuxa 
a: supresión non coñece. O Sindicato 
~ Labrego Galego chamou á retirada 
m efectiva do imposto.+ s 
~ 
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GALIZA E M NDO 
DEBATE POLÍTICO 

Os críticos tampouco admiten a solución 

Presedo, Ceferino Díaz e Príncipe en desacordo 
sobre as funcións que terá a Comisión de Estratéxia 
•A.E. e, unha vez definido, decidir as 

caras e os liderazgos oportu
nos". O alcalde vigués conside
ra que fallou o proxecto político 
global do PSOE, polo que é ne
cesária unha nova forma de fa
cer política. 

Quen considera tamén que o 
modelo está esgotado é o al 
calde compostelán , Xerardo 
Estévez. Esta foi a única con
clusi.ón que se pode sacar des
pois de escoitalo nunha agar
dada rolda de prensa na que ia 
expl icar a sua postura. Estévez 
nen sequer explicou o sentido 
do seu voto no comité nacio
nal , e o do seu único apoio. 
Cando os xornalistas quixeron 
perguntarlle, levantouse e mar
chou. Antes fixo un cántico ás 
ideas, "nas que todos estamos 
de acorde", pondo como exem
plo de debate das ideas o co
m ez ado por el cun artigo no 
diário madrileño El País, ao 

5 que citou en máis de unha dú
~ cia de ocasións. 
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As solucións adoptadas 
polo consello nacional do 
PSOE na Galiza van ter 
dificuldades para 
plasmarse, pois os 
distintos sectores que 
participaron na fórmula 
de consenso para criar 
unha comisión paralela á 
executiva que seria a 
encarregada de dirixir o 
partido até o próximo 
congreso, discrepan 
agora sobre o alcance da 
fórmula. Tampouco o 
sector crítico está de 
acordo e anúncia que 
non vai participar nese 
novo organismo. Desa 
reunión só unha causa 
semella clara, Sánchez 
Pre sedo salvo u, de 
momento, o seu cargo, 
ao gañar a moción de 
censura por 113 votos a 
favor, 7 4 en contra e 2 

Laxe afirma que se el tivo que apartarse sacando nove deputados máis dos que acadou Presedo, a decisión agora debia ser clara. 
Presedo asegura que 
segue sendo o líder marco do próximo congreso or

dinário". Este congreso deberá, 
segundo o político de Escairón, 

"refundar o partido e nomear un
ha nova equipa, con caras no
vas, para lideralo". 

Outro dos promotores , Carlos 
Príncipe, afirma que do que se 
trata é de "cambiar o proxecto O ainda secretário xeral, Sán

chez Presedo, discrepa dos 
seus apoios circunstanciais que 
lle permitiron superar a votación 
forzada polos críticos. Presedo 
afirmou que se propón asumir o 
liderazgo da oposición a Fraga 
"desde o primeiro dia", dispón
dose a comandar o grupo parla
mentário, ao que reunirá o pró
ximo 5 de Novembro. Para o se
cretário xeral, a comisión de es
tratéxia limitarase a discutir do
cumentos e facer propostas aos 
órgaos do partido. Seria un or
ganismo meramente consultivo, 
polo tanto, e non teria capacida
de para deseñar a política. 

en branca. HORIZONTE 2001 
O comité nacional do PSOE na 
Galiza, a celebrar na próxima 
semana, terá que fixar as fun
cións, atribucións e composición 
da comisión de estratéxia cuxa 
posta en marcha foi aprobada 
na reunión que este mesmo or
ganismo mantivo o 30 de Outu
bro. Esta solución de compromi
so deseñada por Ceferino Díaz 
coa anuéncia de Carlos Prínci
pe e aceitada por Sánchez Pre
sedo como xeito de continuar 
de secretário xeral, está a ato
par moitos problemas para que 
se materialice. 

A. EIRÉ 

Tanto é asi que os seus princi
pais promotores non se poñen 
de acordo verbo das funcións 
que terá este novo organismo 
criado a imaxe e semellanza da 
que, no seu dia, invéntase Feli
pe González para suavizar as 
discrepáncias partidárias antes 
dos comícios xerais. 

Ceferino Díaz afirma que a co
misión de estratéxia "asumirá os 
poderes de decisión, sobre a 
estratéxia parlamentária, ade
mais de elaborar a ponéncia 

O PSdG-PSOE situa o seu horizonte no espazo. A 
sua odisea, que pretendía tocar poder para 1997, 
está situada agora no ano 2001. Con este longo 
camiño por diante deseñan os distintos sectores 
da nave socialista a sua estratéxia. Só Sánchez 
Presedo segue teimoso a procurar un desembarco 
en Raxoi para dentro de catro anos. Os demais 
afánanse en remodelar totalmente a nave partidá
ria, esmendrallada na confrontación eleitoral do 
17 cm Outubro. 

Ceferino Díaz sempre está a bu lir con novas ide
as. El foi quen ideou unha nova fórmula de pilota
xe, a da comisión de estratéxia. Como sempre, é 
brillante, pero ao final pásalle como aos grandes 
do circo: sempre leva el as labazadas e cai pola 
terra. Vóltase a levantar, aceitan a sua proposta 
que irremisibelmente serve para deixalo fóra da 
cea principal. Agora tenta pactar con Francisco 
Vázquez para que os críticos entren a formar parte 
desa comisión e para que Presedo non a controle 
e perda toda virtualidade. Polo demais, Ceferino 
quer facerse co timón do grupo parlamentqr impri
míndolle unha nova dinámica opositora. E cons
ciente que deixalo, de novo, nans mans de Antolin 
é tanto como condenar a todo o partido ao fraca
so. A sua incapacidade para facer oposición mani
festouse durante catre anos. E non foi porque non 
recebise consellos, sobretodo de Ceferino. 

Carlos Príncipe e Xerardo Estévez tentan xogar un 
pape'I agllutinador, postulándose, dese xeito, para 
substituir a Sánchez Presedo. O primeiro pretende 
apoiarse na poderosa agrupación de Vigo, pero xa 
ten o j,nimigo tamén na casa, Manuel Soto. Esté
vez, que non conta con apoios partidários, trata de 
asentarse na indefinición e no suporte madrileño. 
Para Estévez, publicar un artigo no xornal filo-feli
pista é como ter un aval do presidente do Governo. 

Francisco Vázquez, pola sua banda, situa o 2001 
como o da sua candidatura á Xunta, desaparecido 
xa Fraga e reabi litada a sua imaxe tinxida de coru
ñesismo. Só necesita unha maquinária eficaz. Pen
sa que, con Presedo á fronte, para dentro de oito 
anos o poder vai estar nas mans do BNG que se 
fará nestes anos dono de todo o progresismo e na
cionalismo. De momento quer apresentar a Prese
do como falto total de apoios, por iso lle ofereceu a 
Estévez a candidatura para 1997, de momento el 
conténtase con voltar a controlar o partido. 

Uns e outros están fortemente influenciados pola 
loita polo poder que se desatou a nivel estatal. Os 
apoios e as posicións cámbian moitas veces se
gundo as chamadas procedentes de Madrid. 

Que quer Presedo? Cal é a sua estratéxia? A 
mesma doutro famoso Felipe: "eu sigo".+ 

Non aceitan o liderazgo de 
Sánchez Presedo, Francisco 
Vázquez nen os restantes 
membros do sector crítico. Pé
sie a que a sua proposta de for
mar unha xestora composta po
los alcaldes non foi tomada en 
consideración, polo de agora 
non están dispostos a integrar
se no novo organismo. O pró
prio Francisco Vázquez afirmou 
nunha rolda de prensa que 
"hainos que gañan as votacións 
na executiva e perden as ou
tras; hai outros aos que nos pa
sa ao revés". O alcalde coruñés 
segue a avogar pola dimisión 
de Sánchez Presedo. + 
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ES TRATÉ X l AS DESPOIS DOS COMÍCIOS 
/ 

O BNG deu a volta á representación progresista na cidade 

Vigo apreséntase como laboratório de pactos 
•M. VEIGA 

Os últimos resultados 
eleitorais e as 
perspectivas abertas 
polos mesmos colocan 
a Vigo no centro das 
análises. Esta cidade, 
alén de ser a máis 
povoada de Galiza, está 
a ser governada por un 
alcalde socialista, 
consecuéncia -igual 
que no caso de 
Ourense- dun pacto do 
PSOE cos 
nacionalistas. Pero os 
com ícios autonómicos 
parecen ter deparado 
un cámbio de acento 
político. O BNG, a forza 
en máis rápida 
progresión, apurou a 
sinalar os defectos que 
deben ser correxidos na 
xestión municipal para 
"frear á de re ita". 

O PP, mália perder case catro mil 
votos desde ás xerais de Xuño ás 
recentes autonómicas, móstrase 
como unha forza capaz de obter 
a maioria absoluta nas eleicións 
municipais a celebrar dentro de 
ano e médio de manterse as ac
tuais tendéncias. As tres forzas 
que compoñen o actual governo 
do concello (PSOE, UG e BNG) 
son conscentes desta posibilida-

de, pero difiren no tocante aos 
modos de facerlle fronte. 

O primeiro en tomar a palabra foi 
Xesús Costas, de UG que conta 
con dous concelleiros na corpora
ción. Segundo Costas é necesá
rio unir esforzos ante o avance 
do PP. Di as despois a concelleira 
da maioria socialista e peso pe
sado do governo municipal, Do
res Villarino, amosou através do 
Faro de Vigo o seu acorde con 
Costas. O pasado Martes mani
festábase o BNG, através do seu 
único concelleiro, Lois Castrillo, 
que presentaba 30 pontos "in
cumpridos" do programa munici
pal que deberían ser cubertos an
tes do cese da corporación. 

O BNG converteuse en poucos 
meses na ~strela do governo 
municipal. E a única forza que 
non presenta fisuras internas, 
pero ademais os resultados pa
recen darlle a razón, despois de 
vários anos nos que a organiza
ción era minoritária na cidade. 

Esta forza nacionalista pasou de 
6 mil votos nas municipais, a 13 
mil nas xerais e a 29 mil nas au
tonómicas, superando con este 
resultado ao PSOE que sofriu 
un forte descenso e a UG que 
pésie a unirse con EU descen
deu en votos. 

Segundo Castrillo, "os resultados 
non son extrapolábeis duns co
m ícios a outros, pero sirven co
mo indicativo e parece que a no-

sa xestión no concello ten algo 
que ver con eles". O nervosismo 
que se percibe nas fileiras socia
listas certificaría esta opinión. 

Profundizar na xestión 

Para o concelleiro do BNG non 
se trata de cerrar filas contra o 
PP, senón de profundizar na xes
tión, de modo que os feítos sexan 
perceptíbeis polos cidadáns ou, 
cando menos, "que se dean pa-

EVOLUCIÓN DO VOTO EN VIGO 

Autonóm. 89 Municip. 91 Xerais 93 Autonóm. 93 
~ 

pp 53.565 51.716 73.555 69.657 

PSOE 35.388 46.622 48.513 26.905 

BNG 10.641 6.215 13.399 29.300 

UG-ELJ(1l 14.048 12.206 15.904 9.229 

(1) Sumadas as duas opcións 

Carlos Príncipe 
(PSOE) e 
Xesus Costas (UG), 
na foto da 
esquerda, eren que 
non é o momento 
de abrir fendas no 
governo municipal. 
Lois Castrillo, 
concelleiro do BNG, 
sinala que "a 
maneira de frear ao 
PP é cumprir o 
programa". 

sos para que o dia de mañá, se 
gaña o PP, teña moi difícil voltar 
atrás en determinadas conquis
tas". Castrillo cita, neste sentido, 
a necesidade de criar organismos 
que garantan a "transparéncia 
municipal", para que esta non se
ña unha simple consecuéncia do 
talante das persoas. 

A óptica de Dores Villarino é dife
rente. Na sua opinión non é mo
mento de comezar guerras entre 
os grupos do governo municipal. 
En consecuéncia todos os asun
tos que poidan xerar algun confli
to deben quedar aparcados. 

Castrillo rebate este ponto de 
vista sinalando que "a dereita 
viuse reforzada durante estes 
dous anos polo excesivo con
senso que lle ofereceu o PSOE. 
Así Manuel Pérez pode dicer 
con razón que está de acorde 
nos temas de interés xeral da ci
dade. Como de verdade se frea 
á dereita non é tampouco fa
céndolle un tapón ao PP, como 
apontan PSOE e UG nas últi
mas declaracións, senón levan
do a cabo o programa". 

Aspectos 
do programa intactos 

O BNG critica, no documento 
dado a coñecer esta semana, "a 
falta de coordenación entre os 
grupos do governo . As comi
sións quédanse na tramitación 
de expedentes, os conflitos 
apárcanse -caso de Vitrasa- e 
outros temas que foron asumi
dos por todos non se cumpriron, 
como foi o plan de peatonaliza
ción ou o Plan de Vivenda para 
o cal se pediu un crédito de mil 
millóns de pesetas, perdendo a 
subvención estatal porque o 
proxecto non está elaborado". 

"O programa deportivo está in
tacto, sinala tamén o concelleiro 
do BNG. Coido que o PSOE 
quería privatizar os pavillóns e 
ao encontrarse con oposición 
dentro do governo optou por 
non facer nada. Algo parecido 

. sucede co Plan de Vivencia, co
mo a sua tese é apoiar á priva
da, non ten demasiado interés 
.en darlle para diante á oferta de 
vivencias municipais". 

"O BNG é a .forz.a que pode fre
ar ao PP, conclue Castrillo, por
que somos os únicos que esta
mos en ascenso. Pero non que
remos o poder polo poder, se 
non se cumpren os programas 
non nos interesa o governo". • 
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O governo español parece de
cidido a tomar medidas res
trictivas moi duras, con pacto 
social ou sen el. Cal é a pos
tura dos sindicatos? 

CCOO e UGT están dispostos a 
un pacto, ainda que non admi
ten algunhas das propostas do 
governo. Pero non chega con 
discrepar e manifestar as dife
réncias verbalmente, senón que 
hai que mobilizarse. Doutro 
modo o governo levará adiante 
as suas medidas. Creo que, ao 
final, e ogalla me equivoque, es
tas duas centrais acabarán ava
lando o pacto co argumento de 
que máis vale iso que nada. 

Vostedes parecen estar siste
maticamente contra o pacto? 

Desde hai quince anos, con pac
tos sociais, os dereitos dos tra
balladores van en regresión. Aí 
está o mercado de traballo, con 
máis do 35% da povoación 
eventual e cos xóvenes e os 
maiores de 45 anos que teñen 
dificultades moi sérias para en
contrar traballo. E non se pode 
dicer que a economía se viñera 
completamente abaixo. O ano 
pasado, que foi o pior, houbo un 
crecemento negativo do 0,5%, 
pero é que o governo pretende 
que a perda de renta dos asala
riados seña do 6%. Se cadra hai 
que falar de cuestións máis fon
das, como dicer que o capital is
mo está completamente desnor
tado e o máis desnortado de 
todos parece o governo español. 

Pensa mantera CIG, dadas as 
circunstáncias, a unidade de 
acción coas demais centrais? 

Non queremos romper esa uni
dade. Nós estamos dispostos a 
facer movilizacións en Galiza e 
mesmo a convocar unha folga 
xeral , en todo o Estado pesto 
que se trata da política econó
mica do governo central. 

PSOE, PPe 
privatizacións 

Pero é posíbel aceder as de
mandas sindicais nun mo
mento de crise? 

A crise internacional e española 
non é un problema fundamental
mente económico, senón de di
reción política e de orientación 
social . Estase governando en 
función dos intereses dunha pe
quena parte da sociedade e da 
rentabilidade inmediata das em
presas, pero non hai proxectos 
de futuro. PSOE e PP veñen de
fendendo desde hai dez anos as 
privatizacións decindo que se ia 
recuperar a economía, sen em
bargo isto non foi así. A outra 
falácia consiste en pretender 
que todos os estados do mundo 
se fagan exportadores. Se isto 
sucedese quen ia comprar? Xa 
se empeza a talar de restrinxir o 
comércio internacional. As de
mais alternativas conducen á re
forzas as grandes fortunas e ao 
desastre social das maiorias . 

Con todo, chama a atención 
que os sindicatos convocaran 
movilizacións o 14-D no Esta
do e o 2 de Abril en Galiza, 
cando o momento económico 
era mellor, e agora que os re
cortes laborais son máis for
tes esteñan case en siléncio? 

Aos primeiros que nós chama a 
atención iso é a nós, os da CIG, 
porque as medidas que se que
rían aplicar daquela eran moito 
menos contundentes. O que non 

Manuel Mera 
'O máis grave non é a crise económica, senón 
a desorientación do governo' 

Estanos 
dade non están á 
altura das cir

atrancando moito a división 
organizativa. 

cunstáncias. Por
que? Non o sei. 
Se cadra por ra-
zóns ideolóxicas. 
Hai quen di que 
están atados por 

se pode dicer é que os traballa
dores están cansos de movilizar
se. O problema é que os dirixen
tes daqueles sindicatos que 
teñen unha maior responsabili-

un forte deficit económico. 

Non será que durante todos 
estes anos os sindicatos esti
veron reconvertíndose cara 

• MANUEL VEIGA 

"Cómpre unha folga 
xeral en todo o Estado 
contra as medidas do 
governo", sinala Manuel 
Mera, secretário xeral 
da INTG-CIG. 
"Queremos 
mobilizarnos, engade, 
xunto coa UGT e 
CCOO, ainda que a sua 
postura é a de suavizar 
as propostas de 
González e a nasa é a 
de rebatelas 
completamente". A CIG 
ten convocada unha 
manifestación de 
delegados para o 
próximo dia 1 O na 

en Coruña. 
<( 
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un modelo de servicios, es
quecendo o carácter reivindi
cativo, e agora están collidos 
a contrapé? 

Os sindicatos deben ser reivin
dicativos sempre, con crise ou 
sen ela, poste que defenden os 
intereses dos traballadores que 
son a maioria da sociedade, 
pero que sen embargo non 
cumplen un papel hexemónico. 
A min non me gusta utilizar pa-

r---------------------------------------------------------------------------, 
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! Optimismo nunha reunión 
de sindicatos de esquerda en Polónia 
A Federación Sindical Mundial 
renace das suas cinzas despois 
de celebrar, entre o 12 e o 15 
do presente mes, en Varsóvia, 
a reunión do seu Consello Xe
ral. O último congreso, celebra
do en Moscova en 1990, deixa
ra ver unha organización esgo
tada para a que poucqs agoira
ban a continuidade. A xuntan
za foi convidado o secretário 
xeral da INTG Manuel Mera. 

A FSM é unha das grandes or
ganizacións laborais interna
cionais, xunto coa CMT e a 
CIOLS. Conta actualmente con 
20 millóns de afiliados directos 
e 90 millóns se se contabilizan 
os membros das suas ramas 
sectoriais. 

"O clima da reunión non ten na
da que ver co de congresos an
teriores", sinala Manuel Mera, o 
único representante do Estado 
español asistente á reunión. 
Mera resalta a preséncia de 
"sindicalistas de verdade, lonxe 
dos engarabatados burócratas 
que dirixiron a federación até 

agora. Houbo intervencións moi 
notábeis, mesmo emocionantes 
nalgun caso, que sinalaron a 
necesidade de reconstruir unha 
visión de esquerdas desde os 
traballadores''. A FSM xirou até 
1990 sobre a preséncia dos 
sindicatos oficiais dos antigos 
paises socialistas. Non deixou 
de criticarse agora o "seguidis
mo" exercido cara Moscova e a 
errónea inmersión na política 
de blocas. 

En contrapartida, os presentes, 
moitos deles do terceiro mundo, 
destacaron a necesidade de 
combater as directrices monolíti
cas do Banco Mundial e do Fon
do Monetário, contrapoñendo 
unha óptica de esquerda, cuxa 
auséncia é aproveitada agora 
polo capitalismo. 

ccoo 
distánciase da FSM 

Entre as organizacións convi
dadas destacan os anfitrións, a 
central maioritária polaca OPZZ 
que conta con máis de catro 

millóns de afiliados; a CGTP-IN 
portuguesa; a CGT de Fráncia; 
a central sindical China; a 
CUT, o maior sindicato de Co
lómbia co 70% de afiliación; a 
COSATU de Sudáfrica; as Tra
de Unións de Escócia e Irlanda; 
así como representacións da 
maioria dos antigos paises so
cialistas. En Europa Ocidental a 
FSM resíntese da saida dos 
sindicatos italianos e do distan
ciamento de CCOO que figura
ba como observador, pero que 
recentemente decideu entrar a 
formar parte da CIOLS, federa
ción comandada pola AFL-CIO 
dos Estados Unidos. 

Os reunidos en Varsóvia desta
caron o polo de gravidade que 
exercen os traballadores dos 
paises subdesenvolvidos, o 
abandono dos intelectuais das 
posicións da esquerda e a nece
sidade dunha Nova Orde Eco
nómica Mundial. A fonda reno
vación que agora se anunciou 
quedará consolidada no congre
so a celebrar en Damasco en 
Novembro do ano que ven.+ 

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

labras un pouco gastadas como 
explotación, pero o certo é que 
hoxe a situación dos traballado
res é moi mala. Verdade que o 
proletariado está máis estratifi
cado que hai décadas e que al
guns sectores concretos poden 
estar relativamente ben. 

"Non somos 
gremialistas" 

Os sindicatos, ás veces, pare
ce que defenden aos traballa
dores públicos, máis que aos 
da empresa privada que so
fren a situación máis dura? 

Pode haber centrais que fan iso, 
pero non é caso da CIG. Xa hai 
anos que planteamos como eixo 
do sindicalismo en Galiza o pro
blema do emprego. Mesmo fixe
mos folgas, apoiándonos nos tra
bal! ad ores en activo , pedindo 
emprego para os parados , por
que pensamos que unha central 
ten a obriga de defender aos sec
tores máis marxinados. Nós non 
somos gremialistas. Non quita 
que nalguns debates haxa que 
afondar máis, por exemplo no pa
pel dos funcionários. Dentro do 
sindicalismo e da esquerda cóm
pre recuperar o valor social do 
traballo. O capitalismo está a pro
pagar masivamente valores indi
vidualistas e insolidários. Entre os 
funcionários existe o corporativis
mo, o clientelismo e altos salá
rios, pero non todos os funcioná
rios son iguais, moitos cobran 80 
mil pesetas e moitos tamén son 
traballadores contratados. 

A CIG vai a remolque de 
CCOOe UGT? 

lso non é exacto. En moitos de
bates irnos por diante. O que 
pasa é que no traballo práctico 
estanos atrancando moito a divi
sión organizativa. Decisións que 
debían tardar dias ou unha se
mana ás veces demóranse un 
mes. Ese é un lastre moi grave 
que ternos desde hai anos e 
que favorece a CCOO e UGT e 
que mesmo xera a apariéncia 
de que irnos detras deles. En 
todo caso é un problema que se 
vai solucionar a curto prazo. • 

• Centro de Recepción 
e control de Alarmas 

• Sistemas de 
Seguridade Anti-roubo 
e Anti-incendios 

• Circuito pechado TV 
• Extintores 
•Portas Blindadas e 

Acourazadas 
• Caixas Fortes 
• Bunkerizacións 
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A. IGLESIAS 

A banca e os tipos 
de interese 

MANlTELCAO 

Obsérvase con nitidez unha irritación crecente verbo da actuación 
da banca española ante a caída dos tipos de interese que o Ban
co de España presta ás entidades bancárias. O 9,25% actual é un 
tipo indicativo dun cámbio nas prioridades da política económica 
do governo. En realidade, tal cámbio foi posíbel por tres razóns: o 
relativo control da inflación, un tipo de cámbio da pesta· máis 
axustado e a decisión do Bundesbank de afroxar no uso dunha 
política monetária restrictiva que mantivese baixo control as suas 
variábeis básicas en perigo certo pola absorción da ROA. A caída 
dos tipos en Alemaña permitiu á autoridade monetária española 
facer o mesmo ainda que cun lóxico retraso. Mais, por que a ban
ca pública e privada e as Caixas de Aforro tardan tanto en reper
cutir aos seus clientes esta caída nos tipos activos? 

Naturalmente, existen explicacións para este comportamento 
máis baixo nengun punto de vista se pode xustificar tal actua
ción como non sexa o do interese concreto dos próprios grupos 
bancários . 

En España considerouse historicamente á Banca como poder 
fáctico e polo que parece segue a selo, ainda que cada vez me
nos. O sector bancário foi un 
dos máis beneficiados á hora - - - - - - - - -
de negociar a entrada na 
CEE quedando protexido da 
competéncia exterior tanto 
por razóns estruturais como 
xurídicas, postergándose, 
quizá equivocadamente, a re
estrutu ración e moderniza
ción dun sector que acochaba 
profundas ineficiéncias e es
clerose organizativa. O circuí
to infernal crecimento econó
mico-política fiscal expansiva
requentamento económico-in
falción-política monetária res-
trictiva-altos tipos de interese-

'O sector 
bancário f oi un 

dos máis 
beneficiados á 

hora de negociar 
a entrada na 

CEE" 

altos tipos de cámbio facilitou á banca a obtención de grandes 
benefícios que non foron utilizados en nada que non fosen maio
res alegrías nos gastos consuntivos e en realimentar a especula
ción. Asi agora atópanse cun sector sobredimensionado, hipote
cado por batallas como a das supercontas, quer dicer, un sector 
cun custo do pasivo pouco sensíbel ás caídas do tipo oficial do 
diñeiro e cuns custos operativos moi superiores aos existentes 
en Europa. A produtividade por oficina e despacho en España é 
moi inferior á europea debido, entre outras causas, ao elevado 
número de oficinas bancárias. Tal minifundismo dificultou a pene
tración dos grupos financeiros internacionais actuando como ba
rreira de entrada pero, como contraprtida, impediu a moderniza
ción dos grupos bancários españois e a redución de custos e ine
ficiéncias descoñecidas en Europa, froito tamén dunha situación 
de cuase monopólio. A falta de transparéncia, a prepoténcia na 
utilización de cláusulas e cobros de comisións nos contratos só 
foi posíbel aqui pala conviéncia dos poderes públicos pero tamén 
pola pervivéncia do "analfabetismo financeiro". 

Agora, pódese entender a dificuldade e reticéncia dos bancos a 
baixar os tipos de interese activos, pois iso significa marxes 
máis estreitas, redución de benefícios ou entrada en perdas, pe
rigo de crebas e desaparición de bancos, quer dicer, unha nova 
crise bancária e a reconversión tantas veces anunciada e que 
xa está aqui. Mais, quen pagará a nova crise bancária? + 

0 s LIMITES DA CIENCIA 

A posibilidade de criar 
numerosas réplicas de seres 
humanos con fins racistas ten 
sido posta de manifesto despois 

da recente investigación de 
clonación de embrións realizada 
nos Estados Unidos. Contado, e 
a maiores da utopia científica, 
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O experimento derruba os principais argum ern 

UtOpia, vantaxes e riscos1 d1 
• DANIEL SOUTULLO 

O obxectivo desta clonación de 
embrións humanos sería, segun
do os autores da mesma, aumen
tar o número de embrións que 
podgn ser implantados en mulle
res que producen un número ex
cesivamente baixo de óvulos en 
tratamentos de fecundación in vi
tro. Non é doado establecer unha 
regulamentación que, permitindo 
a clonación limitada a este ob
xectivo terapéutico, non abrise a 
porta a outras utilizacións máis 
polémicas. De ser posible, os 
problemas implicados non serían 
moi ditintos dos creados pola pro
pia fecundación in vitro; é dicir, a 
obtención dun número suficiente 
de embrións (entre 3 e 5) para 
que a súa implantación no útero 
da muller sometida a tratamento 
teña posibilidades de éxito sufi
cientes. ¿Que diferencia funda
mental habería entre tomar tres 
óvulos dunha muller para, unha 
vez fecundados implantalos no 
seu útero e, a partir dun óvulo te
cundado desa muller, obter tres 
embrións e levar a cabo ese 
mes_mo implante? Se do que se 
trata é de que a muller en cues
tión supere as dificultades que 
ten para ficar embarazada, a dife
rencia entre un procedemento e 
outro non parece que sexa de tal 
entidade como para ser acepta
ble eticamente nun caso e detes
table no outro. 

Os problemas comezan a acadar 
unha maior transcendencia can
do se trata de precisar cantos 
clonas é lícito obter e que facer 
con aqueles embrións que non 
sexan directamente implantados 
durante o tratamento. Por exem
plo, poderían ser cultivados os 
embrións sobrantes ata a fase de 
formación dos tecidos e preceder 
á conxelación destes últimos. Ob
teríase así unha fonte de tecidos 
para posibles enxertos á persoa 
xémea do embrión sen que se 
producisen problemas de rexeita
mento. Aínda que isto non é tec
nicamente posible na actualidade 
non estamos moi lonxe da súa 

D Mediarite a ;técnic~ da fecun- ' 
dación in 'yitrá procedesé a fe- , 
cundar, etl tubo de ensaio . ·un ····· 
certo número de óvulos femini
nos cone$P.erma dun.varón. ' 

El Cq~~~~·~ehsf3 . así !1 i:¡fu-.c:: 
brións qué soh cU:ltivados ata : 

Alguns pais poderian ver satisfeito o desexo de ter un tillo ou tilla " igual ' ao que 
perderon. 

viabilidade práctica . Jacques 
Testart, pioneiro da fecundación 
in vitro en Francia, asegura que 
"en vinte ou trinta anos tales ide
as estarán admitidas; tal vez, in
cluso, tratadas con frivolidade ". 

Outra posibilidade apuntada sería 
a de utilizar algún dos embrións 
clónicos coa finalidade de estu
diar os seus posibles defectos 
xenéticos. Oeste xeito, sacrificarí
ase un dos embrións en aras da 
saúde do outro. Neste caso, co
mo no anterior, a polémica sitúa
se no status que debe outorgarse 
ao embrión, en canto portador de 

que cada un estea formado por 
un pequeno grupo de células 
(entre: 2 e 8 c~lulá.s cada em
brión) :, 

Cando se une un óvulo e un 
espermatozoide· (fecundación) 
Jórmase unha nova célula cha- • 
mada. cigoto, • que. i11ñíedíata- . 
mente comeza:: a dividirse oríxí-
nando un número crecente de 

"dereitos" e se, en consecuencia, 
é lícita a experimentación aínda 
que sexa con fins terapéuticos 
dos que se aproveitaría o seu "ir
mán xémeo". 

A ambigüidade legal 
do embrión 
Debería estar bastante claro que 
un embrión en estado de poucas 
células afnda non é un ser huma
no. As persoas que veñen afir
mando teimudamente que desde 
o intre mesmo da concepción es
tamos en presencia dunha per
soa con todos os dereitos deberí-

células tillas, xeneticamente 
idénticas, que dan lugar ao em
brión, que aos poucos días im
plantarase no útero comezando 
o embarazo propiamente dito. 
As células ,que forman o em
brión durante as primeirás divi
sión$ .dise que son totipoten· 
t$.s. é dicir, conservan a capaci
dáde de dar lugar a un indivi
duo c9mpleto cadá unha delas 
por séparado. Esta é a razón 
pola que, se o embrión é dividi
do en dous durante este esta
dio dO desenvolvemento, orixí
nan$e. dous indíviduos.,xeneti.-

. ca.mente idénticos (xémeos m6;. . 
nocigqticos')' proceso que· como ~ 
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este non é o fin necesário dun 
experimento que abre 
perspectivas sanitárias positivas. 
En todo caso reavívase un 

debate que fara iniciado xa coa 
extensión das técnicas de 
reprodución asistida, en 
particular da fecundación in vitro. 

Jm entos antiabortistas 

•s 1 da clonación 
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an cuestionar moi seriamente as 
súas concepcións. Porque, se un 
embrión pode ser dividido en ca
tro con potencialidade de orixinar 
catro individuos completos, esta
riamos perante o absurdo de ter 
que afirmar que os catro indivi
duos corresponden á mesma per
soa. Esta mesma situación xa se 
presenta na actualidade nos xé
meos monocigóticos formados de 
xeito natural que, evidentemente, 
malia o seu enorme parecido físi
co, son persoas tan diferentes 
como calquera outras dúas, em
parentadas ou non. A pesar disto, 
non creo que un embrión poda 
ser equiparado a un órgano cal
quera do corpo, xa que por máis 
que aínda non sexa un ser huma
no ten a potencialidade de che
g ar a selo. En consecuencia, 
neste terreo non todo debería va
ler, no terreo da investigación. 
Nin tan sequera o dereito dos 
país sobre eses embrións debe
ría ser absoluto, xa que pode cre
ar, como veremos, situacións cer
tamente problemáticas. 

Algunhas destas situacións son 
bastante especulativas e difíciles 
de xustificar eticamente. Unha 
delas poderí a ser a conxelación 
de un ou máis embrións para ser 
implantados no futuro con vistas 
a procrear unha réplica do indivi
duo orixinario , con varios anos 
de diferencia, que puidese doar 
algún órgano ao seu irmán nece
sitado. Outra, non menos proble
mática, sería colmar o desexo 
duns pais de ter un segundo tillo 
"igual" ao que perderon, ou sim
plemente ter un irmán xémeo 
con varios anos de diferencia. 
Estes podarían ser algúns dos 
casos máis polémicos. 

Ata agora ninguén parece defen
der a creación de numerosas ré
plicas de seres humanos xeneti
camente idénticos. Esta posibili
dade extrema é, sen dúbida, a 
máis detestable de todas, sobre 
todo se vai acompañada da ma
nipulación, mediante técnicas de 
enxeñería xenética, dos em
brións, con vista a conseguir cer-

é sabido acontece de xeito na
tural e espontáneo cunha certa 
frecuencia. 

Pasadas as primeiras etapas do 
desenvolvemento embrionario, 
as células comezan a espec.íªJí
zarse de xeito irreversible, ni.m 
pro.ceso chamado diferencia
ción celular, que, dará lugaf á 
formación dos distintos tecidos e 

. órganos do; indi:vidup. Durante 
esta diferenciación ás célulás, 

tas características consideradas 
"desexables". A perversidade 
dun uso racista ou elitista deste 
tipo é a que adoitan destacar con 
maior frecuencia os medios de 
comunicación, non tanto polo 
seu inminente perigo potencial, 
senón polo seu inevitable sensa
cionalismo. Sen embargo, na ac
tualidade unha aplicación deste 
tipo aínda está lonxe de ser facti
ble. En primeiro lugar, porque o 
estado actual da técnica non per
mite lograr un número elevado 
de embrións viables. En segundo 
lugar, porque os problemas que 
provoca a manipulación xenética 
dos embrións son dunha comple
xidade moito maior que a das ex
periencias que aquí estamos a 
discutir. En terceiro lugar, porque 
o grao de repudio social que sus
citaría un intento desta natureza 
é tal que difícilmente podería le
varse a cabo nunha magnitude 
importante. En calquera caso, 
aínda como posibilidade remota, 
unha aberración semellante de
bería ser prohibida e condenada 
sen paliativos. 

O individuo é 
algo máis que bioloxía 

Un dos problemas asociados a 
este tipo de polémicas é concebir 
ao ser humano como o resultado 
único da súa dotación xenética. 
Non obstante, os xenes non de
terminan por si sós como vai ser 
o organismo. Este é o producto 
único da interacción complexa en
tre os xenes e os distintos am-

Jacques Testart: 
en vinte ou trinta 
anos estas ideas 
estarán admitidas 

outras .e perden a capacidade 
que Uñan de orixinar un organis
mo completo a partir de cada 
unha delas. · ,, 

bientes nos que se desenvolve e 
vive o individuo, incluíndo tamén 
o entorno físico e químico do úte
ro durante a xestación. Así, cada 
individuo é froito da súa bioloxía 
pero tamén das continxencias 
ambientais e sociais que configu
ran a súa propia historia. O resul
tado, en parte impredicible, a que 
isto dá lugar non pode ser reduci
do á dotación xenética recibida no 
estadio de embrión. Calquera ten
tación deste tipo non pasa de ser 
unha falsa ilusión determinista. 

Sexa cal sexa o futuro que nos 
depare a investigación en biolo
xía reproductiva non deberíamos 
enfrontamos aos complexos pro
blemas que presenta con posi
cións excesivamente pechadas 
sexa no sentido de aplaudir acríti
camente calquera suposto avan
ce científico, sexa rexeitando de 
plano calquera nova investiga
ción neste campo, aínda que un
ha boa dose de desconfianza e 
prudencia parecen aconsellables. 
Hai que analizar cada caso en 
concreto, cos seus pros e os 
seus contras, coas súas aplica
cións e os seus perigos reais ou 
potenciais. No caso da técnica 
que nos ocupa, aínda que cabe 
concebir algunhas aplicacións sa
nitarias da mesma talvez acepta
bles, os perigos derivados da po
sible manipulación dos embrións 
con distintos fins, fan necesarios 
un control e unha limitación es
tricta destas investigacións. 

Para comezar, é necesaria a 
maior transparencia sobre o que 
se está a realizar e unha regula
mentación(1l precisa, quizais so
bre a base dun consenso inter
nacional, que impida que se pre
sente como un feíto consumado 
o que, no mellar dos casos, de
bería ser o resultado dun debate 
social e dunha aplicación respon
sable e controlada dunha investi
gación biolóxica de enormes 
consecuencias sociais. • 

(1} No Estado español existe unha Lei de 
Reproducción Asistida que limita a 14 días 
o tempo que un embrión pode permanecer 
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Unha nova asociación defenderá os seus 
direitos laborais, pois até agora son 
considerados furtivos 

.Os lom&riceiros, unha 
profisión que ocupa a 
trescentas familias 
Da recollida de lombrigas ou miñocas, anélido moi 
utilizado como cebo na pesca deportiva, viven en Galiza 
unhas trescentas famílias, principalmente na província 
da Coruña. A primeira asociación de lombriceiros ven 
de ser constituida por máis de cen sócios co fin de "obter 
permisos para traballar, pois até agora considerábannos 
furtivos, conseguir seguridade social, un regulamento de 
venda e protexer a espécie", segundo declara o seu 
presidente Manuel Pérez Aliverch. 

• MERCEDES V ÁZQUEZ 

A miñoca de mar é tamén coñe
cida como gavilán ou tripa, vive 
exclusivamente no mar, non na 
ria; habita na area, baixo as pe
dras ou pegada a elas. Atópase 
en lugares próximos ás corren
tes mariñas, aonde chegan os 
alimentos das algas e o detritus, 
dos que se alimentan. Este cebo 
extraese de tres maneiras: coa 
botella autónoma (equipa), a 
pulmón e a pé (a man). 

A Universidade Compostelá es
tá a investigar as posibilidades 
desta espécie, pero con "excesi
va lentitude", segundo membros 
da Asociación Lombriceira, "pois 
hai xa seis anos que fixemos o 
primeiro chamamento á Xunta 
para que potenciara esta clase 
de estudos". 

Mercado 
para a exportación 

Para este tipo de miñoca non 
existen criadeiros, dado que non 
se reproduce fora do seu habi
tat. Comercialízase sobretodo 
cara o verán, por tratarse dun 
cebo utilizado unicamente na 
pesca deportiva. Almacénase en 
Galiza, espídese á rexión Medi
terránea, parte de Andalucía e 
Euskadi (sobretodo Bilbao). Ex
pórtase a Fráncia e ltália. 

Ensinar os métodos de traballo 
aos que empezan será tamén 
unha das funcións da Asocia
ción. "Hai moita xente que 
descoñece por completo este 
ofício e o que fai e destruir as 
zonas marítimas nas que habi
ta a miñoca", comenta Manuel 
Pérez que leva 25 anos na 
profisión. 

O prezo por unidade deste tipo 
de cebo fluctua moito segundo o 
mercado. Actualmente pode es
tar nunhas quince pesetas. Ta
mén varian moito os ingresos 
anuais dos lombriceiros que van 
desde o millón ao millón e mé
dio de pesetas anuais. 

"Hai quen pensa que gañamos 
moitos cartos, pero iso é moi re
lativo, porque si o mar xa é duro 
para quen traballa na superfí
cie ... No mergullado ca bombona 
de osíxeno -o método máis utili
zado- sófrese moito desgaste fí
sico, soportamos temperaturas 
moi baixas, a idade de traballo é 
limitada e por enriba con moitos 
nérvios, posto que cando chega
mos arriba poden estar a agar
darnos para meternos unha mul
ta e requisarnos a mercancia". 

Regular o sector 

A INTG, sindicato que asesora a 
este colectivo, espera que esta 
asociación chegue a ser autóno
ma e sinala que nace aberta a 
todos os implicados no sector. 
Esta central amósase a favor de 
apoiar ás famílias que viven ex
clusivamente deste labor, sen a 
captura de mariscos. Tanto a 
INTG como a Asociación de 
Lombriceiros critican a pasivida
de da Xunta que ainda non regu
lou o sector, mália a demanda 
dos interesados. Catalunya é a 
única comunidade que posue 
unha normativa ao respeito . 

O colectivo esixe respostas in
mediatas por parte da Adminis
tración Autónoma, dado que 
"explotamos unha fonte de ri
queza máis do noso país e non 
estamos dispostos a seguir tra
ballando na clandestinidade". • 



DEPORTE DE BASE 

Quen fora centrocampista 
destacado do futbol galega entre os 

disciplina e as estratéxias do 
balompé. Nun entorno para el 

anos 1948 e 1962 e 
con posterioridade 

adestrador dos 
xuvenis e asistente 
do primeiro técnico 
do clube celeste, é 

hoxe o encarregado 
de iniciar aos máis 

novas na 
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entrañábel, como é o 
da sua parróquia 
natal, A Bouza,en 
Vigo, ven 
desenvolvendo un 
labor que o entronca 
directamente coas 
suas raíces familiares 
e deportivas. 

Pepe Villar (agachado) formaba 
con Xúlio Vilariño a liña média do 
Celta na tempada 1952-53. 

Do Celta a asesor técnico no novo campo da Bouza 

Pepe Villar 
1 O futbol foi e será 
un deporte moi sacrificado' 
•R. DA CUÑA 

A canteira necesita de boas 
instalacións para medrar ou é 
unha condición secundária? 

Con boas instalacións sempre 
podes aspirar a máis. Pero non 
é o único. Se non se leva dentro 
unha grande afeizon entón o 
futbol pódelo deixar en calquer 
momento e pasar o tempo con 
outras actividades. Ainda que 
agora non o pareza, na miña 
época xogabamos en calquer 
sítio con espazo suficiente. 

Menos xente, menos coches, 
menos ruas e edifícios, nada 
de televisión. 

Si, e máis rapazada nos clubes 
modestos. Habia daquela equi
pas formidábeis. Uns campiona
tos rifadísimos nos que tiñas que 
dar o mellar en cada partido. No 
fundo era un futbol moi limpo. 
Lembro clubes destacados nas 
competicións dos anos cuarenta. 
Estaban o Rápido de Bauzas, o 
Peñasco, o Areosa, o Atlántida 
de Matamá, o Berbés, filial do 
Celta, e outros vários. 

Vostede en cal deles andaba? 

Eu andaba no Deportivo de 
Coia, no que para gañar un 
pasto tiñas que traballar duro, 
pois habia muito onde esco
ller. A min ben que me cus
tou, tiña que adestrar ás aga
chadas porque meu pai non 
queria que fose futbolista. 

E daí ao Celtiña ou ainda 
demorou en chegar? 

Non , primeiro botei catro 
anos no Coia. Aí taramos 
campións de Galiza na tem
porada 46/47. A seguir entrei 
no Celta, cando a equipa viña 
de ser subcampiona da liga 
47-48. Lago fun cedido ao Vi
lagarcia C.F., daquela na 2-A, 

E agora non se aproveita esta 
base, ou é que hai menos on
de escoller? 

Aproveitar, aprovéitase. O clube 
segue a ter xente das equipas 
filiais, coido que coma na miña 
época. Ainda que se te fixas 
ben, xa non hai a afeizón de an
tes, nen os rapaces novas teñen 
na sua maior parte intencións 
de chegaren a profisionais. Ago
ra hai moitas clases de depor
tes, está a causa mui repartida. 

O futbol modesto xa non é o 
mesmo? 

Para nada! Primeiramente, porque 
a xente agora apenas vai aos par
tidos pequenos, refírome aos par
tidos da liga local ou rexional gale
ga. Antes?, antes os Sábados ás 
tardes e os Domingos eran unha 
romaria, non habia campo que 
non tivese concorréncia. 

Eran tamén sítios de encon
tro, non si? 

Sítios de encontro e de diverti
mento. Pensa que durante a se
mana non habia discotecas, nen 
cines, só se ia á taberna. Aos 
bailes e festas ias os fins de se
mana e máis nada. Hoxe cal
quer rapaz apareceche un Do-

e despois volvín á miña equi
pa no 1950. Naqueles anos o 
Celta tiña un plantel formidá
bel coas máximas aspira
cións, tanto na liga como na 
copa. No clube aproveitábase 
muito a canteira. 

Villar co preparador físico do R.C. Celta Ra
món Catalá. 

mingo a xogar case sen durmir, 
e moitas veces sen tocar a ca
ma. Claro, asi non podes ren
der. Agora os que empezan 
queren que lles den as causas 
feitas, aceitan poucos consellos 
dos veteranos. E no futbol tes 
que sofrer, sempre foi un depor
te moi sacrificado. 

A vo_stede tocoulle viver ta
mén unha segunda época bri-
11 ante co R.C. Celta como 
adestrador dos xuvenis? 

Si , foi unha época grata como 
treinador, pois catre dos meus 
rapaces chegaran ao plantel 
que lago xogou a copa da UEFA 
66-67. Despois como membro 
da equipa técnica tocoume viver 
a época dos Manolo, Costas, Vi
llar, Rivas, Fernández Amado, 
Santomé, etc. , etc. Aqueles fo
ron dous plenteis excelentes. 

E agora unha volta ás orixes, 
un retorno aos seus camezos. 

Pois si, pero en realidade eu 
sempre estiven en contacto co 
bairro, sempre vivin aqui. Asi 
que, cando viñeron os do Depor
tivo Coia onda min a pedir que 
me fixese cargo dos rapaces , 
pensei, "que mellar que rematar 
a miña carreira deportiva onde 

empecei, onde me fixeron". 

É este labor deportivo tan 
importante como se di? 

Si, si, importantísimo. A estas 
idades hai que collelos con 
paciéncia, ensinalos a seren 
compañeiros. É moi traballo
so, pensa que son sete equi
pas comprendidas entre os 
sete e os quince anos. 

Un traballo cara o futuro. 

O resultado non se vai ver 
até dentro duns cantos anos. 
De momento vámolo pasan
do ben, que é o que importa. 
Ainda que as obras das insta
lacións tiñan que estar xa re
matadas e o campo de xogo 
en mellares condicións. Xa vi
ches ti hai uns dias, coa en
chenta de agua que caiu co
mo estaba, non ... ?• 

A Guerra rematou 
"Que aconteceu? Acaso os polacos esqueceron a ocupación 
soviética, as humillacións, as privacións de liberdade, a falla de 
horizontes, a insuportábel estupidez do sistema?", pergunta 
Carlos Gabetta, nun· artigo publicado no número de Outubro de 
CUATRO SEMANAS, no que trata sobre a situación política no 
Leste da Europa que titula A Guerra Rematou. "Non sen dúbida. 
Pero lembran claramente, e moito máis hoxe, a seguridade no 
traballo, na asisténcia sanitária, e na vellez; as gardarias 
infantis, a educación para todos, a auséncia de miséria. As 
sociedades ex comunistas compraron o capitalismo de rosto 
humano, o Estado do benestar e non esta partilla selvaxe que 
en causa de catre anos condenou á miséria absoluta ao 15,2 
por cento (a média do paro) da povoación polaca e á pobreza 
extrema á grande maioria nun país con salários do terceiro 
mundo e prezos do primeiro". ( ... ) "Outro paradoxo é que o 
capitalismo deu por rematada a guerra fria de contado naquilo 
que a guerra lle representou como custo : o Estado do benestar, 
o rosto humano, pero continúaa contra o comunismo porque 
baixo capa desta calificación meten sen distinción ás forzas 
todas do socialismo que sen custionar o sistema como tal , 
tentan profundizar no Estado do benestar". ( ... ) "Se o Estado do 
benestar está a ser progresivamente destruído na. Europa 
ocidental ; se nos Estados Unidos hai 40 millóns de persoas sen 
protección social e 5 millóns que viven na rua, acaso poderian 
esperar polacos e nicaraguanos, cubanos, haitianos l 
angolanes, que este capitalismo lles asegure o futuro\" 

Capitalismo selvaxe, 
segundo o Vaticano 

KAUGUARDIAN WEEKL Y 

Karol Woytila, cabeza da igrexa de Roma, interpreta nunha 
entrevista concedida a LA STAMPA a vitória dos ex comunistas 
na Polónia. "Non se trata dun regreso do comunismo en si , 
senón dunha reacción á ineficiéncia dos novas governos, o que 
non chama nada a atención . A única clase política que houbo 
durante 50 anos era a comunista. Eran eles os que mellar 
coñecian como funciona a política, con que mecanismos canta o 
parlamento, etc. No tocante aos do centro-direita, non estaban 
preparados para governaren porque non tiveran ocasión de 
facelo. Eran fortes e estaban unidos na oposición, como pasou 
na Polónia en tempos de Solidariedade. Agora están divididos. 
lsto ten a ver cun vello vício polaco: o dun individualismo 
exaxerado que leva á fragmentación". O dirixente católico 
considera neutro momento da entrevista a evolución do 
capitalismo. "Cambiou e este cámbio produciuse grácias ao 
pensamento socialista. O capitalismo de hoxe é diferente 
porque introduciu amortecedores sociais. Grácias a unha acción 
dos sindicatos levou a cabo unha política social . Está controlado 
polo Estado e polos sindicatos. Contado, nalgunhas partes do 
mundo pervive en estado selvaxe coma no século pasado". 

Ameac;a para o vinho alvarinho 
O EXPRESSO de 23 de Outubro, comenta o proxecto da Fenosa e 
advirte os efeitos que produciría sobre a zona vitícola . "Os 
espanhois da Unión Fenosa tem um projecto para a construgáo 
de urna barragem hidroeléctrica na freguesia de Veivaes, entre 
Mongao e Melgago, em colaboragao coma EDP". ( ... )O 
presidente da Junta da Freguesia de Ceiváes -onde se situará 
a barragem- afirma que se a construgáo da barragem mexer 
com o clima, mexe com a qualidade do vinho. Quem vive da 
agricultura náo pode deixar de estar preocupado. Quem nao tem 
dúvidas é José Gualdino, da Corema, Associagáo de Defesa do 
Património, para quem a concretizagáo do projecto provocará o 
alargamento de urna superfície de mais de 20 quilómetros en 
cumprimento-a maior da Europa- e originará a formagao de 
micro-climas que destruiráo o cultivo de várias castas de uvas de 
superior qualidade, como é o caso do vinho Alvarinho".+ 
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"TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA 

ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO 

E O PASO DAS PERSOAS FAISE LENE ... 

SEDENTA COMO UN MAR 

E NO SEU MAR, AFOGADA." 

POEMA "ROSAL/A''. DE XOHANA TORRES 
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REDEFINICIÓNS ANTE A UE 

Foi un dos primeiros 
militantes do PSOE 
na Galiza despois de 
1936. Economista, 
facendista, Francisco 
López Peña está 
tamén de actualidade 
por ser o Delegado 
da Zona Franca de 
Vigo. Estes 
organismos, coa 
constitución da Unión 
Europea, terán que 
redefinir en parte a 
sua función. A ZF de 
Vigo xa o está a 
facer, dando pasos 
cara converterse 
nunha axéncia de 
desenvolvimento 
local, impulsando e 
formando parte de 
proxectos como o 
Plano Estratéxico de 
Vigo, Provigo ou 
Vigoactivo e 
financiando 
numerosos estudos 
para vertebrar a área 
viguesa. 

.. 

Francisco López Peña 
'Estase investindo en solo industrial 
sen nengun tipo de critério' 

•A. EIRÉ 

Ven de constituirse a Unión Eu
ropea, ainda que sexa dez me
ses despois do prazo previsto. 
O Luns 1 de Novembro entrou 
en vigor o Tratado de Maas
tricht e o libre comércio entre 
os 12 paises da CE semella xa 
un feito irreversíbel. Ante esta 
situación, calé a virtualidade, o 
papel das Zonas Francas? 

Coa integración na Comunidade 
Europea as Zonas Francas per
deron importáncia. Están conce
bidas como áreas de almacenaxe 
de mercadorias de productos de 
importación. Só o 10% do comér
cio exterior galega procede de fó
ra da CE. Por outra banda, os 
aranceis xa baixaron sustancial
mente e van baixar máis se se 
aproba o GATT. Cada vez as ZF 
teñen menos importáncia nese 
sentido. Por iso nós comezamos 
outra série de funcións en parale
lo convertíndonos nunha axéncia 
de desenvolvimento local e reali
zando outras actividades ade
mais da própria e tradicional. 

Seguindo esta política, a Zona 
Franca participa nunha série de 
iniciativas conxuntas para o 
desenvolvimento de Vigo, co-

mo o Plano Estratéxico, Vigo
activo, Provigo, etc. En que di
reción están a impulsar Vigo? 

Todo o mundo coincide en que 
Vigo é unha cidade totalmente 
desvertebrada tanto do ponto de 
vista social como do económico. 
Cada un tira pola sua banda. Hai 
que xuntar esforzos. Faltan pers
pectivas e grandes obxetivos co
mo cidade. Trátase de sensibili
zar o tecido social e dinamizalo a 
carón dos problemas. Rachar co 
individualismo do vigués. Outras 
das características de Vigo é que 
os cidadáns non queren moito á 
sua cidade. Penso que logramos 
criar un mecanismo axeitado. A 
resposta for moi boa. Só facia fal
ta pór a andar os foros adecua
dos e asi sairon unha série de 
ideas que poden ser moi boas pa
·ra a cidade. 

Até agora a Zona Franca de Vi
go pouco máis era que Citroen, 
pois a restante actividade non 
chegaba ao 5%. Pola contra ou
tras ZF como a de Barcelona ti
veron un enorme crecimento e 
unha gran importáncia dentro 
do tecido industrial da cidade. 
Cales foron as causas deste 
estancamento da Zona Franca 
de Vigo? 

En boa parte débese a un proble
ma histórico moi complexo: o dis
tinto potencial industrial que ten 
Barcelona e o que ten Vigo. Os 
cataláns apostaron desde come
zos de século por esa via. O Con
cello de Barcelona aportou os te
rreas para a ZF ... Houbo unha 
concepción e unha visión de futu
ro moi ampla desde un comezo. 
Pero tampouco nos podemos 
queixar do papel que xogou a ZF 
de Vigo. O feito de ter aqui Ci
troen implica un gran potencial 
para toda a cidade. 

'Vigo debe ter un 
desenvolvimento 
baseado nos 
sectores próprios'. 

Esa situación coloca á Zona 
Franca entre os organismos 
que gozan hoxe de maior liqui
dez. Con máis de 25 mil millóns 
disponíbeis, cales son os pa
sos que vai acometer agora a 
ZF de Vigo? 

Nós non somos o Tio Xilito que 
quer aferrollar o diñeiro. O que 
queremos é investilo en activida
des productivas. Por isa comeza
mos un ambicioso programa de 
criación de chan industrial, activi
dade que necesita un gran inves
timento. Pero desenvolver chan 
industrial en Vigo é un proceso 
lento e moi retorcido. Por unha 
banda está o problema da divi
sión da propriedade e por outra o 
do planeamento caótico que ten a 
cidade. En Vigo existen moi pou
cas áreas que non esteñan edifi
cadas, que sexan suficientemente 
amplas ou que non choquen con 
intereses medioambientais. Can
do rematemos con este proceso 
teremos investido boa parte dese 
diñeiro en chan industrial. Pero 
como irnos vender ese solo ta
mén vai xenerar outros recursos. 

Os polígonos industriais 

Na Galiza sempre se está a fa-
1 ar de necesidade de criar 
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'O medo é libre e 
por moito que diga, 
ninguén vai crer 
que Petrovigo ten 
un risco moi baixo'. 

chan industrial. Logo ollamos 
como máis do 65 por cento do 
chan industrial que se criou 
non se está a aproveitar. Se
mella como se cada cacique 
local quixese ter o seu polígo
no industrial. 

O chan industrial sobra en moi
tos sítios, pero falta neutros. 
Existe un problema de planifica
ción. En Vigo hai unha caréncia 
de chan industrial e unha enor
me demanda. Hai empresários 
que se queixan de que, por falta 
de chan axeitado , non poden 
montar a sua indústria ou am
pliala. Pala contra, hai outros po-
1 í gon os industriais, realizados 
nos lugares máis insospeitados, 
que non teñen nengunha indús
tria e que, posibelmente, nunca 
a terán. Estase investindo en 
chan industri9-I sen nengun tipo 
de critério . E un problema de 
asignación de recursos. 

Agora aparecen novas nomes 
entre as áreas de equipamen
tos para empresas. Que queren 
denominar cando talan de Par
que Empresarian 

Os polígonos industriais concebí
ro ns e como unhas áreas moi 
pouco coidadas, mal equipadas, 
médio noxentas ... Esa é unha vi
sión moi subdesenvolvida do que 
debe de ser un polígono indus
trial. Un pasea polo solo industrial 
de Fráncia ou doutros paises e 
olla que é unha marabilla: hai ze
n as verdes, grandes zonas de 
equipamento , o urbanismo está 
moi cuidado, a estética dos edifí
cios é moi boa ... Non se imaxina 
un que está a pasear no médio 
de indústrias. Esa conceición de 
chan industrial é á que ternos que 
chegar aquí, por iso talamos de 
parque empresarial e non de polí
gonos industriais. Hai que criar 
chan industrial, pero de calidade, 
tanto para as empresas como pa
ra os cidadáns. Unha causa non 
está reñida coa outra. Hoxe a 
maioria das empresas non son 
contaminantes, pero se o rodea
mos dun urbanismo caótico e un 
mal tratamento estético, convér
tese nunha cousa denostada. 

Outro dos factores que sempre 
se unen ao chan industrial é o 
das comunicacións. No caso 
concreto de Vigo non semella 
ser doado comunicar axeitada
mente por terra esas áreas em
presariais. 

Cando poñemos en marcha un 
proceso de chan industrial, for
mulámosllo ao Concello e á Xun
ta para que o teñan en canta nos 
plans de infraestruturas das co
municación viárias da cidade. Se 
se levan a cabo os proxectos dos 
dous cintos e a autovía que vai 
comunicar con Madrid, estes par
ques empresariais estarán axeita-

damente comunicados. 

Un dos planos que a ZF quixo 
levar a cabo foi o da potencia
ción das indústrias conservei
ras. Cales foron as causas de 
que non tiveran o éxito agar
dado? 

Hai un gran minifundismo neste 
sector. Penso que só van sobre
vivir as grandes empresas que te
ñan unha marca consolidada no 
marcado, que concentren os seus 
esforzos en distribución e consoli
dación da marca. Pero hai neste 
sector unha tradición familiar que 
impide a fusión e a coordinación 
de esforzos. Pode ser catastrófi
co. Hai empresas que se van ver 
obligadas a pechar nun futuro 
non moi lonxano. 

Estas empresas teñen medo a 
atoparse coa sua própria reali
dade? Vostedes realizaron un 
estudo que semella non foi to
mado en consideración. 

Financiamos un estudo elabora
do por unha consultora interna
cional coa idea de que, unha vez 
rematado, fose asumido palas 
empresas. Desgraciadamente o 
caso que lle fixeron foi moi esca
so. Pero non desistimos da idea. 
Estamos plenamente convenci
dos de que é a unica maneira de 
que sobreviva este sector no Sul 
da Galiza. As conserveiras do 
Norte, por ser moito máis novas, 
teñen unha dinámica distinta, 
con un gran futuro, como por 
~xemplo Calvo ou Xesus Alonso. 
E triste que Vigo, que nasceu ao 
carón da conserva, vaia perder 
este sector se non mudan as 
cousas. 

A base informática 

Outras das tarefas que van 
acometer é a elaboración dun
ha gran base informática. Que 
función vai ter este banco de 
dados? 

Pretendemos ter información de 
todas as sociedades, tanto anó
nimas como limitadas que exis
ten na Galiza. Chegamos a un 
acorde cos rexistos mercantís 
para que nos faciliten a informa
ción. Despois elaboraremos uns 
estudos, por un lado sectoriais e, 
polo outro, das empresas exis
tentes para que se coñezan mi
llar, traten de ser máis competiti
vas e se podan comparar coas 
demais. Por outra banda, os or
ganismos que teñen que tomar 
decisións económicas, con esta 
información sectorial , farano cun 
coñecimento maior da realidade. 
Nese senso tivemos un gran eco. 
A Xunta firmou un convénio con
nosco para ter aceso a ela, ta
mén se está a distribuir por al
guns bancos e outras moitas en
tidades mostraron o seu interese. 
Incluso de fóra de Galíza están 
vindo a coñecer esta iniciativa e 
tratan de imitala, como sucede 
co Governo Basca . Ternos que 
rachar cos complexos, aqui es
tanse a facer causas que están a 
ser imitadas fóra. Non só se trata 
de copiar. 

Pero existe tamén un mimetis-

'Non somos o Tio 
Xilito, queremos 
investir en 
actividades 
produtivas'. 

mo moi extendido que en oca
sións leva a confundir desen
volvimento con chimeneas. Co
mo contempla o desenvolvi
mento da área de Vigo? 

Vigo está sentado sobre dous 
grandes sectores macroeconómi
cos: o da automoción e o deriva
do do mar (pesca, conserva, 
construcción naval, porto, etc). 
Eses sectores van ter que seguir 
primando durante moitos anos, 
pero é necesário promover outros 
sectores para que a economia 
non só dependa destas duas acti
vidades. Hai un sector graniteiro, 
textil , farmacéutico-químico, cerá
mica ... Poden potenciarse e di
versificarse. O sector terciário da 
economia tampouco ten o peso 
que debia ter, polo que se necesi
ta que os servícios sigan medran
do. Vigo ten un gran futuro como 
metrópoli. O crecimento desde a 
ldade Média prodúcese nas cida
de s. Se queremos que Galiza 
prospere hai que concebir ese 
crecimento ao carón das cidades 
galegas. 

As veces estamos a cavilar en 
novos proxectos, novas tecno
loxias etc. esquecendo o po
tencial que nos rodea. No caso 
de Vigo, a Ria. Poucas veces 
se constata que o sector mexi
lloei ro ten unha importáncia 
económica semellante á de Ci
troen por citar un exemplo. 

O desenvolvimento de Vigo, co
ma o do resto de Galiza, debe 
ser endoxéno, potenciando os 
sectores próprios e tamén aos 
nasos empresários . Non se po
den facer castelos no ar, agar
dando que todo se resolva traen
do empresas de fóra. Se veñen, e 
virán se vai ben o naso tecido in
dustrial , benvidas sexan. A base 
ten que radicar en nós mesmos. 
Cando talamos de chan industrial 
ou de sociedades de capital risco, 
sempre estamos pensando nos 
recursos próprios. 

r------------------------------------------------------------------------------, 
10 PSdG é unha espécie 
de confederación de tribus' 
Qué analise fai da actual si
tuación do PSOE na Galiza, 

1 vostede que foi un dos tres 
primeiros militantes novos da 
post-guerra? 

Penso que se dramatiza bastan
te. O PSOE sempre tivo unhas 
divisións internas importantes. 
Ese é un dos seus grandes 
atractivos . Houbo momentos 
moito máis conflitivos, o que pa
sa é que as crises sempre hai 
que ollalas con perspectiva his
tórica. Cando a escisión da in
ternacional comunista, pudo ha
ber unha ruptura interna como 
ocorreu noutros partidos socia
listas europeus, pero no PSOE 
non se produciu. Foi un momen
to moito máis crítico. Habia un
ha gran división ideolóxica, pero 
o PSOE soubo asumir todas as 
tendéncias internas. Na 11 Repú
blica tamén habia unhas tendén
cias moito máis enfrontadas das 
que pode haber agora. 

Estamos afeitas a que non aflo
raran as discusión ideolóxicas. 
Habia medo a que , cun entra
mada democrático ainda feble, 
novo e con perigos internos, se 
desmoronase. Pero o normal é 
que haxa discusión e confronta
ción, tanto dentro dos próprios 
partidos como entre eles. o de
bate, sempre que a xente asu-

ma as votacións e non esteña 
tratando de dinamitar o partido, 
é enriquecedor. Hai que aceitar 
as maiorias. 

As distintas tendéncias exis
tentes no PSOE na Galiza 
coinciden na necesidade de 
galeguizar o partido. Cal seria 
o método, para vostede? 

Hai que desfacer un mito. Non 
lembro nengunha decisión im
portante do PSOE na Galiza que 
estivera intervida por Madrid. As 
veces a própria incapacidade 
das persoas leva a desviar o te
ma a outro lado. O que si é certo 

'Non lembro 
nengunha decisión 
importante do 
PSOE na Galiza 
que estivese 
intervida por 
Madrid'. 

é que moitas veces o partidc, 
non deu alternativas axeitadas á 
realidade galega. Pero foi máis 
por incapacidade própria que 
por dependéncia de Madrid. 

Aqui do que pecamos e de loca
lismo, non de centralismo. So
mos unha espécie de confedera
ción de tribus. O partido ten ra
zón de ser cando dá alternativas 
á sociedade, o problema do 
PSOE foi que non soubo darlle 
resposta aos problemas de Gali
za. Foi o custe que pagou nas 
eleicións. 

Un dos debates existentes no 
PSOE é o do xeito de situarse 
no espácio político. Alinearse 
máis co BNG ou co PP. 

Se o PSOE non é capaz de dar 
unha alternativa própria na Gali
za está condenado a desapare
cer. Pero o PSOE ten un campo 
de actuación próprio, ainda que, 
as veces, non o ocupe. Non se 
pode pensar só a curto prazo e 
con vista só a unhas eleicións 
concretas . Hai que loitar palas 
ideas, a proba patente é a do 
BNG que, mesmo sen deputa
dos no parlamento, seguiu a loi
tar palas suas ideas. Hai que ser 
consecuente, non se pode facer 
política en función dunhas elei
cións ás portas.• 

'As conserveiras 
non lle fixeron caso 
ao estudo de sector 
que nós 
fi nanciámos'. 

Petrovigo 

Proxectos como o de Petrovigo 
non poden ser excluintes con 
ese potencial enorme da Ria de 
Vigo? Non será necesário defi
nir prioridades na explotación 
dos recursos? 

O medo é libre. Por moito que di
ga, ninguén vai deixar de ter me
do a este proxecto. A xente sico
lóxicamente non o aceita, ainda 
que si poderia facelo racional
mente, se se lle explica axeitada
mente. Pero o certo é que en to
dos os partos do mundo ten que 
haber unha estación de aprovisio
n amento de buques. En Vigo 
existe desde sempre. Na terminal 
de Repsol enchen os seus tan
ques os buques , outros fano no 
médio da ria mediante barcazas. 
Non pode haber barcos, nen co
ches sen gasolineiras. 

Agora en todos os portas de Es
paña se están a instalar competi
dores de Campsa. lso é bo por
que baixan os précios. O que non 
podemos facer é tratar de que o 
porto de Vigo esteña á altura dos 
demáis e que non exista esa 
competéncia no aprovisionamen
to de combustíbel. O ar 10 pasado 
entraron 123 petroleiros, mo.itos 
máis que entrarian en Petrovigo, 
porque Repsol abastece non só a 
buques. 

Petrovigo hai que miralo nun con
texto xeral empírico. Non ten un 
risco desmesurado como pode 
parecer se non se analisa a fon
do. Non hai risco especial na ins
talación desta terminal. No estu
do que lle encarregamos á Lloyds 
vimos que o risco era moi peque
no. Os productores de mexillóns 
afirman que ainda que o risco se
xa mínimo eles teñen moit9 que 
perder e pouco que gañar. E cer
to, desde a pespectiva do mexi
lloei ro, pero hai que analisar a 
cuestión globalmente. Hai que 
ver se o que se vai gañar neutros 
sectores merece a pena a respei
to deses riscos pequenos que 
van existir . Por isa apoiamos a 
idea. Quedaria moi ben se me 
opuxese a esa empresa, pero 
ainda que sexa impopular teño 
que mostrarme a favor, porque 
asi mo indican os estudos que re
alizamos. 

Se existise risco opoñeríanse a 
esa instalación? 

Evidentemente. Se houbese risco 
os primeiros afectados seriamos 
nós, que estamos a 150 metros. 
Esa instalación non é nengunha 
bomba como alguns queren facer 
creer. O risco non é nulo, pero é 
moi baixo, ainda que para a povo
ación non existe nengun perigo. 
Pero nesta vida sempre hai que 
tomar algun risco, senón tampou
co subiríamos aos avións. • 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O Mércores 27, ás 
10.45 h., un policia 
disparaba contra unha 
peixeira en Vilagarcia. 
Todas as emisoras 
ofereceron a notícia, non 
senda a Rádio Galega 
que agardou ás catro da 
tarde para dar a 
primeira nova. Daquela 
xa saira o comunicado 
da Xunta que repetiron 
seguido desde entón. 

O Xoves 28, Manuel 
Fraga e Sixto Seco 
amenizaban o programa 
Parladoiro da emisora 
antes mencionada. Sixto 
Seco: "Agora os galegas 
terán que beber Pilé 43'. 
Ho, ho! Manuel Fraga: 
"Mellar que beban 
queimada que é máis 
galega. Ho, ho!". Non 
houbo mención, nen 
pergunta nengunha, 
sobre Dona Rosa Diz. 

As bases dos 
concursos literários 
deberian estabelecer 
que existe unha 
preselección de obras. 
Para que non pase 
como no Prémio Esquío. 
Alguns poetas 
quéixanse de seren 
excluídos da equipa 

A saída do túnel 
Un home coma min, un ninguén 
que vive os acontecimentos po
líticos con intensidade pero des
de a barreira, debe estar con
tento e satisfeito polo resultado 
das eleicións do 17 O? Faga
mos unha somera análise. 

O PPG, liderado por Fraga e tu
telado por un don José Mª Az
nar, acrecentouse a sua maioria 
absoluta, e pode governar sen 
maiores sobresaltos durante os 
próximos catro anos. Constitue 
este facto un sério motivo de 
preocupación por várias razóns: 
En primeiro lugar porque indica 
que grande parte da cidadania 
galega vive ainda orientada cara 
o pasado, pois non ten reparos 
en darlle o seu voto a unha per
sonaxe con un historial nada fiá
bel para liderar o futuro da nosa 
nación, para el rexión española, 
cunha vida entregada a unha 
política de Estado que non vive 
e sente o feito diferencial gale
go, como o entenderon ben os 
integrantes da A. R. E. Moitos 
dos nosos queridos compatrio
tas ainda non asumen conse
cuentemente a realidade de que 
un país para facerse respeitar 
ten que dotarse de organiza
cións políticas próprias , que non 
estexan submetidas a imperati
vos alleos de nengunha clase. 

En segundo lugar, porque este 
resultado implica que a nasa te
rra vai continuar governada du
rante outros catro anos por un 
partido que puxo en prática un
ha política de folclorismo, des
pilfarro, alienación nacional, in
dignidade como país, etc. Vé
ñen me á mente a sua prática 
lingüística, buscando calquer 
pretexto para usar o idioma es
pañol; as suas alusións á unida
de da pátria ante Aznar, enten
dendo por tal a pátria española, 
porque os galegos parece que 
non a ternos ; as su as precisións 
a que a sua política vai dirixida 
a construir España desde Gali
za, etc. Para quen ere, como es
te anónimo votante, que hai que 
construir Galiza desde Galiza e 
para Galiza; para quen non ten 
mentalidade nengunha de ser
vo, de dependente, de escravo, 
ainda que si de sumo respeito 
para con todos; para quen coida 
que a nosa Terra pode gover
narse a si mesma porque ten 
homes e mulleres preparados 
para este cometido, esta praxe 
non pode menos de parecernos 
totalmente negativa. 

Coalición Galega apostou pola 
autoimolación, pola destrución 
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do resto de caudal que lle que-
daba. Apareceu como un parti
do desnortado, sen reclamo, 
sen dirixentes con un mínimo de 
recoñecimento social e con un 
presidente , nun partido que se 
di nacionalista, que descoñece 
o idioma do país ou , en caso 
contrário, que o menospreza. A 
onde pretende ir deste xeito? 

Unidade Galega-Esquerda Uni
da precipitouse no abismo, cun 
Camilo Nogueira que se amostra 
cada vez máis desacertado; 
cunha política que, de ter éxito, 
viria a resucitar o Fénix moribun
do da esquerda 
estatalista, inca-
paz de lograr 
uns resultados Este resultado 
mínimamente 
satisfatórios en implica que a 
anteriores comí- nosa terra vai 
cios autonómi-
cos. A debacle 
supón a defe
nestración de 
ambos proxec
tos, agás que 
queiran conti
nuar roteiros 
meramente tes
tem uña is que 
non levan a 
nengures. A sua 
teima en contra 
do BNG, obxec
to reiterado das 
suas críticas en 
campaña, non 

continuar 
governada por 
un partido que 
puxo en 
prática unha 
política de 
folclorismo, 
despilfarro, 
etc. 

lle reportou rentabilidade pol ítica 
nengunha e demostrou ás claras 
que antepuña a sua sobrevivén
cia política a un proxecto nacio
nalista sério para este país. Que 
opcións lle quedan? Pensamos 
que tres: a) retirar-se da vida po
lítica, saída non desxábel para a 
nosa r:iacionalidade nen quizais 
asumíbel para o próprio Camilo. 
b) Integrarse na casa comun da 
esquerda estatalista, aceitando a 
OPA que lle foi lanzada no seu 
dia polo PSOE ; e c) integrarse 
de cheo no proxecto do BNG, 
acarretando o seu moito saber e 
a sua dilatada experiéncia na re
construción da nasa nacionalida
de. O seu contributo pode ser 
dun grande valor para este noso 
país. Nesta eventualidade, co
rrespóndelle ao BNG dar mos
tras cumpridas de xenerosidade, 
para facer viábel o seu reingreso. 

Os resultados do BNG son moi 
esperanzadores porque poden 
supor que, se se profundiza na 
política de moderación, de sen
satez, de saber facer, de unida
de, de implantación social; se 
estende o seu campo de acción 
para englobar o centro naciona
lista, constituindo a grande casa 
comun do galeguismo, debe es
tar chamado a rexer os destinos 
da nosa Terra dentro de moi 
pouco tempo, unha grande es
peranza e un grande caudal que 
se pon nas suas mans e que 
por responsabilidade histórica 
para con Galiza non deve dilapi
dar. Portante, podemos concluir 
que contentos si porque o fin do 
túnel pode estar próximo, pero 
satisfeitos non, porque o pro
xecto de liberación non se pode 
polo momento efectivizar. • 

R. CARV ALLAL 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

Resultados 
eleitorais 
Cada povo ten en todo momen
to o que se merece, o que pede. 
A vitória do señor Fraga por 
maioria absoluta nestas elei -

PRIMEIRAS PROBAS 
XosÉ Cm CABIDO 

Cando un par de políticos se poñen <liante das cámaras para 
lanzarse estadísticas á cabeza, ou para cruzarse acusacións inci
sivas do tipo 

-Usted miente ofaltá a la verdad. 

-Quien me está faltando a la verdad es usted. 

un ten a sensación de que o responable do desastre económi
co é o moderador do debate, ou o realizador do programa, ou 
incluso a maquilladora. 

Pero hai váis para demostras, ás veces a costa dun prezo inad
misible , que en efecto os dous minten e moito. 

Os feitos . O país estaba ó parecer en moi boa man , e alí pu
ñan o cachazudo coas mans enriba dunha m a, mo durmida , 
sen sangue nas vea , como de cera, a incorruptibl s. Mai · o 
Embacuador de Vellos defende ó animal qu mat u a Ro a Diz 
por catro xurelos. Fraga Iribarne como con Franco, ~ on nti
dor e culpable. Non distingue o ben do mal. Non é xu to nin 
quere selo. (Pero ándate con ollo: ue tro ñor non p rdoa) . 

A estupidez. (Inconsciencia para suaves). Xa era b n sabido 
que o PSOE o partido en pés nin cabeza e taba cheo de xen
te lixeira, xente sen traspaso ningún. Arrimadizo inútile al
gún ex-comunista arrepentido. Agora que perderon boa parte 
do creto e faltan cadeira para botar a e tiña, agora tá o po
leiro revolto . Pero Antolín . Presedo non perde o control 
declara: "Este non era o momento do. Partido do · ciali ·ta ' . 
Os tempos son chegados. ' O PP xogou con vantax a apa
rou os medios de comunicación'. Debate Fraga, Presedo. Mu
chacho acabarás repasando o catón . 

Ah, si. Debería dicir algo sobre Mariano Rajoy. Os mandrile 
teñen moita forza. Mariano Rajoy ten ... ten ... Imposible. ·on se 
me ocorre nada.• 

cións en Galiza mostra, unha 
vez máis , que ou ben os gale
gas somos inconscientes (eu 
non o creo), ou somos Kamika
zes. + 

XAQUIN M. PENAS PATIÑO 
es TIAGO) 

A calar ou carta 
a un f errolán 
Sen ánimo de entrar nunha ba
tal la persoal , quereria respon
der á carta publicada na páxina 

GONZALO 
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Este ferrolán que pretende ver 
na carta asinada por min no nº 
588 neste mesmo semanal, a 
opinión dunha persoa (eu) mani
pulada polos meios de comuni
cación; lago fala dun catecismo 
que papamos pala televisión. 
Que se dicendo 
o que digo es-
tou a defender 
ao estado es-
pañol, e non sei Até HB acatou 
cantas máis in
t e rp reta ció ns 
ao seus xeito. 

O único que 
quixen deixar 
claro era a miña 
posición ante 
uns feitos. Nin-
guén pode pa-

a Constitución 
Española 
ainda que for 
por imperativo 
legal. 

tentar o que é un bon nacionalis
ta, xa que nacionalistas hai moi
tos e de moitas espécies diferen
tes. Eu son dos que nunca cre
ron na loita armada para acadar 
os direitos á autodeterminación. 

Segundo o que di este leitor o dia 
que ETA renúncie á loita armada, 
o pavo basca deixará de ser libre. 
Libre de que?, digo eu. Son aca
so agora libres? Quereria saber o 
que é para ti a liberdade. 

Lago di: "Canto a nós os gale
gas, bastantes motivos de pro
testo ternos para nom andar 
criando lacinhos fictícios". Resul
ta que agora que os laciños ta
ñen a ver coa situación en que 
se atopa Galiza, quizá estexa a 
confundir o touciño coa velocida
de. Alguns galegas o que terian 
que facer é baixar do céu e pór 

os pes no chan. Ate H.B. acatou 
a Constitución española ainda 
que for por imperativo legal. 

Recordarlle que partidos como 
o B.N.G. ou Esquerra Republi
cana de Catalunya no seu dia fi
xeron un chamamento para que 
os violentos deixasen as armas 
e se unisen a eles para loitar 
polos direitos dos seus respecti
vos povos, e, non é por nada, 
pero creo que desde entón lles 
vai moito mellar. 

Dentro do texto hai outra frase 
que di: "Os que nom vivemos en 
Euskadi, o menos que podemos 
fazer -por desconhecimento da 
realidade do conflito- é calar". 
Desde cando hai que viver nun 
lugar para saber o que ali se ca
ce, entón todos teriamos que fi
car calados, e xa nos tivo cala
dos de abando o noso paisano 
Paquiño o de Ferro/. Agora cada 
quen di o que quer con todas as 
consecuéncias, é unha sorte. • 

CARWS .8RAGE LEIRA 
(BARCELO A) 

Carta dun 
insubmiso 
no exílio 
Vai pouco menos dun ano, salta
ba ás páxinas dos periodicos ga
legas a nova de que un rapaz in
sumiso afiliado á CNT negábase 
a reconecer a autoridade do tri
bunal que pretendía xulgalo polo 
delito de insubmisión ao servizo 
militar e á prestación social 
substitutória. Ao non presentarse 

HOMES TEMPERADOS 
NANINA SANTOS 

Claro que si, pobre Xos' António Otero non é responsábel de 
nada. Fa ltaba mái · qu dua ·centa persoa , e pescas, para máis 
inri d Vilaxoán ·e lle bota en enriba e el ficara quedo mentres 
lle arrincaban a pel, o olios, as suas partes e daban cabo del 
logo de lle roubar a pistola. 

Que os chinchas sexan de máis ou menos centímetros tanto lle 
ten, porén a culata da sua pistola ha abrir cosidos de seis pontos, 
e a boca, ha matar sen dilación cando el queira, como el queira. 

Así un policia nacional-policía autonómico: sereo, tranquilo , 
temperado , comedido, disparando cando as multitudes -
chusmas incontrolábeis- deciden que a autoridade é valor a 
bater e derrubar. 

O resto dos demais cidadáns, para estese outros casos da vida, 
valemonos, endebén, sen pistolas. Eles, como as levan, úsan
nas cando lles peta. Total compraban que despois as autorida
des e os seus colegas de profisión sempre saen na sua defensa 
e teñen total crédito as suas palabras. 

Mentres, unha muller da chusma -desbocada, desmandada, 
desenfreada-, Rosa Diz, está enterrada.• 

ao xuízo, este 
rapaz pasaba á 
clandestinida
de. Como solu
ción persoal op
tou por irse fora 
do país. 

Este rapaz son 

A ALDEA 

Dá tristura que non comprendan 
que o servizo social substitutório 
é un castigo para os que se 
negan a facelo servizo militar. 

a insubmisión. 
Da tristura que, 
apesar da dura 
realidade cotiá 
de guerras xe
ralizadas por to
das as partes e 
de abusos das 
forzas armadas 

eu, e a pique de un ano daqueles 
feitos, de vagamundear por Es
paña e por Europa na clandesti
nidade e de coñecer a crua reali
dade deste sistema capitalista 
desde outras perspectivas, non 
só manteño a miña postura se
nón que penso que é máis nece
sária que nunca. 

(incluída a policia) a xente non 
nos mentalicemos de que fai fal
ta un cámbio radical. Daquela, é 
necesário que se nos poña dian
te dos fuciños, en carne e oso, 
un neniño somali esfameado, un 
kurdo masacrado, unha muller 
bósnia violada, un chileno tortu
rado, etc. , para que comprenda
mos a verdadeira dimensión da 
traxédia? .. pala televisión, ao 
que parece, non é suficiente. 

Da tristura que esforzos deste 
xeito destinados entre outras 
causas a abrirlle os ollas á xen
te, sexan en balde e a opinión 
pública, en xeral , non sexa ca
paz de albiscar e compartir o 
verdadeiro senso de loitas como 

Mais o problema é simples: hai 
unha série de valores espalla
dos agora por toda a espécie 
humana tais como o individua-
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titular sen nen sequer 
chegar a seren lides 
polo selecionador, 
querse dicer por algun 
membro do xurado. 

Os cregos sacan u ns 
cartas dos responsos 
que botan o Dia dos 
Defuntos. Nalgunha 
parróquia o pedimento de 
responsos dedicados 
foi tan longo que os 
demais fregueses 
pensaron en perder todo 
o dia antes de chegar a 
hora da misa. "Bótenos 
a misa e lago siga 



•" 
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vostede cantando", 
berrou algun. 

11 A prensa católica 
polaca xa non se 
vende", informa Le 
Monde. "E ainda que 
existen 60 emisoras de 
rádio católicas, só teñen 
o 3,7% da audiéncia". 
Non é raro que o Papa, 
nunha recente 
entrevista, lle 
recoñecese certos 
méritos ao comunismo 
en favor dos pobres. Ten 
medo perder clientes. 

11Fidel está tolo?", 
pergúntanlle a cotio os 
xornalistas a Frank 
Delgado, cantor cubano 
da Nova Trova. "Eu 
teño, principalmente, 
influéncias dos Beatles", 
resposta el, facendo seu 
o dita de "vostede 
pergunte o que queira 
que eu xa contestarei o 
que me dea a gaña". 

As Olimpiadas e a 
Expo un éxito, os 
resultados económicos 
un desastre. O concello 
de Barcelona debe 300 
mil millóns de pesetas, 
case a metade do 
orzamento de un ano da 
Xunta de Galiza. E terán 
que pagalos todos os 
cidadáns, galegas 
incluídos. Eles tiveron a 
festa, pero os demais 
pagan os músicos. 

O integrismo 
aterroriza Alxéria. Os 
integristas fixéronse 
cunha imaxe grácias á 
televisión francesa que 
lle deu espazo de 
priviléxio cando ainda 
non os coñecia ninguén 
(en Alxéria a televisión 
francesa ten unha grande 
audiéncia). Os líderes 
integristas seguen a ser 
xenerosamente 
entrevistados nos 
meios ocidentais, prática 
que non se segue cos 
membros do IRA ou da 
ETA. Alguén espera 
conseguir petróleo e gas 
natural barato odia de 
mañá?+ 

•••••••••••••• 

OFERECIDOS 
X. PIÑEmo 

Os que saben de oferecimentos din que nunca houbo tantos. 
Desde ben cedo, cada dia, unha patulea de oferecidos patea, in
triga, toma posicións, amosa o currículum e acude en socorro do 
vencedor, que é mellor maneira de non escorregar no DOGA. E 
os que saben din que nunca tantos oferecidos optaron a tan 
poucas ofertas, e que nunca foron tan da mesma pelaxe. Porque 
antes os oferecimentos eran outra cousa. Como cando Otero Pe
drayo se ofereceu a camiñar a San Andrés de Teixido, como 
cando António Ramilo ofreceu aquel choio no que se chuzou 
Xosé Luís Barreiro para se descobrir a si mesmo. Xa non quedan 
ofertas como aquelas. As almas of erecidas deixaron paso á im
pudícia duns corpos ofertados con,xuntamente con carné de mi
litante e máster millonário. E as ofertas de emprego deixaron sí
tio aos anúncios de liquidación por cesamento de negócio. Ago
ra o futuro só vai oferecer labazadas a treu , sonoras, desgalga
das, ben cumpridas. Non pasará moito antes de que saibamos 
dalgún ex conselleiro oferecido na prensa, como fixo no seu día 
Bette Davies, só que sen óscares. Ou dalgun outro subsidiado 
nun paro irreversíbel. E dalgun ilustre esbarado do DOGA re
xentando un negócio de embutidos. E iso simboizaria, seguro, o 
miolo mesmo dos nosos males: Que, lonxe dos oferecimentos 
xacobeos, pasamos de ser un país de almas oferecidas a outro 
de charcutaria en oferta. E asi nos vai con tantos oferecidos. • 

lismo, o egoísmo, a competitivi
dade, a ambición, o consumis
mo e o conformismo, que nos 
levan a facer deste mundo a 
merda que agora é. 

Mais, quen son os culpábeis de 
que isto sexa asi? En primeiro 
lugar, os interesados, os que 
marcan a pauta a seguir, os que 
se benefícian desta situación, en 
resumidas contas o poder en to
das as suas facetas, isto é: os 
capitalistas, políticos, relixiosos 
corruptos e toda a sua corte de 
burócratas e esbirros (policías e 
forzas armadas) e fieis seguido
res que contribuen a manter e 
perpetuar este sistema decaden
te e desigualitário. Por último é 
tamén culpábel a xente vulgar e 
corrente que co seu conformis
mo, a sua pasividade e o seu si
léncio consinte que isto suceda. 

É moi triste que a opinión públi
ca vexa os insumisos como ra
paces irresponsábeis, rebeldes 
sen causas, tipos insolidários 
que non queren contribuir en 
nada ao bon funcionamento da 
sociedade. Dá tristura que non 
vexan que nos negamos a ir ao 
exército porque non queremos 
contribuir ao máis poderoso ins
trumento do poder para cometer 
inxustizas e infámias. Dá tristura 
que non comprendan que o ser
vizo social substitutório é un 
castigo para os que se negan a 
facer o servizo militar, e que 
ademais xustifica e preserva a 
existéncia do exército e, por se 
for pouco, ocupa moitos postas 
de traballo que, na delicada si-
tuación laboral · 

rapaz de Rianxo que está dis
posto a dar cos seus ósos na 
cadea (se até aí o levan) por ser 
consecuente coas suas ideas, 
como moítos outros xa fixeron ; 
xente coma Joanvi Llopis, un ra
paz con moito futuro por diante, 
insubmiso na clandestinidade e 
que acabou por quitarse a vida 
agobiado pola sua situación e 
pola impoténcia que sentía dian
te de tanta inxutiza; xente como 
Ramón, outro compañeiro in
submiso que deixou o seu tra
ballo como mecánico de loco
motoras, onde estaba seguro e 
a gosto cos seus compañeiros 
desenrolando un labor sindical 
importante, para pasar á clan
destinidade. Ou xente coma eu 
mesmo, que tiven que deixar 
Galiza, unha terra coa que me 
identificaba e na que me atopa
ba ben; aos amigos ; á compa
ñeira; as miñas tarefas e o meu 
labor social. .. todo por defender 
as nosas ideas e a necesidade 
dese cámbio. Un cámbio que 
suporia formar á xente neutros 
valores: a solidariedade e o 
apoio mútuo, o construir unha 
sociedade xusta e libre. lsto 
non é unha utopia, é unha ne
cesidade!! 

Case todos sofremos a diário as 
inxustizas do sistema capitalista, 
desde nenos nas cadeas-esco
las nas que nos doman; pasan
do polas mulleres, sempre infra
valoradas, humilladas e utiliza
das; a xente doutras razas; os 
traballadores sempre explota
dos; os anciáns toda a sua vida 
traballando para acabar cunha 

actual (3,5 mi- r----------------------, 
pensión ridícu
la que lles dá o 
xusto para so
breviver; tamén 
a Na tu reza e 
os animais que 
nos rodean so
fr en as agre
sións deste sis
tema. É tempo 
de espallar a 
insubmisión, de 
que todo o 
mundo se res
ponsabilice e 
se implique no 
cámbio. Quen 
non o faga é 
culpábel!!+ 

llóns de para- Esta seccion está aberta ás 
dos) podian informacións, opinións ou 
ser cubertos críticas enviadas polos 
por persoal leitores sobre calquer tema, 
cualificado sen incluidadas fotos ou 
emprego. Can- deseños. As colaboracións 
do van deca- poderán ser resumidas. 
tarse de que Prégase que a sua 
isto non é unha extensión non exceda das 
moda, unha to- 60 liñas 
leira de xuven-
tu de, de que 
os insubmisos 
son polo xeral 
xente sensibili
zada cos pro
blemas mun
diais; compro
metidos con 
eles; xente co
mo Cristian, un 
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O Congreso da AGAL reclama o investimento dos cartas 
da Unión Europea para mellorar 
as relacións Galiza-Portugal 
O congreso da Associac;:om Gale
ga da Língua, celebrado o pasado 
fin de semana en Vigo, reclamou 
nas suas conclusións que os go
vernos español, galego e portu
gués, apresenten proxectos para 
aproveitar os investimentos pre
visto pola Unión Europea para 
harmonizar territórios fronteirizos. 

Segundo Yvo Jd Peeters, do Insti
tuto 9e Direitos Lingüísticos de 

Bruxelas, as previsións da Unión 
Europea contemplan un importan
te fondo de investimentos no 1994 
para esta harmonización. Os con
gresistas da AGAL reclaman que 
se efectivice ese acordo no referi
do ao fomento do espazo mediáti
co comun, a mellora das comuni
cacións, o fomento da cultura e a 
unificación da língua. 

Por outra banda acordouse veicu-

lizar, através do parlamentário eu
ropeu José Posada, a denúncía en 
Estrasburgo das discriminacións 
polo uso do galega, en modalida
des ortográficas diferentes da ofi
cial. 

Os debates do Congreso, como xa 
informámos en números anterio
res, centraron boa parte das se
sións na homenaxe a Ferdinand de 
Saussure. • 
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Unha das sesións do congreso da AGAL. 

Maria Llulsa Pazos, preside a asociación Llengua Nacional 

'O modelo de língua é moi difícil de resolver sen uso e en Cataluña 
hai unha imersión social en español' 
• XAN CARBAUA 

Maria Llu:isa Pazos 
pre idea a ociación 
Llengua acional 
nacida para 
contrarre tar a 
presenza dunha língua 
rebaixada e 
dialectalizada no 
Pa1 o Catalán . 
Profe ora no ICE da 
Uni er itat de 
Barcelona a profe ora 
catalana en de 
participar n debate 
do ngr 
Int rna i nal 

p la A AL. 

"A n a a ociación naceu para 
c ntrarre tar o denominado catalán 
light, pero o a unto vai mái alá 
dun modelo de língua, porque pen-
amo que e tamo a falar dun mo

delo de nación. Un catalán interfe
rido leva á sub titución lingüística. 
O catalán light non é unha cuestión 
lingüí tica, enón unha manobra 
política u tentadada nunha ideoro:
xia que aceita a su)>6Ídinación ac
tual como no~ ~~ulta os seus 
intereses pol}t1cos dicindo que a 
língua que hai na rua é froito da 
evolución normal e isto é absurdo: 
é producto franquista dun povo 
analfeto. Non se pode admitir que 
un modelo degradado sexa o mo
delo de língua. Non se trata de fa
cilidade senón de facer política su
bordinante ou nacionalizadora." 

Cando fala de língua rebaixada 
refírese ao usado nos meios de 
comunicación, na escola ... ? 

O catalán como toda Iíngua romá
nica ten o seu próprio código, e se 
o vas interferindo coa língua que 
se fala na rua esta língua nunca 
será nacional, autónoma, e estará 
supeditada á língua da nación 
grande, a España. Convertiríase o 
catalán light nunha espécie de es
pañol con fonética diferente. Non 

e trata de meterse co que fala a 
xente senón coa ideoloxia oculta
dora que esa é a língua posíbel e a 
e tandarizar. Non se pode querer 
facer pasar pór progre ista o que 
non é inón imperialismo español. 
Desde o momento que o catalán 
e tá no en ino hai moitas posibili
dades de remontarse porque se en-
ina e se debe ensinar ben. 

Normativa e estandarización non 
son a mesma cóusa porque esta úl
tima o que precisa é uso e máis 
uso. En Cataluña o emprego do ca
talán é moi probe, ainda que desde 
aqui non se ap~écie. Quizais sexa 
bon en vilas pequenas, pero estás 
nas mas de Barcelona e non hai ví
deos, non hai cine en catalán, os 
comércios venden en español, ... 
hai unha inmersión social españo
la. O modelo de língua é moi difí
cil de resolver se non hai uso. 

A manobra do catalán light, propi
cíada desde o PSOE, é disolver 
unha língua na outra, e foise intro
ducindo fundamentalmente nos 
meios: TV3, Catalunya Radio, a 
Universitat Pompeu i Fabra, o 
xomal Avuí ... 

Cal, é a posición de CiU nesta 
cuestión? 

'O ABC atacou 
o mergullamento 
e titulou: 
Como con 
Franco pero al 
revés. Eles non 
esquecen a. 
importáncia 
da língua". 

CiU ten a obsesión, no que atinxe 
á língua, de chegar a consensos. 
Cando houbo que promulgar a Lei 
de Autoritat Lingüística ao Institut 
de Estudis Cataláns, os do light 
asustáronse, e no Parlamento o 
PSOE impuxo, e CiU aceitou, que 
só ratificaba esa autoridade baixo 
a aceitación do catalán light. Poli
tizouse de feito o que era unha de
cisión científica sobre o modelo. 
A formulación por escrito dese 
pacto falaba da autonomía do ca
talán nos meios de comunicación. 

A atitude dos escritores ou dos 

I> ••• 

ensinantes tamén é importante á 
hora de estabelecer o modelo. 

En princípio vendérono moi ben. O 
PSUC criara unha ideoloxia de 
progresismo internacionalista, e 
moitos intelectuais esqueceron que 
non podíamos ser internacionais 
sen sermos nós mesmos. Moita 
xente que ensina catalán partillaba 
esta ideoloxia. Pero as causas foron 
mudando. O intelectual catalán es-

~ taba desconcertado e vendíase o ca
talán light como progresista e o 
normativo, o heavy, como carca. O 
modelo normativo é unitário para 
Valéncia, Baleares e o Principado e 
non ternos porque tomar o modelo 
interferido do gueto españolizante 
de Hospitalet, de Santa Coloma, ... 
isto non é catalán senón un híbrido 
en proceso de integración nunha 
língua. Por que non se vai a Girona 
ou a tantas outras comarcas? A no
sa asociación naceu no ano 87 coa 
intención de agrupar a xente que 
pensábamos igual pero non nos co
ñeciamos. É un movemento popu
lar a favor da língua, en defensa 
dun modelo de nación monolíngue. 
É unha militáncia máis que de rua, 
que tamén a hai, de ensinanza, de 
ideoloxia e teoría lingüística. 

E cal é a intluéncia desta posi-

ción en ensinantes e xornalistas? 

Son dous sectores moi desmobili
zados e no caso dos xornalistas 
non teñen práctica porque non hai 
un modelo de língua recoñecido. 
Dentro do bon xomalista que segue 
o normativo, hai unha ideoloxia 
nacionalista, porque senón escolle 
o castellano. En definitiva exércese 
como membro dunha nación e iso 
é unha toma de postura política. É 
curioso que a desconexión de TV2 
é mellar que TV3, a nível lingüísti
co, e tamén teñen un conceito de 
nación catalana. Nos diários pasa 
igual: é mellar a língua de Punt 
Diari ca do Avuí, que está influido 
pola sección máis españolizante de 
CiU. En Cataluña a língua é moi 
importante. Non hai que esquecer a 
portada de ABC cando comezou a 
campaña contra o mergullamento 
no ensino: "Igual que Franco pero 
al revés". Eles non esquecen a im
portáncia da língua. O estado cen
tralista ódianos tanto precisamente 
porque falamos diferente. 

Cal é a situación do proceso de 
mergullamento? 

É moi cativo e moi integrador. A un 
alumno que ten na casa maioritaria
mente o catalán élle máis fácil e pa
ra o que ten o español axúdao moi
to, nunha fase tan importante como 
a da adquisición da leito-escritura, 
porque lle serve para formarse nun
ha fonética nova. Non hai perigo 
porque a língua forte tena na casa. 
O mergullamento trata de integrar 
aos nenas que non teñen o catalán 
como primeira língua. Isto dura até 
os 6 anos, nos que empeza a surxir 
o español como segunda língua e 
despois un terceiro idioma. 

O mergullamento teria que ser de 
máis akance e ademais social, pe
ro está moi ben porque eses nenas 
están mellor preparados para o en
sino en catalán. No ensino secun
dário hai obriga de ter duas asig
naturas a maiores en catalán, pero 
non se fai e non se segue pola Ins
pección. Agora estamos intentan
do, na selectividade, que o comen
tário de texto sexa repartido en ca
talán, ainda que non se conteste na 
nosa língua. Pero a Universidade 
é o piar ~dos tres sectores do ensi
no en canto a catalanización. • 
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DIAS 

• Sémana do Xerais 

O sábado dia 6 vanse fallar en 
Pontevedra os prémios 
convocados por Edicións Xerais. 
Ao certame de novela 
apreséntanse 13 obras, logo dunha 
preselección que eliminou outras 
catorce, e que serán xulgadas pola 
actriz Uxia Blanco; a psiquiatra 
Dolores Alonso; o economista 
Alfonso Rivas; o libreiro Felipe 
Fernández Dios e o. historiador 
Xosé Portes Bouzán, actuando 
como secretário Xosé Luis 
Méndez Ferrin. 

No caso do Prémio Merlin o 
xurado estará formado por Alicia 
Navaza (9 anos); Martiño Ferro 
(13) e César Lorenzo (16) no que 
atinxe aos leitores máis novos. 
Complétano Xan Couto e Miguel 
Vázquez Freire, actuando como 
secretária Helena Pérez. • 

•Alonso Montero 
toma posesión 
como académico 

Xesús Alonso Montero. 

escollido foi "Manifesto en verso 
en favor da poesia civil nos 
primeiros tempos da posguerra na 
Galicia da terra e na Galicia 
emigrante (1939-1962)". O 
discurso de ingreso foi contestado 
polo presidente do Consello da 
Cultura Galega, Xosé Filgueira 
Valverde.+ 

•Homenaxe 
ao gaiteiro 

G~~O 

de Coruxo e no que atinxe 
aosrupos de baile Andarela e 
Alxibeira. Pódese pedir 
información chamando ao (986) 
49 11 71.. 

• O Esqui o f állase 
en Novembro 

Só dezaseis das 45 obras 
apresentadas entrarán na selección 
final do Prémio Esquio de poesía, 
na sua sección de galego, que 
conta cun xurado fixo formado 
pm Dario Villanueva, Carlos 
Casares, Arcadio López Casanova 
e o gañador da última edición. A 
preselección realízaa a própria 
entidade convocante, a Sociedade 
Cultural Va11e-Inclán de Ferrol, o 
que en palabras dun dos membros 
do xurado "evita facer o debate 
final sobre obras sen entidade. É 
unha labor de preselección, 
mesmo asi, moi suave". A 
decisión tomarase o 19 de 
Novembro.+ 

• Máis de 1.700 
fotografias no 
Outono Fotográfico 

Case cincuenta exposicións, unha 
dúcia de cursos e vários concursos 
con 300.000 pesetas en prémios, 
compoñen o groso do Outono 
Fotográfico, un suceso anual que 
cita por toda a xeografia de 
Ourense aos amantes da 
fotografia. 

fotográfica de Eduardo Blanco 
Amor, recopilada dos fondos que 
se gardan na Deputación de 
Ourense até as obras de Ramón 
Godás, o fotógrafo do Carballiño. 
Mostras colectivas (Galicia en 
foco; A violéncia Doméstica; Os 
Camiños; Escotas, mestres e 
nenos 1924-1974; Mar de Fondo; 
New-York-Chicago; Cativa 

Celanova ... ); individuais galegas 
(O mundo invisíbel de Xosé Luis 
Suárez Canal; Vilariño de 
COnso: tempo de antroido de 
Carlos Hervella; Ardora. Dous 
fotógrafos no mar de Manuel Rua 
e Anxo Cabada); Retratos de 
Galicia en I+D de Manuel P. Rua; 
fondos do Arquivo Pacheco, 
etc ... ). Once serán as exposicións 

de autores 
europeus, 
entre elas 
obras de 
Martina Dach, 
Claude Le 
Galk, Poul 
Busk, Mireille 
Petit ou Kess 
Tillerna. 

O calendário 
completo 
exténde e 
ademai da 
principai 
vilas de 
Ouren e, por 
Carballo, 
Chantada, 
Monforte e 
Vilarelho da 
Raia. O 
certame está 
organizado 
pola Ca a da 
Xuventude de 
Ouren e e o 
pre upo to 
conx unto para 
e te me de 
Novernbro 
ateigado de 
fotografía non 
apenas chega 
aos 5 millóns 

Dez anos despois de ser nomeado, 
o profesor Xesus Alonso Montero 
leu, no Paraninfo do instituto de 
Ourense o seu discurso de entrada 
na Real Académia. O título 

Os días 13 e 14 deste mes 
celebrarase no Centro Cultural 
Caixavigo, o anual Homenaxe ao 
Gaiteiro organizado polo Centro 
Recreativo, Artístico e Cultural de 
Coruxo, desta volta centrado en 
Serafín Cerdeira de Leirado
Salvaterra; Xosé Fernández Souto 
de Estás-Tomiño e Xosé Seivane 
de Ribeira de Piquin. Intervirán os 
grupos Noitarega, Berce e Xistra 

O catálogo de exposicións é o 
máis extenso destes anos e vai 
desde unha mostra coa obra Francisco Romero co seu violín. Fotografía de Ramón Godás. de pesetas.+ 

A violéncia é produto dós estados que negan 
a diversidade nacional 
Celebrouse na Coruña o simpósio de antropoloxia Etnicidade e violéncia 
• ÓSCAR LOSADA 

A conclusión á que 
chegaron todos os 
poñentes do Simpósito 
celebrado na Coruña os 
dias 27, 28 e 29, é que 
etnicidade non 
equivale a violéncia, 
ainda que os 
problemas étnicos son 
causantes de mortes, 
exactamente 1 O millóns 
desde a segunda 
Guerra Mundial como 
indicaba na 
inauguración Carmelo 
Lisón Tolosana. 

Segundo os dados deste antropó
logo 7 millóns, quer dicer 2/3 das 
vítimas, son produto de estados 
que negan a diversidade multina
cional no seu território, o que pro
voca, nalguns casos, moitos xeno
cídios. Tolosana comentaba que 
en Bósnia sempre conviviron di
ferentes étnias até que a étnia do
minante quixo liquidar as demais 
por razóns políticas. 

O catedrático de Antropoloxia so
cial da Universidade de Sevilla, 
Isidoro Moreno, consideraba que 
o nacionalismo estaba a ser consi
derado por moita xente como un
ha "pantasma satánica" (lugar an-

tes reservado para o comunismo). 
Incidiu na violéncia dos estados 
que chegan a impór a "boa gover
nabilidade" por riba da moral e 
dos direitos cidadáns até manter, 
nalguns países, a pena de morte. 
Os nacionalismos de estado negan 
as minorias nacionais e exercen 
violéncia cultural, ainda que, para 
Moreno, os etnonacionalismos 
son, tamén, nacionalismos de es
tado pésie a non contaren con es
tado próprio. 

Falou, asimesmo, sobre as deten
cións nas fronteiras de súbditos 
marroquianos e de que a praza de 
touros de Tánger fixo as funcións 
de campo de concentración para 
os africanos nos recentes conflitos 
fronteirizos. 

Racismo emerxente 

O tema do racismo foi amplamen
te tratado por Tomás Calvo e Jo
han Leman director do centro para 
a loita contra o racismo en Bruxe
las. O primeiro, autor do libro "O 
crime racista en Aravaca", tratou 
ese tema en profundidade e non 
entendia como a sociedade se 
abraiaba do asasinato da domini
cana Lucrecia que tivo o seu xer
me no próprio racismo emerxente 
desa sociedade, onde a xenofóbia 
vai medrando como se comproba 
en inquéritos feítos a profesores e 
alunos. Os libros de texto na esco
la condenan a discriminación ra
cial, mais o seu discurso oficial 
non ten a ver coa realidade, cando 

considera que os racistas existen 
noutros países e non na sociedade 
española. Calificou de perigoso ao 
nacionalismo europeu que está a 
xurdir e a proclama de que Europa 
é para os europeus, botándolle to
das as culpas dos problemas que 
atravesa aos imigrantes, que son 
"bode expiatório" co que desafo
garse. Neste último aserto coinci
diu co profesor Leman que infor
mou sobre os atentados racistas 
violentos (cuadriplicados nestos 
anos) cometidos na sua meirande 
parte por xóvenes, moitos deles 
menores de 20 anos. A deficiente 
vivenda, o paro, un lecer no que 
non hai que facer son o xermolo 
desas actividades violentas que 
botan a culpa dos males aos que 
son diferentes. Unha medida posi
tiva, para o poñente belga, na loita 

'Segundo Isidoro 
Moreno os 
nacionalismos de 
estado negan as 
minorias 
nacionais e 
exercen violéncia 
cultural'. 

contra a xenofóbia, seria a incor
poración, en número suficiente, de 
estranxeiros á policía, administra
ción pública e á própria política. 

O caso Iugoslavo 

Nun simpósio sobre a etnicidade e 
a violéncia era imprescindíbel a 
análise verbo da situación na ex 
Iugoslávia, o que quedou nas 
mans dos antropólogos franceses 
Jean Gossiaux e Jean Cuisiner. 
Este referiuse á épica da violén
cia, baseada na heroicidade da 
proeza, da fazaña, que é o motor 
dos xefes da guerra. Fixo un estu
do sobre Bulgária e Roménia; nos 
que investigou arreo. 

Durante o réxime de Ceaucescu 
houbo vilas arredadas do manto 
do estado por non posuir maioria 
étnica roménia. Por exemplo, un 
povo de xitanos foi derrubado po
las máquinas pésia á oposición 
dos moradores. Un feito tremen
damente curioso foi que no ente
rro dos Ceaucescu toda a cerimó
nia gravouse en video, para dei
xar claro que a parella estaba 
morta e ia ser soterrada. Ao reali
zador indicóuselle que tiña que 
dar imaxes da faciana do ditador 
antes de darlle sepultura e, sigin
fi ca ti v amen te, o povo romeno 
achou que era cuspidiño a Drácu
la, polo que os cadaleitos puxé
ronse en foxas sen identificar, pa
ra que non os desenterrasen e cra
varan unha estaca no seu corazón 
coma aos vampiros. 

Gossieux expuxo a ua teoria o
bre a guerra dos Balcáns nos que 
considera que exi tia unha ocíe
dade que tiña moi enraizado o 
conceito de "vendetta'. Dixo que 
facer de Milo evic a figura do 
diaño era moi simplista. Tanto a 
sociedade érbia como a croata 
non tiñan tradición armamentf ti
ca e nunca foron inimigo heredi
tários, como testemuñan o matri
mónios mixtos efectuados. No ré
xime de Tito, na constitución de 
1974, recoñécese claramente a di
visión de repúblicas mai a xente 
cando se lle pergunta, considéra e 
iugoslava. Na percepción do an
tropólogo francés non se pode fa
lar dunha cultura croata ou sérbia 
específica, posto que son moi se
mellantes ao igual que as línguas. 
O orador calificou durante a expo
sición como rexións ás repúblicas 
balcánicas. 

O dia da clausura o antropólogo e 
escritor Mikel Azurmendi falou 
sobre a etnicidade e violéncia en 
Euskadi, facendo un percorrido 
histórico por ese país, falando de 
Sabino Arana e o pragmatismo 
político do PNV para incorporar 
xente á causa ou do universo 
abertzale frente ao socialista, evi
dente, por exemplo, nos diferentes 
camiños tomados polos membros 
de Euskadiko Eskerra. Disertou 
sobre o nacimento e posterior 
evoluir de ETA, que considera 
que lle impede ó PNV ser euro
nacionalista e "obrígalle" a exer
cer o etno-nacionalismo. • 



Leituras 

A arte da 
mentira 
Relatos de 
Osear Wilde 

feliz e outros 
contos, en tra
dución de Be
nigno Fernán
dez Salgado. 

Os cinco 
relatos son 
moralistas, 
cheos de 
boas 
intencións, 
de 
caridade e 
piedade 

Quen non co
ñeza as vicisi
tudes da vida (e 
a obra) de Os
e ar Wilde, ou 
só teña del o 
coñecimento 
superficial que 
foi transmitido cara os 
durante moitos demais, 
anos (homose-
xual, escanda- cara os 
loso, dandy, au- máis 
tor de célebres débeis. 
frases , etc.) e 
lea estes cinco 
relatos -para 
nen os, para 

de boas intencións, de caridade e 
piedade cara os demais, cara os 
máis débeis. Os relatos foron es
critos, segundo se di na lapela, en
tre 1888 e 1891 . Quer dicer, no 
seu mellar momento criativo, na 
época da sua maior popularidade 
(que é entre 1885 e 1895), como 
autor teatral e como narrador. 

Osear Fingall O'Flahertie Wills 
Wilde -tais eran os seus nomes e 
apelidos- vai senda traducido 
pouco a pouco ao galega. Lembre
mos que a Col. Xabarín comezou a 
sua andadura, en 1983, con A pan
tasma de Canterville. Antes, se
gundo M. Lourenzo e F. Pillado, 
no seu Diccionario do teatro gale
ga ( 1765-1985), Anxos Cuña tra
duc ira e montara O xigante 
egoísta, 1978; e en 1982, M. Pérez 
Romero fixera o mesmo con Er
nest. Agora, Editorial Galaxia, na 
col. Árbore nº 62 (Vigo, 1993. 78 
páx.), dá ao prelo cinco relatos do 
escritor anglo-irlandés: O principe 

mociños imberbes?- quedará de
siludido. Nada da lenda está pre
sente aqui. Os cinco relatos que 

compoñen este volume -entre 
eles o xa citado "O xigante egoís
ta"- son relatos moralistas, cheos 

Os relatos non din case nada, a 
moralina éncheos de princípio a fi
nal. Un sentimentalismo ramplón é 
o remate lóxico de case todos eles 
(o que dá título ao volume, o cita
do "O xigante ... "). Algún parece 
unha fábula clásica con moralexa e 
todo ("O reiseñor e maila rosa", 
"O amigo leal" ... ). Nunha palabra, 
todos os convencionalismos e as 
seudosentimentalidades de sem
pre, atravesan os relatos. Ulé, xa 
que lago, a arrogáncia daquel que 
dicia que a Arte imitaba á N ature
za? Pois ... nestes mesmos relatos. 
Lembremos, tamén, un pouco da 
tirada de onde esta sacada a famo-

Contos 
de Miguel Torga 
A editorial Galaxia ven de 
inaugurar unha nova 
colección. Obras U11i1·ersais 
e e colleu para i o o Contos 
da Montanha de Miguel 
Torga publicado 
inicialmente en 1941. A 

O itifortunlo 
da soídatl.e 

versión en galega 
normativo é de Irene de 

Concepción Femández e 
Beatriz Real Pérez. Trátase 

dun mangado de vinte contos 
que reflexan a dureza e o 
dramatismo da vida rural, 
unha terra que o auror nacido 
en Tras-Os-Montes é quen de 
tran formar en espácio 
mítico.• 

1936 
Marc Wouters edita na 
colección Crónica de Xerais, 
o relato oral dos momentos 
iniciais do golpe militar 
contra a República. Co título 
1936. Os primeiros dias 
recóllense as reconstruccións 
de as xornada en Vigo, 
Betanzo , A Guarda, Ribeira, 
Seixalbo e Ouren e: desde a 
leitura do manifesto polo 
Capitán Carreró na Porta de 

6 de Novembro 

Sol viguesa, cun saldo de 
várias dúcias de mortos, até 
a xestación da Falanxe en 
Ourense. Wouters foi un dos 
coordenadores do 
denominado Proxecto 
Historga, un intento da 
Universidade para recoller 

PREMIOS 
XERAIS-MERLÍN 

1 PONTEVEDRA 19931 

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

Tránsito 
drs 8tamáticos 

Tránsito dos 
gramáticos 
Marilar Aleixandre 
Finalista do Xerais 1992 

Tempo de crepúsculo 
Francisco X. Fdez. Naval 
A nova novela do at1tor de 
"O Bosque das Antas" 
Gañador do Premio Xerais 1988 

XERAIS 

~~ 
~~ 

testemuñas vivas que 
reconstruen o noso pasado 
histórico. Este libro é a 
primeira mostra desta 
investigación.• 

Shakespeare 
en galego 
A CoTección Clásicos 
en Galego é quizais a 
única das obras 
institucionais que 
teñen conseguido 
éxito e máis teñen 
xustificado" a 
unificación nunha 
Editora Nacional 
destas obras que 
non poden facer as editoriais 
por si soias. Coeditada con 
Galáxia ven de publicar no 
seu décimo volume o 
Hamlet de Shakespeare. A 
tradución desta volta é de 
Miguel Pérez Romero. 

Os Momias 
Lola González 
Premio Merlín 1992 

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

Unha nova entrega da at1tora de 
"A princesa Lúa e 

o enigma de Kiam" 
Premio Merlín 1987 

Dúas bágoas por 
Máquina 
Fina Casalderrey 
Premio Merlín 1991 

Na mesma colección están 
traducidos o Soño dunha 
noite de San X oán e O 
mercader de Venécia do 
escritor inglés.• 
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sa frase ("A terceira doutrina é a 
Vida, imita a Arte muito máis do 
que a Arte imita a Vida. O que ven 
non só do instinto imitativo da Vi
da, senón do feíto de que o fin 
consciente da Vida é achar a sua 
expresión, e a Arte ofrécelle certas 
formas de beleza para a realiza
ción <lesa enerxia ( ... ). Disto de
duzse que a Natureza exterior ta
mén imita a Arte. Os únicos efei
tos que pode mostrarnos víramolos 
xa en poesía ou pintura ( ... ) A re
velación final é que a Mintira, 
quer dicer, o relato das betas cau
sas falsas, é o fin mesmo da Arte", 
in "A decadéncia da Mintira"). 

Quer dicer, a Arte é a expresión 
das betas causas falsas, da Minti
ra. Por iso nestes relatos non hai 
verdade, porque o moralismo, a 
seudo-sentimentalidade, a piedade 
e mesmo a caridade non son ver
dade: son fa1ácias para consolar 
ao home. E estes cinco relatos, 
son relatos consolativos. A pesar 
de que en certos momentos, xur
den aqui e alá a irania do escritor: 
con todo, son débeis faíscas para 
dar brillantez ao relato (uns rela
tos que, véntase, o autor debia 
considerar de pouca calidade). 

Porén, os relatos sálvanse por esa 
ironía - e por estar ben escritos, 
calidade que mantén a tradución 
de Fernández Salgado, ainda que, 
ao noso ver, existe unha desmesu
rada repeticións de "xaora". Ira
nias que tamén poden servir para 
o tempo de hoxe: "Entón non es
tás á última -dixo o leirón- . 
Hoxe en día todo bo contador de 
historias comeza polo final. Lógo 
vai cara ó princípio e acaba rema
tando polo médio. Este é o méto
do que se leva agora. Inforrneime 
de todo o outro día por hoca dun 
crítico que estaba dando uri paseo 
á beira da lagoa" ("O amigo le
al"); "Teño longas conversas co
migo mesmo e son tan listo que ás 
veces non entendo nin sequera un
ha palabra de todo canto digo. // 
Entón seguramente deberías ensi
nar filosofía" ("O insigne fogue
te"), ou tamén <leste último relato: 
"Mais o amor é algo que xa non 
está de moda, os poetas rnatárono. 
Escribiron tantas causas a cerca 
del que xa ninguén os ere, e a rnin 
non me sorprende. O verdadeiro 
amor sofre e é silencioso", etc. 

Son estas faíscas os que salvan os 
relatos dun escritor que cando os es
crebia cometera o erro, como dirá 
rnáis tarde en De profundis de "en
cerrarme exclusivamente sob as ár
bores do que parecía o lado solloso 
do xardin e fuxir do outro lado a 
causa das suas sombras e a sua es
curidade". Unha escuridade e unhas 
sombras que intentará descifrar nas 
suas últimas obras, cando despois 
de saír do cárcere en 1897 escreba a 
Balada do Cárcere de Reading, a 
carta ao Dayle Chronicle e o mes
mo De profundis . Mais Wilde xa 
estaba desfeito físicamente, moral
mente e corno escritor. Cando des
c u brira - corno dixo Albert Ca
rnus- que a arte non se pode sepa
rar da dor, foi tarde para el e, agás 
as tres obras mencionadas, perdeu o 
tempo escrebendo historietas e con
tiños parecidos aos desta edición de 
O principe feliz, onde a seudo-pie
dade e a seudo-caridade de tipo ca
tólico francés .ftn-de-siecle, ou cu
xas redes caíra Wilde, éncheo todo. 

E á espera de que alguén se atreva 
a traducir a Balada do Cárcere de 
Reading , disfrutérnos dalgunhas 
das chispas que salfiren este con
xunto de relatos.+ 

XGG 

f 
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Café 
entrecortado 
As sobremesas da televisión gale
ga veñen senda ocupadas ultima
rnente por unha variante máis das 
sempiternas "magazines", ou 
cornbinacións de entrevistas, ter
túlias, actuacións e algun concur
siño se se tércia. Este Café, Café, 
título que semella querer dar idea 
de autenticidade ou de calidade, 
ven simulando o decorado dunha 
cafetaria, asi como os seus guia
dores simulan ser os patróns do 
estabelecimento. A cousa está 
ruáis perta desa taberna revisteiril 
que tiñan hai pouco Juanito Nava
rro e Quique Camoiias en Tele-5, 
que dun "Cheers", algo de esperar 
polo demais. A fórmula do pro
grama tamén 
record a a 
aquela "Casa 
dos Martí
nez", cando 
entran os invi
tados e son re
ceb id os inva
ria bel mente 
coa coletilla 
"Home, mira 
quen ven por 
aí". Claro que 
segundo a ori
xe dos entre
vistados, esa 
salutación é 
trocada pola 
de " Hombre, 
quien viene 
por ahí". Asi 
pasaba o ou
tro día (e tan
tos outros) 
cun "chanson
nier" madrile-
ño de segunda 
fila , dita CDS 

É costume 
dos 
a presenta
dores 
cambiar de 
idioma en 
canto teñen 
unha 
mínima 
oportunida
de, e 
mesmo 
se mella 
que lles 
falta tempo 
para facelo. 

debidos respeitos, quen por certo 
falaba do moito que lle gastaba 
cantar en directo nas teles, xusto 
despois de regalarnos cun monu
mental paly-back. É costume dos 
apresentadores cambiar de idioma 
en canto teñen unha mínima opor
tunidade, e mesmo semella que 
lles falta tempo para facelo. 

A "camareira" Teté, falando outro 
dia cun micólogo basco, soltou 
unha sonora gargallada cando es
te respostou que en Galiza había 
moita variedade de cogomelos 
porque había "moitas carballei
ras". Escoitar que o basca dicia 
tal palabra e botarse a rir foi todo 
un para a señorita Delgado, ela 
saberá por que. Máis hilarante se
ria a sua pregunta prévia, nun 

alarde de documentación, cando 
lle dixo ao experto se en Euskadi, 
ponteiros non tenía das zarrotas, 
"tamén" había afición polos co
gumelos ... 

Pero non é esa atitude lamentábel 
á respeito do idioma, complemen
tada con frecuentes lapsus caste
llanizantes, o único factor que fai 
<leste café unha infusión pouco 
gostosa, máis semellante a unha 
rná achicória. Esa falta de prepa
ración nas entrevistas, unida á in
seg u ridade diatne das cámaras 
mesmo para dicer frases sinxelas 
deveñen nun ritmo tedioso e atu
rrullado. Determina esa pouca se
renidade, se cadra en especial a 
do apresentador Lodeiro, que se
xa frecuente ver aos entrevistados 
moito máis soltos e asentados no 
falar que os compulsivos pergun
tadores. 

O que sería desexábel, se é que 
non hai mellares profisinais (que 
imaxino que si neste caso), é que 
cando menos se escolla xente ga
lego-falante e non só tele-falante, 
co que se evitarían estas "patadas 
lingüísticas" , merecedoras sen 
dúbida da tarxeta vermella. 

Para non dar tantos paus á TVG, 
seguen gostando as "cortinas" en
tre os programas, esas dedicadas 
á promoción da própria cadea, 
agora con aportacións musicais 
escollidas con acerto e que colo
can a estas ráfagas entre as mello
res das teles do estado. 

E xa que falamos de "paus'', es
candalizounos o outro dia un co
mentário nun programa <lestes de 
vísceras e desaparicións. Era nes
te caso "Código Uno", e non é 
que estexan os tempos televisivos 
para alporizarse moito, pero foi 
ali onde unha señora de poucas 
luces, que enarbola unha pipa co
mo todo mérito detectivesco, fixo 
un comentário de corte noxento, 
ruáis que de corte, de cortello. O 
programa de Reverte apresentaba 
un "fino" caso de violación e asa
sinato co uso dun garabullo. O 
primeiro comentário da tal Mar
garita foi "se era un home, non ti
ña un aparato reproductor a ponto 
e tivo que usar un pau? (sic)". 
Escoitando causas asi en progra
mas de alta audiéncia xa non sei 
por que escandalizan tanto casos 
coma o dos nenos ingleses asasi
nos. Ai, quen 1les <lera a unha 
Nieves ou un Paco que, xa de ter 
pasado o de Liverpool non rivera 
acontecido en Ceroedilla, ou en 
Alcasser.+ 

G. VILAS 

U nha pa uliña 
para Europa 

Bleu de 
Kieslowski 
A imaxe non nos vai dar moitas 
pistas sobre esta família (un ma
trimónio e a sua filia) que saen de 
Paris en coche cara a sua casa de 
campo. Ternos máis información 
sobre a auto-estrada e o automó
bil que perde líquido dos freos. A 
noite, a música e a poténcia esa
xerada da banda sonora anúncia
nos un accidente que finalmente 
acontece. 

Estes tres minutos de película, ro
dados coa técnica dun anúncio de 
televisión son a apertura de Bleu, 
a película do polaco Krzystof 
Kieslowski , xenerosamente sub
vencionada pala CE, que gañou 
este ano o León de Ouro de Vené
cia e aparece fóra de concurso co
mo peza de excepción na Semana 
de Cine de Valladolid. Agora 
apreséntana en Compostela (os 
prémios, xa se sabe) como a últi
ma alfaia de cinematografia. 

O derrape do coche puido causar 
o final da família pero por milagre 
sobrevive Julie, a nai-esposa que 
despois de frustrar un suicídio re
solve viver para si, cos menos la
zos afectivos que poida. O arran
que parece Gideano (o autor da 
Sinfonía Pastoral explicaba que os 
sentimentos embotan a sensibili
dade), pero o que comeza é un ca
miño de ensimismamento, de soi
dade. Estaba visto que o coche fa-

.· . . . . : 
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mi1iar tiña un sino de ferros e pe
tados contra un castiñeiro e agora 
o espectador advirte que a heroina 
ten un camiño espiritual por com
pletar. A reclusión de Julie con
vértese nunha via de emoción re
m in iscen tes. Superado alguns 
xestos cos que defende o eu reti
ro, Julie aplícase outravolta ao tra
ballo de composición dunha Sin
fonía para Europa que a CE enca
rregara ao seu marido. 

Outravolta o absurdo 

Kieslowski recupera todo o voca
bulário do existencialismo (náu
sea, absurdo, vértixe, valeiro oi
dade), ainda que o presente forra
do de esperan-
za cristián e 
destino comun 
europeu. Con 
todo, non in-
venta nada. 
Que é o que o 
xurado de Ve
nécia veu de 
sobranceiro na 
obra deste di
rector da esco-
1 a de Lodz 
emigrado a 
París?. Segun
do a propagan
da da película, 
Bleu (azul) é a 
cor da liberda
de e simboliza 
as dificuldades 
de lograr este 
teso uro no 

Compre ser 
cínico para 
chamarlle 
ao Terceiro 
Reich 
accidentde 
parcours, 
camba dela, 
traspés, un 
mal paso. 

mundo de hoxe. De feito, o filme 
é unha pauliña aos europeus: no 
dobre senso de filípica (por des
creídos) e de exaltación da grácia, 
auliña que todo xustifica e pon en 
harmonía. A heroína é feble para 
nos explicar en que podemos ser 

fortes. Parece unha 
epístola de San Paulo. 

A propaganda <leste 
monumental engano 
cinematográfico ven 
fortísima. Incluso se 
anúncia corno arranque 
dunha triloxia, que ain
da non existe, que 
completará as cores 
branca e verrnella . A 
publicidade é equívo
ca. Este cromatismo 
pode ser da bandeira 
francesa. El non será 
da azul de Maastricht? 
Kieslowski xoga cos 
espelliños exi tencia
listas para encantar ao 
e pectador cara ao re
mate feliz. Eran mái 
honrada as tontería 
do eu conterráneo 

da e cola de Lodz en Califórnia , 
que remataban con Richard Bur
ton subindo os banzos dunha e -
cada de cartón pedra cara a glória 
cele tial aos acorde de Haendel. 

Aqui a apoteo e é a Europa de 
Maa tricht. Corno chegamo a e -
te milagre? Europa leda e confia
da corria nos ano trinta a todo dar 
por unha autoe trada mallada can
do atopou nunha encrucillada o 
nazi mo e rematou na cuneta. 
Compre ser cínico para charnarlle 
ao Terceiro Reich accident de 
parcours, cambadela, tra pé , un 
mal pa o; pero aqui e tá en boca 
de te arti ta, ovella benquerida do 
cardinal Glemp. Europa fica con 
cicatrice profundas e ó quer vi
ver para si. Para e te seguidor de 
Wojtila Europa non tivo política 
exterior durante a guerra fria e 
desde o seu apartamento viveu 
con indiferéncia inqueda as notí
cia do Su!. Europa non foi apor
te do Apartheid en Suláfrica, nen 
do xenocídio de lndoné ia, nen do 
muro de Falls en Belfast. Nen se
quer dos campo de concentración 
palestinos. Pobriña Europa-Julie 
que fita hipnotizada un café para 
non pen ar no que perdeu. Como 
recupera a gaña de e creber a 
sinfonía da Europa? Coa grácia 
anta, meu amigo , que como ex

plica San Paulo aparece por onde 
meno e e pera. 

Recomendo ao cinéfi los que mi
dan como é elaborado, doble, ma
tizado e fino o discur o de te di
rector polaco ao que xa empezan a 
chamar xénio: a grácia represénta-
e en forma de cruz de ouro que 

enlaza o tempo de ante e de poi 
do accidente.• 

G. LUCA DE TENA 
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Un thriller 
puro 

Na liña de fogo 
Despois da sua apresentación 
triunfal nos festivais de Venécia e 
San Sebastián e despois dunha 
boa carreira comercial nos 
Estados Unidos -e sen 
dúbida será o mesmo no 
vello continente- chega 
ás pantallas españolas Na 
liña de fogo, un excelente 
thriller dirixido polo xer
mano Wolfgang Petersen 
- do que sobresaen O 
submariño e a espesa A 
história interminábel e ou
tro thriller, o anterior a es
te obxecto de comencário, 
o moito menos convincen
te A noite dos espellos ro
tos. Sen dúbida é Na Liña 
de fogo a sua mellar fita 
até o momento: ten a ele
gáncia e a garra das fita 
clá icas e sabe dar alguns 
xiro mínimos á hi tória 
clásica de per ecución-fas
cinac ión entre dous ho
me . Pero obretodo sabe 
re peitar a lei holliwodia
na segundo a cal os acto
res on as estrelas e como tal a fita 
debe xirar en tomo a ela . 

Clint Eastwood é Frank Horrigan, 
un axente especial do Servizo Se
creto. Un tipo honrado composto 
coa sobriedade interpretativa -a 
un pa o da inexpresividade- coa 
loa ao fascismo aberto mediante a 
série funesta de Harrys - suxos 
bruto etc. Na película de Peter-
en o eu per onaxe vive pendente 

dun fracaso do que terrninou co
mo con ecuéncia a vida do pre i-

Ensoñación 
mediterránea 

Lluis Llach: 
"Un pont de mar 
blava)) 
De de hai tempo, Llui Llach ven 
a umindo unha con iderábel gran
di locuéncia onora na ambienta
ción das uas gravacións, e non ti
vo reparos nun momento dado en 
auto-recoñecer e pedante, a xeito 
de desafio ante os seus detracto
res, que en moitos casos somos os 
mesmos que admiramos no can
tautor catalán unha proverbial fa
c u ldade para transmitir sensa
cións, que mesmo semellan xurdir 
desa privilexiada rexión da bele
za, á que tan só os grandes artistas 
son quen de acceder. Nas can
cións de Llach percébese facil
mente a inspiración que as moti
va, e máis ainda, a transpiración 
que as desenrola: o artista recolle 
sensacións do seu mundo externo, 
e unha vez persoalizadas, son 
emitidas con grande artilúxio de 
teclados, sintetizadores, baixo, 
percusión, flauta, oboe, ocarina, 
clarinete, saxo, acompañamento 
coral... como se pode comprobar, 
hai de todo, e o próprio Llach che-
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dente John F. Kennedy en 1963. 
Trinta anos despois recebe a cha
mada dun desequilibrado Mitch 
Leary -excelente John Malko
vich- que intenta matar o novo 
presidente estabelecendo con Ho
rrigan unha relación de persecu
ción e ocultamentos, de fascina
ción e ódio -un filón clásico no 
bon cine americano de acción e 
enfrentamento entre homes- tan 
poderosa e ben estruturada que 

lidez de modelo, Kevin Costner 
na nefasta e sen embargo exitosa 
O escorta: a mención é só para 
probar como partindo dun argu
mento parecido pódese cair na es
tultície ou no cinema. 

Cine de acción pura, case ascético 
na presentación do conflito e na 
case matemática dosificación do 
guión e que tamén contén unha 
ollada pasabelmente crítica ou 

céptica 
sobre a 

ainda que 
o encontro 
real entre 
os dous 
personaxes 
só teña lu
gar duas 
veces ao 

Cine de acción pura, case 
ascético que contén unha ollada 
pasabelmente crítica sobre a 
democrácia norte-americana. 

democrá
cia presi
dencialis
ta norte
america
na. Filme 

longo de 
toda a fita, a existéncia insepará
bel do duo segue percutindo no 
espectador de princípio a fin. O 
cometido de Frank Horrigan non 
anda lonxe do que facia, con esto-

ga a tocar a guitarra eléctrica; por 
descontado, a in eparábel Laura 
Almerich continua facendo o pró
prio á guitarra clá ica. No medio 
de tan orde-
nada satura-
ción, agradé
cen e o es
ca o tema 
nos que a 
au teridade 
in trumental 
permite ao 
intérprete 
exibir obria
mente o Jiris
m o da com
posición: an
tolóxica Ma-
ro na. 

Que queren 
que lles diga! 
Por unha ban
da, cando a 
música é con
siderada en 
función do 
seu valor in
trínseco, co
mo partitura 
ou texto que 
é, nada que 

Añóranse 
tempos 
pasados, 
cando a 
tecnoloxia 
instrumental 
non daba 
tanto de si, 
e o cantor 
tiña que 
facerse 
valer a 
carón 
dunha 
guitarra 
ou 
piano 
de cola. 

obxectar. Se do que se trata é de 
valorar a gravación, añóranse tem
pos pasados, cando a tecnoloxia 
instrumental non daba tanto de si, e 
o cantor tiña que facerse valer a ca
rón dunha guitarra ou piano de co
la; de sons, en definitiva, naturais. 

onde a 
montaxe ten un protagonismo 
esencial, a credibilidade dun pro
duto que con outros actores teria o 
carácter de loita típica entre bons 
e maos, parte da adecuación de 

Mágoa do Llach que ten cantado á 
frente de formacións orquestrais! 
Maxínense vostedes un disco coma 
este que, a xeito de abertura, come
za cunha sucesión de breves melo
días, pero mudando os sintetizado
res por unha boa orquestra sinfóni-

ca. Ou os cánticos en 
árabe e 

grego cunha 
instrumentación étnica, e 
portanto máis nídia. 

Estas duas colaboracións xustifi
can o carácter mediterráneo da 
obra, na voz de duas intérpretes 
descoñecidas entre nós: Amina 
Alaoui e Nena Venetsanou. Llach 
tende unha ponte de mar azul -tal 
é o título do disco-, reivindicando 

duas formas de interpretar apostas 
que na química final do produto 
resultan complementárias: dunha 
parte, Clint Eastwood que xa mos
trara como director as suas exce
lentes calidades -Bird é a mellor 
fita sobre jazz do cine e Sen per
dón, o western gañador de vários 
Oscars na última emisión dos 
mesmos-, afástase desde hai al
gun tempo do estereotipo que fi
xera durante tantos anos en fitas 

de Sergio Leone ou de 
Sam Spiegel. A sua so
briedade contrasta co ba
rroquismo e a teatralidade 
do personaxe múltiple in
terpretado por Malkovich 
que con moita ironia, pero 
sen cair na compracéncia 
molesta de Nicholson ele
vado para sempre coma 
tolo oficial de Hollywood, 
enfréntase o enfrentamen
to con Eastwood. A partir 
dese xogo actoral, o guión 
introduce algunhas claves 
sobre o esquema típico do 
duo: o personaxe de East
wood é considerado coma 
vello, cansado e amargado 
durante toda a película; 
ademais nunha cea memo
rábel coa protagonista fe
m in in a, interpretada por 
René Russo, permítelle 
chorar por vez primeira na 
sua filmografía. Se a 

Eastwood o redime a fraxilidade 
do seu personaxe, a Malkovich é 
a riqueza do seu malvado: na pró
pria senrazón do seu frustrado 
atentado presidencial, no seu 
magnetismo que vai acompañado 
da violéncia gratuíta están as cla
ves para satisfacer a premisa 
enunciada por Hitchcock: canto 
máis complexo sexa o asasino ou 
o malvado, máis cnoel será a cre
dibilidade do herói. • 

CARLOS AMARO 

unha rota marítima, que favorece a 
comunicación e o intercámbio; pa
ra iso recolle, desde a toleráncia, 
outras expresións culturais diferen
tes da sua própria. 

Non é nova a idea; outros colegas 
da mesma área xeográfica teñen 
feito o próprio: por exemplo, Se-

rrar tracexaba a sua viaxe de Al
geciras a Estambul, e 
nesta ocasión Llach 
faino desde A lcúdia 

até Amargos 
do teu ventre ao meu 
corazón 
-de arquipélago balear 
a arquipélago grego-. 

A orixinalidade está, 
mais unha vez, na forma 
de desenrolar a obra, e 
nela é decisiva a participa
ción de Miquel Martí i Poi, 
que xunto ao próprio 
Llach, é autor dos textos, 
que desde o princípio -no 
segundo verso-, adiantan o 
panorama xeral: cando non 
quer durmir a cidade. Apartir 
daí, a paisaxe é povoada por 

sensacións, que ás veces non pa
san de simples descricións paisa
x istas, e outras, son o ponto de 
partida que conduce a divagacións 
derivadas do próprio contexto am
biental, ou ben da mitoloxia medi
terránea.• 

X.M. ESTÉVEZ 
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Isidoro Moreno, antropólogo 

'Sen recoñecilllento do direito á diferéncia 
non hai delllocrácia nen civilización pacífica' 

Isidoro Moreno dirixe un dos departamentos de 
Antropoloxia máis dinámicos do Estado, o da 
universidade de Sevilla. Ten escrito vários libros e 
artigos de antropoloxia tanto sobre Andalucia (foi o 
primeiro andaluz que escrebeu unha monografía 
antropolóxica sobre a sua terra) como sobre história 

• MANUEL VILAR 

Teríamos que definir o que se 
entende por sociedade tradicio
nal frente a sociedade moderna, 
con todo o que esta formulación 
xera: atraso frente a moderni
dade, pureza rural frente a con
taminación urbana, ... 

Hai dous tipos de cuestión. Por 
unha parte o que a chamada socie
dade tradicional ten de limitacións 
obxectivas, de tipo técnico, sanitá
rio ou de análise inadecuadas, tén
dese a dicer, e que a xente o teña 
que tragar, que iso é unha espécie 
de resíduo dunha sociedade dou-

tros tempos que ten que ser dina
mizado. Quer dicer, conducido e 
dominado, polos sectores e enfo
ques que se predican de moder
nos. Nese caso determinadas limi
tacións hixiénicas ou sanitárias 
adoitan a ser achacadas a forma 
de pensar ou de actuar da socieda
de tradicional, cando evidente
mente as limitacións de sectores 
amplos de povoación teñen a sua 
base en como funciona global
mente a sociedade. 

Unha segunda cuestión seria o dis
curso da modernidade que ven coa 
roupaxe do universalismo. O dis
curso hexemónico é que as identi-

e problemas metodolóxicos e epistemolóxicos desta 
disciplina. Na actualidade é vicepresidente da recén 
nada Asociación Pro-Direitos Humanos de Andalucía 
e ven de estar presente nun seminário de 
Antropoloxia convocado polo Consello da Cultura 
Galega e no Simpósio Etnicidade e violéncia. 

dades colectivas son unha rémora, 
cando non un perigo para a paz e in
tegridade da xente, e a solución dos 
problemas da xente é a marcha ine-
1 uctábel de Deus, que outros cha
mábanlle hai anos as leis da histó
ria, outros as da natureza e outros 
do mercado, tanto ten. Para min to
das esas leis a nível sagrado son co
rrespondentes, fan que camiñemos 
cara o que se chamou aldea univer
sal. Penso que é unha trampa bas
tante burda pero na que cai moita 
xente e mesmo que se considera in
telectual. A universalización é unha 
macdonalización do mundo. 

Só a partir de auto-recoñecernos 

podemos abrirnos. Na relación 
entre os povos sucede o mesmo 
que nas relacións entre os indivi
duos: se non son eu me mo nen 
me auto-recoñezo non podo comu
nicarme con ninguén. Se un povo 
non se auto-recoñece, non reví a a 
sua história, a causa da sua itua
ción actual, os elementos marca
dores da sua própria especificida
de (que non ten que ser contra nin
guén), quedamos convertidos en 
pezas dun mecano co que outros, 
que nós non controlamos, cons
truen edificios. Rexeito a falsa di
cotomia, entre profundización na 
identidade colectiva dos povos e 
universalismo. Creo que o que se 

pensa como universalismo é basi
camente o que todos nos pareza
mos a unha forma de vida e de 
cultura determinada, non que haxa 
heteroxeneidade e pluralismo. 

Haique 
substituir 
o discurso da 
toleráncia polo 
do respeito. 
Respeitar 
aos diferentes 
é distinto 
a toleralos 

Por iso fíltrase a idea de que a 
diferéncia e perigosa, o medo 
ao cao ... 

Hai que defender ba icamente o 
direito á diferéncia. Se non e tá re
coñecido e praticado non poderá 
haber democrácia nen civiliza ión 
pacífica. Se non e parte de de o 
re peito, eu e tou en contra do di -
curso da toleráncia porque e te é 
un discur o que e realiza de de o 
hexemónico, só pode er tolerante 
o que podia er intolerante e o de 
abaixo non teñen nengunha da 
duas posibilidades. Hai que ub ti
tuir o discur o da toleráncia polo 
do re peito. Re peitar ao diferen
tes é distinto a toleralo , porque al
go que se tolera nun momento de
terminado pode deixarse de tole
rar. Mentres o respeito, que é algo 
máis profundo, máis interiorizado, 
ten outras consecuéncias. 

O que acorre desde sempre na his
tória, pero agora con resultados 
máis espectaculare porque os 
mecanismos de manipulación on 
máis fortes, é que a diferéncia 
convertéronas en ba e da de i
gualdades. Aqui surxe a trampa de 
que desaparecerá a de igualdade 
facendo desaparecer a diferén
cia . I to é outra forma de domi
nación solapada, á vece incon -
ciente, pero algo que é rexeitábel. 

Teriamo que falar nun horizonte 
utópico, dunha dem crácia de cul
tura que non e trata dunha e pécie 
de melting pot ou me tizaxe cultu
ral. Hai que defender e fortalecer a 
pluralidade e a diferéncia , porque 
isto está no mundo humano, na na
tureza. As riqueza do diferente e 
do plural fan que pague a pena vi
ver a vida, mentre que a uniformi
zación, sexa orweliana ou doun·o ti
po, é un empobrecimento radical. 

Funcións 
do antropólogo 

Cal é o papel dun antropólogo 
que vive e traballa na periféria? 

'O materialismo histórico desatendeu a cuestión étnica e a de sexo/xénero' 
Vostede ten escrito un pequeno 
libro no que revisaba o conceito 
de cultura, segue hoxe manteado 
eses pontos de vista? 

ción subalterna con respeito a ele- sua traxectória política. Pero outros Teriamos que complementar algun- meu xeito de ver con es tes tres 
mentas da cultura hexemónica, por- elementos están impregnados de ele- has cousas. O meu marco teórico princípios fundamentais, que nun 
que senón suporia algo similar aos mentos da cultura hexemónica. Nes- actual considera que hai tres princí- momento determinado un pode ser 
antropológos de comezos de século te caso hai que ser bastante coidado- pi os estruturais que interactuan, preponderante sobre os outros, pe-
que foron á África ou outros sítios e so e nada simplista ao analisar a cul- imbrícanse, pero que son irreductí- ro non son epifenómenos uns dos 

Se falamos de cultura de povos peri- resulta que nos ilustraron a cultura tura periférica, pois pódese cair na beis uns a outros. O princípio étni- outros. Unha das insuficiéncias tra-
féricos non podemos pretender que deses povos, pero aí non se via para inxenuidade de considerar que todo co, o princípio de clase social/cu]- dicionais do materialismo histórico 
exista dunha forma globalizada e sis- nada a situación colonial na que esta- o que é próprio do periférico, do do- turas do traballo e o princípio do foi a falta de atención ou inadecua-
tematizada porque iso seria descoñe- ban. Iso é ciéncia ficción, non? minado, ten un carácter liberador. xénero/sexo. O resultado da análise da atención ao tema étnico e ao te-
cer que o contexto cultural dominan- a partir destes tres princípios é o ma do sistema sexo/xénero, que de 
te non é o dos elementos das culturas Tamén hai que ter en conta elemen- Nese libro vostede reivindicaba o que debuxa o que eu chamo matriz nengun xeito se pode aceitar que 
periféricas. Daquela o seu funciona- tos da cultura periférica. Alguns son emprego dun método impregna- identitária dun colectivo. Aquel sexan epifenómenos da estrutura 
mento non se pode facer como se fo- claramente de resisténcia, de presión do de materialismo histórico, ere método segue a ser basicamente de clases, historicamente porque : 
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'A Expo non supuxo nada bon 
para a identidade andaluza' 
Como encaixa vostede as gran
des comemoracións do ano pa
sado en Sevilla, como a Expo 
ou o V Centenário, coa identi
dade andaluza? 

Teño caracterizado ao 1992 como 
o ano orgásmico do nacionalismo 
de Estado español, con dous cli
max fundamentais que foron a 
Olimpiada e a Expol. Para Anda
lucia a cuestión foi un martellazo 
máis no cravo. As consecuéncias 
foron várias, por unha parte, máis 
alá das críticas óbvias a todo 
evento, Andalucía apenas apare
ceu nas comemoracións mentres 
que Cataluña si estivo claramente 
presente nas Olimpiadas. Isto 
ademais, tendo Sevilla un alcalde 
que se define nacionalista, pois 
paréceme lamentábel. 

A duas con ecuéncia piores 
son, por unha parte o tipo de in
ve timento en infraestruturas que 
acarrexou a Expo, upuxo unha 
profundización na de vertebra
ción de Andal ucia. Déu elle 
prioridade ás comunicacións de
pendente de Madrid, un non está 
en contra de gastar menos tempo 
nas viaxes, pero basicamente co
mo na época de Primo de Rivera 
a faltábanse as estradas que ian 
aos cortixo do eñoritos que 

mandaban, e hoxe o cortixo dos 
que mandan en Madrid é basica
mente Andalucía e Sevilla. 

Estanse potenciando os localismos 
e provincianismos dentro de An
dalucía en contra do real ou pre
sunto centralismo sevillano. Diga
mos que os desequilíbrios internos 
dentro de Andalucia estanse a pro
fundizar e o ano 92 contribuiu de
cididamente a isa. Como andaluz 
paréceme realmente grave. 

Despois hai o intento, que xa se 
ten feito moitas veces e espero 
que non triunfe, de converter a 
Sevi11a en paradigma de Andalu
cía e apresentala como unha su
cursal de Madrid, e meter isa 
que pasa por ser cultura madrile
ña en Andalucía via Sevi11a. 

Estas duas consecuéncias paré-

Hai o intento 
de converter a 
Sevilla en 
paradigma de 
Andalucia e 
apresentala como 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: unha sucursal de 
Primeiramente creo que hai que 
tratar de conquerir un bon nível de 
calidade, a intencións non valen: 
unha obra de teatro non é boa por
que a intención do seu autor sexa 
moi progresista. Hai que partir de 
que o nível non só ten que ser 
aceitábel senón o máximo posíbel. 
No caso da antropoloxía isto acen
túase. Hai un debate, no que xa 
hai tempo que me nego a entrar, 
obre e é mái adecuado ou me

no que o antropológo pertenza ao 
próprio colectivo ou non. En ter
mo xerai a igualdade de calida
de profi ional a xente do próprio 
contexto cultural xoga coa vanta
xe de coñecer o código cultural. 

Parece tópico na antropoloxia 
que o traballo de campo hai que 
ilo facer fóra que o que fa den
tro da tua comunidade non ten 
tanto mérito. Que pen a vo tede? 

Se falamo a ério o de fora ou den
tro ten a ver co pre upo to econó
mico , quera dicer que para irá Po
liné ia fai falta mái diñeiro que pa
ra e tudar a parróquia que te a 
quince quilómetro . Pero me mo se 
e e problema non exi ti e, que xa é 
moito dicer, creo que cada inve ti
gador ten direito a elexir aquele te
ma que lle interesan. En canto ao 
papel acial temo fundamental
mente que estudar o próprio. Paré
ceme unha boa experiéncia facer 
algunha inmer ión noutros contex
tos diferente ao próprio, po itivo 
pero non imprescindíbel. Teño 
aproveitado algunha destas oportu
nidades, e tiven nos Andes entre 
Ecuador e Colómbia, pero ba ica
mente o meu traballo desenvólvese 
en e sobre Andalucia. Non creo que 
sexa mellor ou pior antropólogo 
por i o, é unha experiéncia que po
de enriquecer, contribuir ou non, 
como as estáncias no estranxeiro 
para ampliar a fom1ación. 

Nun artigo recente publicado 
por un antropólogo americano 
falábase da constitución españo
la como algo moi antropolóxico 
e aparece unha nova palabra: 
etnoxénese. 

. 
·Madrid 

Recordo unha anédota dunha histo
riadora brasileira que hai uns dez 
anos andaba por Sevilla Cando ela 
perguntaba polo tema das nacións 
no Estado español e eu faláballe de
las a sua resposta foi: "e todo isa 
nun íto tan pequeniño!". Pois isto 
con menos inxenuidade e máis ig
noráncia pásalle a outro tipo de per-

As riquezas 
do diferente 
fan que pague 
a pena viver 
a vida, 
mentres que a 
unif ormización, 
sexa orweliana 
ou doutro tipo, 
é un 
empobrecimento 
radical 

cenme especialmente graves, ao 
que teriamos que engadir cues
tións tan óbvias que nen tan se
quer haberia que citar, como o 
enterramento de centos de miles 
de millóns nun espazo que agora 
xa se está vendendo a mans pri
vadas, a inxustificación de gas
tos en moitos aspectos de infra
es tru turas que levou que aos 
quince dias de clausurada a Expo 
empezasen en Sevilla as restric
cións de água durante oito ou 
nove horas ao dia. 

Desvertebración e a acentuación 
de sentimentos de discrimina
ción interna paréceme perigoso 
porque son bombas de reloxaria 
en contra da conciéncia andaluza 
ou incluso do sentimento anda
luz, e eu creo que iso ten duas fi
nalidades políticas claras. 

Andalucia e Sevilla foi utilizada 
unha vez máis polo nacionalis
mo de estado, a min paréceme 
puramente anedótico que o pre
sidente do govemo sexa sevilla
no. A cuestión é máis profunda, 
cando se trata de vender nacio
nalismo de estado cara o exte
rior utilízase Anda] ucia é unha 
constante desde hai 150 anos e 
neste caso concreto comprobou
se unha vez máis. t . ................•.••..•.•........• 

soas, sobretodo con modelos teóri
cos moi interiorizados e pegados 
aos seus próprios contextos, ao 
americano. Xentes dos Estados Uni
dos, e alguns daqui, causa máis gra
ve, xa falan de neotribalismo. A 
min paréceme que é a incapacidade 
para a análise. Técense determina
das plantillas máis ou menos con
ceituais, ainda que os chamados por 
eles conceitos sexan meros subcon
ceitos. A surpresa dalguns antropó
logos, americanos sobretodo, ao te
ma da pluralidade étnica e nacional 
que hai no estado Español, o único 
que reflecte é ignoráncia da história, 
da realidade social e cultural. 

Creo que hai unha situación prévia 
do que podíamos chamar unha po
tencialidade étnica dos distintos po
vos do Estado, que despois en de
terminados contextos económicos e 
políticos actívase e produce un 
maior grau de identidade que pode 
desembocar na dimensión política, 
nun movimento de tipo nacionalis
ta. Para explicar isto hai que ir a 
história, ao estudo da cultura pró
pria e á análise das relacións entre o 
Estado e os centros de poder dese 
Estado e os territórios deses pavos, 
á división territorial do traba11o 
dentro do Estado e, actualmente, 
dentro da Comunidade Europea. 

Nese mesmo artigo insinúase 
que o paradigma da antropolo
xía é a americana. 

Pois parece que a algun non lle vai 
mal. Os mimetismos son maos , 
pero non quera dicer que miremos 
sempre para o naso embigo, hai 
que asimilar e aceitar moitas cou
sas selectivamente, criticamente, 
non porque alguén veña de Oxford 
ou Nova York sexa mellor. Isto re
córdame a comisión de expertos, 
que supoño levarían moitas pese
tas, que contratou o governo basco 
hai uns anos para que profundiza
sen na explicación do porqué da 
violéncia. Podían ter aforrado esas 
pesetas e o terlle pagado as vaca
cións a várias figuras e figuriñas 
porque, penso, non é nengun enig
ma o porqué dese problema.• 
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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 editores aos consignatarios, 
primeiros anunciantes dos xomais 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, secostro ·, mortes, descargas, mentados, empresas 
fantasma , evasión de divisas. branqueo de diñeiro, filtracións 

policiais, patrimonios multimillonarios. paraísos fiscais , fuxidas en 
masa , vixiantes desenmascarados, teléfonos pincbados 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 
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Convocatórias 

Concurso de fotografia 
sobre anticoncepción e 
sexualidade 
A Asociación Galega de Planifica
ción Familiar e mailo Centro Xove 
de Anticoncepción e Sexualidade, 
convocan un concurso fotográfico bai
xo o lema Anticoncepción e sexualida
de, ao que poden aceder todos os afec
cionados á foto g rafia, residente s na 
Galiza e menores de 25 anos. As 
obras, tres como máximo por partici
pante, ha n ter un tamaño entre os 
J 8x24 cm. e os 30x40. Admítense tan
to en branco e preto coma en cor. As 
fotografias ceñen que se apresentar, 
acompañadas dunha fotocópia do 
DNI, perfectamente embaladas, có tí
tulo da obra e enderezo do autor no 
dorso (recoméndase non montar as fo
tos en paspartout). O Centro Xove 
(R/Agra da Espiñeira JO baixo. 15706 
Santiago de Compostela) aceita envíos 
até o 20 de Novembro ·deste ano. A 
organización estabelece tres prémios 
50.000, 30.000, e 20.000 pta., que fa
llará o 26 de Novembro. Maior infor
mación no (981) 59 42 52. 

Curso de 
Análise Bursátil 
O Colectivo lndependente de Empre
sariais e Económicas (CIEM-EC) de 
Vigo vai levar a cabo o 11 Curso de 
Análise Bursátil: análise cíclico, técni
co e indicadores bursátiles, aberto a to
dos os interesados ao prezo de 7.000 
pta. O curso ten 30 horas de duración, 
acreditadas cun diploma, impartidas por 
Miguel Angel López Mendo (experto e 
analista bursátil). Con este curso téntase 
dar un acercamento a realidade bursátil 
dun xeito claro comprensibel sen coñe
cementos económicqs superiores, ao 
tempo que se proporcionan experiéncias 
sobre a análise técnica e cíclica dos 
mercados e os seus indicadores. A ins
crición faise no Servizo de Reprografia 
da Facultade de CC. Económicas e Em
presariais de Vigo, ou no teléfono (986) 
81 25 39, de 10 a 1, e de 4 a 7. 

Axudas á investigación 
do património histórico 
O Concello de Vigo tenta fomentar o 
estudo e investigación sobre o pasado 
histórico e as características e proble
máticas do meio ambiente no municí
pio así como apoiar a formación de no
vos investigadores , cunhas bolsas ás 
que destina un importe total de 
1.500.000 pta. Poden solicitar as bolsas 
os titulados universitários meios ou su
periores que teñen o aval dalgun orga
ni smo oficial, asi coma grupos de in
vestigación. No caso de grupos de in
vestigación é preci so constatar na soli
citude unha currícula dos seus mem
bros. A temática das investigacións es
tará centrada na história local, patrimó
nio histórico, arquitectónico, industrial, 
etnográfico e arqueolóxico, moble ou 
inmoble. Tamén aceptan estudos sobre 
o meio ammbiente sempre que sexan 
aplicabeis á realidade municipal. A do
tación de cada bolsa nunca excederá as 
500.000 pta., o Concello non estabelece 
cuantía mínima para as axudas. No re
ferente a documentación, os solicitantes 
deberán apresentar un impreso de soli-

Cinema 

O diário de Lady M. 
O Cine Clube Padre Feijoo, proxecta 
o 4 de Novembro, ás 20,30 e ás 23 h., 
na Casa da Cultura de Ourense, o fil
me O diário de lady M., de Alain 
Tanner. O Cine Clube Lumiere pasa 
o mesmo filme, o Mércores 10, ás 
20,30 h., no auditório do Concello de 
Vigo. A película fai unha incisiva aná
lise sobre a paixón, o desexo e a frus
tración nas relacións persoais . 

Os Renovadores 
da Pintura Galega 
Contemporánea 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) proxecta de balde o vídeo de 
Xosefina Cerviño Lago, sobre Os No
l'OS ou Renovadores. Maside, Colmei
ro, Torres, Souto, Fernández Mazas, 
Laxeiro e Seoane. Pódese ver o 8 de 
Novembro, ás 20, 15 h., no local do 
CGAI (R/Durán Lori~a JO. A Coruña). 

citude normalizado (pódese solicitar na 
casa do concello), unha fotocópia do 
DNI, un aval dun organismo oficial, 
unha curricula, o proxecto de investiga
ción e unha cópia compulsada do título 
académico. O Concello compromt..te 
aos beneficiários á entrega dunha cópia 
da memória da investigación , para a 
sua publicación cando a considere de 
interese. O prazo para a presentación 
das solicitudes remata o 25 de Novem
bro, e resolución do Concello realizara
se antes do 15 de Decembro de 1993. O 
Concello pagará unha metade do im
porte da bolsa coa notificación da con
cesión, e a outra metade tras a entrega 
da cópia da memória. Os interesados 
poden recadar maior información na 
Area de Património Histórico do Con
cello: (986) 81 01 OO. 

Xornadas de Saude e 
Prevención de 
Drogodependéncias 
A Asociación de Familiares e Amigos 
de Toxicómanos e Ex -toxicómanos 
Erguete Baixo Miño organiza estas 
xornadas que van dirixidas a todos os 
que teñen interese en informarse no 
referente á prevención das drogode
pendéncias. A convocatória compren
de nove sesións que consisten nunha 
charla e .máis un colóquio, a celebrar 
no salón de actos do Centro Cultural 
da Guarda, do 9 de Novembro ao 22 
de Decembro, a partir das 8,30 do se
rán. A sesión de apresentación terá lu
gar o Martes 9 de Novembro, e nos 
dias seguintes trataranse temas como: 
o consumo, a prevención de enfenni
dades e os primeiros auxílios, a ali 
mentación, a sexualidade, a hixiene, o 
desenvolvemento afectivo, social e fí
sico; a prevención de drogodependén
cias e a importáncia da prevención. 
Asisten como ponentes e membros da 
Asociación (Erguete); Carlos Saenz 
de Miera, presidente da Asociación de 
Consumidores A Xuntanza; Luís An
telo Anido, pediatra; José A. Gonzá
lez, profesor de educación física; 
Edilberto Alvarez, psicólogo; José A. 
Meseguer, asistente social; e máis os 
médicos Javier Pazo Fernández, Fer
nando Sanz, Margarita B. Reboredo e 
Miguel A. Alvarez. Maior informa
ción no (986) 61 44 07. 

Certame Literário 
Xuventude 93 
A Consellaria de Cultura e Xuven
tude convoca o Certame literário Xu
ventude 93 Francisco Fernández del 
Riego, para autores novos, nas modali
dades de Poesía, Narración e Ensaio. 
Poden participar todas as persoas gale
gas de JO a 30 anos, que o desexen e 
non teñan publicado nengun libro, nas 
categorías: A. de 10 a 13; B. de 14 a 
17; e C. de 18 a 30 anos. Os escritores 
remesarán os traballos sen asinar e sen 
dados persoais, identificándoos cun le
ma que tamén virá nunha plica cos da
dos do autor e algun documento de 
identidade (DNI, Libro de Família, ... ). 
Hai que remesar os orixinais, antes do 
15 de Novembro de 1993, a: Delega
ción Provincial de Consellaria de Xu
ventude de Lugo. Pintor Corredoira 
s/n. 27002 Lugo. Certame Francisco 
Fernández del Riego. Todos os pre-

Cine alemán nos 
comezos do sonoro 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) oferece un ciclo adicado ao ci
ne alemán nos principios dos anos 30. 
Os dias 9 e 1 O, pasan M, o vampiro 
de Dusseldorf, 1931, de Fritz Lang. 

Lenzo de Maside. 

axenda 
miados receberán unha beca para asis
tir a un turno de campamentos de tra
ballo da .Consellaria do verán de 1994. 
Amais disto os prémios van desde as 
75.000 pta. até unha estatuiña de Sar
gadelos. Hai tres prémios para cada 
categoría nos estilos de Poesía e Na
rrativa. O prémio de Ensaio é único 
(150.000 pta., Jote de libros e estatuiña 
de Sargadelos), e ten que versar sobre 
Eduardo Blanco Amor. 

Centenário 
de Lois Peña Novo 
O Concello de Vilalba celebra o cen
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 dia 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 sobor 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 . 

II Certame de Poesía 
Fermin Bauza Brey 
Os concellos de Cortegada de Baños, 
Ponteareas e Vilagarcia, convocan o 
segundo certame de poesía Fermin 
Bouza Brey, para prolongar a memó
ria do escritor que ti vo na sua vida 
fondas raigames nos tres concellos 
convocantes. Poden participar todos os 
que o desexen, e que non teñan publi
cado nengun libro de poesia, con obras 
orixinais e non premiadas noutros cer
tames. Estabelécense duas categorías, 
unha para alunos de EXB, dotada con 
50.000 pta .; e outra para poetas no
veis, cuñ prémio de 150.000 pta. A 
técnica e temática a empregar é libre, e 
as obras teñen que se apresentadar por 
quintuplicado, baixo plica e cun míni
mo de 300 versos. Os textos pódense 
enviar libres de gastos ou ben entregar 
persoalmente nalgun dos concellos 
convocantes , antes do 7 de 
Novembro. Os poemas premiados pa
san a propriedade dos concellos, e se
rán editados na colección de poesía da 
editorial Espiral Maior. 

Concurso de carátulas 
A Concelleria de Xuventude do 
Concello de Vigo, ten aberto o prazo 
de admisión de obras para Con curso 
de carátulas, que vai até o 11 de No
vembro. O motivo das obras ten que 
ser alusivo ao grupo gañador do con
curso de pop -rock Vigo en vivo, 
Unión Penosa. A técnica empregada 
na obra queda á eleición do autor e as 
dimensións han de ser as normales 
dunha carátula. O prémio, único , 
consta dun ordenador Macintosh e un 
curso de maquetación e deseño. Maior 
información na Casa da Xuventude: 
R/López Mora , 31. Vigo. Teléfono: 
(986) 29 48 06 . • 

Os dias 11 e 12, proxectan O trio da 
bencina, 1930, de Wilhelm Thiele. As 
sesións comezan ás 20, 15 h. no local 
do CGAI (R/Durán Loriga l O. A Co
ruña), e custan 150 pta. 

Até o fin do mundo 
O Mércores dia 1 O, ás 20,30 h., na Ca
sa da Cultura de Ourense, o Cine clu
be Padre Feijóo, proxecta a película 
Até o fin do mundo. Alemaña 1991. 
Dirixiu Wim Wenders. 

Francis Ford Coppola 
O Centro Cultural Caixavigo adica un 
ciclo, en V.O. subtitulada en castella
no, ao director Francis Ford Coppola, 
que se proxecta do Luns 8 ao Martes 
30 no próprio Centro Cultural. Os fil 
mes do ciclo son: O Padriño, Luns 8; 
O Padriño 11, Martes 9; O Padriño 
111, Xoves 11 ; Corazonada, Martes 
23; A Lei da rua, Martes 29; e Drá
cula, Martes 30. • 

O trinque 

Cinema 
Tango feroz. Filme 
arxentino, dirixido por 
Marcelo Piñeiro, que 
demonstra a vitalidade 
do cinema 
latinoamericano . 

Anúncios de balde 
• Aluga-se estúdio em Vigo. Com ca
lefacc;:om, água quente, soleado, céntri
co, ideal para estudante. 36.000 pta. 
Teléfono: (986) 49 06 88. 

o Oferécese pintor económico a do
micílio. Experiéncia e eriedade. Inte
riores e esteriores; vemizados a bro
cha. Presupostos gratuíto e en com
promiso. Carlos Pérez Yegue. Teléfo
no (986) 66 02 58, Ponteareas. 

• Psicólogo. Psicoterápia . Garcia 
Barbón 69 , 4º A. Prévia cita: (986) 22 
08 36. 

o Acaba de nascer unha nova distri
buidora underground. Se tes un gru
po e queres que se destribua o teu ma
terial, ponte en contacto. Tamén ternos 
catálogo para os interesados en mer
car. Escribide a: Devilish distrib. Ma
nuel Fernández Miranda. Apartado 
Postal 53. 27850 Viveiro. Lugo. 

• Restáuranse móbeis e figuras anti
gas. Interesados dirixüse ao (986) 62 
50 77. Perguntar por Carme Carreira. 

o A Asociación Xuvenil Lagares de 
Cabral, vai editar o número 11 da sua 
revista O Berro Novo. Precisarnos co
laboracións en Banda Deseñada (tex
to en galego). Interesados remesar an
tes do 15-Xl-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.B., 1º de B.U.P. (to
do), 2º e 3º de B.U.P. e e.o.u. (só 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 representacións teatrais e de 
monicreques. Fabricación e manexo de 
títeres. Fabricación e deseño de ves
tuários, decorados, teatrillos. Compo
sición e adaptación de obras teatrai . 
Composicións e gravacións musicai . 
Obradoiros e cursiños. Interesado en
trar en contacto con Mauro Muñoz 
Martínez. Avda. das Camélias 84, 2 
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, 
de14a16h. 

o Traducións galego-francés-caste
llano, en calquer sentido. Interesados 

Actos 

Língua e meios 
O Centro de Estudos Língua e Empre
sa, organiza unhas xornadas sobre a 
importáncia da preséncia do galego nos 
meios de comunicación, baixo o título 
A língua galega nos meios de comuni
cación. O encontro celébrase, do 12 ao 
14 de Novembro, no Instituto Galego 
da Información (Santiago). Para poder 
asistir hai que se inscriber, antes do 8 
de Novembro, na Secretaria do Centro 
de Estudos Língua e Empresa (R/Maria 
89, 3!). 15401 O Ferro!), despoi s de pa
gar a cuota de 2.500 pta. Calquer dúbi
da ha ser atendida no (981) 35 03 70. 
As sesións contan cos ponentes Carme 
Hermida, profesora de Língua Galega 
na Facultade de Ciéncias da Informa
ción da Universidade de Santiago; Xe
sús Alonso Montero, Catedrátko de Li
teratura Galega da Universidade de 
Santiago; Margarita Ledo Andión, De
cana da Facultade de Ciéncias da Infor
mación da Universidade de Santiago; e 

Visión nostálxica da 
mocidade rebelde dos 
sesenta que permite 
unha leitura positiva 
nestes tempos de 
submisión. • 

chamar ao (98 1) 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 preci o forxar un novo círcu lo 
de ami tade . E creber a: Víctor Díaz 
Iglesias. Prisión Provincial de Pereiro 
de Aguiar. 32792 Ourense. 

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

o A Treu , a revi ta da Juntas Gale
gas pota Amnistia (J.U.G.A.), informa 
pontualmente da itua~om da pre a 
e presos independentista galego a -
sim como das actividade anti-repre -
sivas da organiza~om. Ao mesmo 
tempo di tribue material para a oli
daridade . Solicita informa~om no 
Apartado de Correio 875 de Com
postela. 

• Rapaces e ecoloxia. Somos un gru
po de nenos e nenas, entre 8 e 11 ano , 
interesados pola Natureza e a conser
vación do meio ambiente. Publicamos 
unha revista, O Merlo, da que ven de 
sair o Nº 4. Gostaríanos coñecer rapa
ces/as aos que tamén lle preocupe a 
Ecoloxia e que nos manden cou as pa
ra publicar (debuxos, notas, artigo , 
experiéncias, ... ). Se alguén de exa re
ceber algun exemplar, que reme e 50 
pta. en selo a Bruño Fraga Bugallo. 
Rua da Bolboreta 2. Montrove-San
ta Cruz. 15173 Oleiro (A Coruña). 
(981) 63 70 83. 

o A Coordinadora para o Estudo dos 
Mamíferos Mariños (CEMMA). ven 
de editar a reví ta Eubalaena. O inte
resado que queiran recibila ó teñen 
que enviar 1 O elo novos de 28 pta. a: 
CEMMA. Ro alia de Ca tro 13 . 
A,E. 15706 Compo tela. A oruña. 

• Se pensade que e to é un grupo de 
títere e tade moi trabucado . Tfteres 
& Gua/trapas, é algo distinto. Se que
redes risa para o cativo e non tan 
cativos, chamade ao Taller Oliva: 
(986) 22 77 1 1. 

o De exaria entrar en contacto con 
Luis Piedra uares e mái Dianora 
Piedra Suares. Dirixir e a: I abe! Pie
dra Huerta . Calle B , 6. La Yaba. Ca
magüey. Cuba. • 

Manuel Rivas, xornalista e escritor. Ta
mén ne stas xornadas comunicacións 
sobre O modelo de língua nos meios de 
comunicación e A língua e os procesos 
de comunicación: análise da preséncia 
do galega nos meios. 

Carlos Oroza 
O vindeiro Luns día 15, ás 9 da noite, no 
Teatro Principal de Pontevedra, terá lu
gar un recital poético de Carlos Oroza. • 



Exposicións 

Paisaxe de Cabaleiro. 

obre antiago 
A Universidade de Com
po tela anella a exposición 
fotográfica do Coléxio de 
Fonscca, Sobre Santiago: 

arl de Keyzer, Miguel 
del Rio Branco e Martín 
Parr. Tres de Magnum . 

Cabal ir 
Expón o seu óleo , até o 
15 de Novembro, na Sala 
de Arte Caixavigo. 

Pintura e 
escultura de 
Mano Unidas 
Até o 6 de Novembro, de 6 
a 8, no Centro Cultural das 
Torre de Santa Cruz (Olei
ros ). Pintores e e cultores 
da Coruña colaboran con 
Mans Unidas, para finan 
ciar unha escota na cidade 
de Sucre (Bolívia). 

Xesús Corredoira 
Oleo de Xesús Corredoira, 
na saJa da Coruña da Fun
dación Caixa GaJ icia. 

Xorobas 
E cultura de Ignacio Ba
aJlo, na Galería Trinta de 

Santiago. 

Xaime Fariña 
Falcón 
Expón a ua pintura 
máis recentes na SaJa Mun
do Recreativo de Santiago. 

El tr grafía 
A Univer 1dade de Vigo 
expón até o 21 de Novem
bro, na Aula de Cultura de 
Caixa Ouren e, unha e -
colma de electrografia 
pertencentes ao Mu eo In 
ternacional de Elecrrogra-

Teatro 

fía de Cuenca (MIDE). 

1 O artistas, 
10 críticos 
A Universidade de Vigo 
amosa a sua primeira 
monstra de feitura própria 
10 Artistas, 10 críticos. As 
imaxes e as palabras. Até 
o 29 de Novembro na Esta
ción Marítima de Vigo. 

Pintura galega 
contemporánea 
O Café Liceum do Porriño 
expón, baixo a coordena
ción da Galería Severo Par
do, obra dos aristas: Laxei
ro, Lodeiro, Colmeiro, Ba
rreiro, Sucasas, A. Pulido, 
e M. Ruibal, entroutos. 

Fragmentos 
Renancentistas 
Arturo Franco Taboada 
expón a sua monstra Frag
mentos Renacentistas, no 
Colexio Oficial de Arqui
tectos da Galiza, Casa da 
Conga (Santiago). 

Antón Sobral 
Até o 9 de Novembro no 
Ateneo Santa Cecilia de 
Lalin. Antón Sobral utiliza 
a pintura para reflexionar 
obre a paisaxe gaJega. 

1 O pintores 1 O 
e cultores nos 80 
O Concello da Coruña arte-
1 la a expo ición de arte 
contemporánea que penna
necerá aberra até o 12 de 
Novembro na Estación Ma
rfti ma da Cor - a. Con ta 
con obra de Carlos Alcolea, 
Miquel Barceló , Miguel 
Angel Campano, Jo é Ma
nuel Broto, Ferrán García 
Sevilla, Menchu Lamas, 

axenda 

Juan Lacomba, Juan Nava
rro Baldeweg, Manuel 
Quejido, Txomin Badiola, 
José María Sicilia, Cristina 
Iglesias, Pello Irazu, Fran
cisco Leiro, Eva Lootz, An
geles Marco, Juan Muñoz, 
Miquel Navarro, Adolfo 
Schlosser e Susana Solano. 

Fundos 
do Raiña Sofía 
A Estación Marítima da 
Coruña recolle a evolución 
da arte no Estado español, 
nos últimos 40 anos, atra
vés dos fundos do Museu 
Raiña Sofia. 

Arredor de 30 
A Galeria Pardo Bazán da 
Coruña acolle obra dos pin
tores Lago Rivera e Luis 
Seoane, e da pintora Emilia 
Salgueiro; baixo o título 
Arredor de 30. 

A cor da sombra 
Até o 7 de novembro no 
Centro Cultural do FerroJ, 
fotografias do granadino 
José Muñoz. 

Antonio 
Quesada 
A Exposición antolóxica 
de Antonio Quesada, que 
acolle o Centro Cultural 
Caixavigo, canta con máís 
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 
aJa da Caja de Madrid de 

Pontevedra. 

Axeración 
doente 
No Museu de Pontevedra. 
A monstra A xeración doen
te, 187i-/902, comprende 
obra de Jenaro Carrero, 
Ovidio Murgia, Ramón 
Parada Juste! e Joaquín 
Vaamonde. 

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

Mercedes Ruibal 
Até o 28 de Novembro a 
Casa das Artes de Vigo, 
amosa unha exposición an
tolóxica da pintora Merce
des Ruibal. 

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, fixo 
neste impresionante marco 
africano. 

Catro renovadores 
da arte galega 
Até o 30 de Novembro (de 
Martes a Domingo de 12 a 
19 h.) no Auditório de Ga
licia. O Consórcio de San
tiago organiza a exposición 
Catro renovadores da arte 
galega, que comprende 
obra de Colmeiro, Souto, 
Seoane, e máis Laxeiro. 

Retratos 
daAcadémia 
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. 

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

Luis Seoane 
Acuarelas e debuxos de Luis 
Seoane, coa emigración co
mo temática común, na Ga
lería Sargadelos do Ferrol. 

Maruxa Mallo 
A obra da surrealista galega 
Maruxa Mallo, no Centro 
Galego de Arte Contempo
ránea en Compostela.• 

Páxinos coordenados por 
IAGO LUCA 

Big Bang 
A v1axe ao na cemento do Universo 
en clave de humor de Chévere 
Teatro, o Xoves 4 de Novembro, ás 
20,30 h., no Auditório das Pontes; o 
Venres 5, ás 20,30 h., no Teatro Pastor 
Diaz de Viveiro; o Domingo 7, ás 7 do 

rán a cabo duas funcións. O Venres 5, 
ás 9 da noite, Ollomol-Tranvia Tea
tro pecha a monstra coa obra Comédia. 

Días sen glória 
Teatro do Aqui representa a comédia 
de Roberto Vidal Bolaño, Dias sen 
glória, un estudo sobre as razóns que 
primaron na peregrinaxe a Composte
la. Pódese ver até o 23 de Novembro, 
de Luns a Xoves, ás 7 o serán; e os 
Venres ás 9 da noite, no Instituto Ga
lego de Infonnación (Santiago). Maior 
información no (981) 56 40 03. 

erán, na Casa da Cultura de Viveiro; 
e o Xoves 1 1, ás 20,30 h., na Casa da 
Cultura de Monforte. 

Fas e nefas 
Ollomol Teatro Submarino, interpre
ta a obra de Eduardo Blanco Amor, 
Fas e nejas, o Sábado 6 de Novem
bro, ás 1 O da noite, no C.S.C. Daniel 
Castelao de Moaña. 

Monstra 
de Teatro de Carballo 
A Monstra de Teatro de Carballo co
mezou o Martes 2 de Novembro, cun
ha série de representacións no Cine 
Rega. O Xoves 4, ás 6 da tarde, actuan 
os Monicreques de Kukas, que leva-

Moleques 
Unha comédia de Marcos Orsi, repre
sentada por Ollomol Teatro Submari
no. O Domingo 7 de Novembro, ás 8 do 
serán, no IESP. Asorey de Cambados. 

Fase Netas. 

Vinganza ou Xustiza 
Teatro do Trasno pon en cena a obra 
Vinganza ou Xustiza, os dias 5 e 6 de 
Novembro, ás 9 da noite, no Centro 
Cultural Cidade de Vigo. 

Máxia de cerca 
Polo mago Luís Boyano, o Xoves 11, 
ás 20,30 h., no Auditório das Pontes. 

As sillas 
Teatro do Absurdo con Sarabela Tea
tro, o Domingo 7, ás 8 do serán, no 
C.C. Recreativo de Vilalba. • 

Música 
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Herbie Mann Reunion Band, o Veres 5 na Carpa da Alameda compostelá. 

Compostela Jazz 
O programa cultural Compostela '93, 
artella o ciclo Compostela Jazz que 
inclue várias actuacións, ás 1 I da noi
te, na Carballeira de Santa Susana, ao 
prezo de 1.000 pta. Os últimos con
certos do ciclo corresponden a: Or
nette Coleman Quartet, o Xoves 4; e 
Herbie Mano Reunion Band, o Ven
res 5; e Tbe Gerry Mulligan 
Quartet, o Sábado 6. 

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 Colexio da 
Compañia de Monforte de Lemos. 

Edoard Monteiro 
A Xuventudes Musicais organizan o 
concerto do pianista Edoard Monteiro, 
para o Venres 5, ás 20,30 h., no Centro 
Cultural Caixavigo. 

Xove Orquestra 
da Galiza 
Os Circuítos culturais Verán-Outono 

Festas 

e romarias 
Nesta semana destacan a Feira Anual 
da Fonsagrada (Lugo), para o Luns 8; 
e máis a Feira Anual de Ortigueira 
(A Coruña), para o Xoves 11. • 

Televisión 

Carme 
de Bizet 
Na fin de semana, Sábado 6, en Buta
ca Especial da Televisión de Galicia. 
Franza-Itália 1984. Director: Frances
co Rosi. Intérpretes: Julia Migenes 
Lohnson, Plácido Domingo e Rugge
ro Raimondi, entre outros. A trama 
respeta o texto orixinal de Bizet. A 
história de amor a catro bandas entre 
Carme, Micaela, Don Xosé e Escami
llo, refórzase cunha vizosa fotografía 
que recolle as diferentes coreografias, 
nun tono· ben alonxado dos conven
cionalismos do xénero operístico. A 
partitura musical é excelente. 

Ivanhoe 
Este Domingo dia 7, en Entrada Libre 
da Televisión de Galicia. E.U.A. 
1952. Dirixe: Richard Thorpe. Intér
pretes: Robert Taylor, Elizabeth Tay
lor, Joan Fonaine, George Sanders e 
Robert Douglas. • 

93 propoñen un concerto da Xove Or
questra da Galiza, para o Martes 9, ás 
21, no Cine Irmáns Pequenete de Foz. 

Gaitas Xarabal 
A Banda de Gaitas Xarabal oferece un 
concerto para apresentar o seu primei
ro disco, o Sábado 6, ás 9 da noite, no 
Centro Cultural Caixavigo. Organiza a 
Concellalia de Educación xunto coa 
Universidade Popular. 

Macroverbenas no 
Coliseum da Coruña 
O 13 de Novembro, ás 11 da noite, co
as orquestras da TVE, e da Televisión 
de Florida. O I 1 de Novembro, á mes
ma hora, coa Orquestra Charlestón e 
Ana Kiro. Prezo da entrada 900 pta. 

Orquestra Sinfónica 
·de Moscova 
En concerto o Martes 9 no Centro Cul
tural Caixavigo. 

Duo Kremena 
Ganpcheva-Carlos 
Apellaniz 
Kremena Ganpcheva ao violín e Car
los Apellaniz no piano, o Mércores 1 O, 
no Centro Cultural Caixavigo. 

Fía na roca 
O grupo Fia na roca presenta o seu 
primeiro disco, o Sábado 6 de Novem
bro, ás 11 da noite, no Café Liceum do 
Porriño.• 

' 
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Maria Sales Pardo 
'Cando un inglés ven traballar aqui parécenos ben, 
pero se é un marroquina chamámoslle mouro' 
• MANUEL VEIGA ' o racismo empeza a ser un pro

blema moi grave. Acabo de ver 
un anúncio de vivencia que po

ñ i a: Absterse sudacas e mauros. Hai 
pouco un extranxeiro foi arroxado ao me
tro en Barcelona ao berro de sudaca! . A 
pasividade non é neutra, contra o racis
mo hai que actuar", afirma Maria Sales 
Pardo quen forma parte do Canse// Na
cional catalán de SOS Racismo. Recen
temente visitou Galiza para estar presen
te na Semana contra o racismo, organi
zada polo Odeon Café -Teatro de Vigo. 

SOS Racismo é unha organización non 
guvernamental nacida en Fráncia en 1982. 
Algunhas das suas denúncias de agre
sións racistas teñen sido apoiadas por 
máis de cen mil manifestantes. En Cata
lunya este colectivo organizouse en 1988 
e desde aquela presta atención á situación 
dos xitanos, xudeos, árabes, filipinos, lati
noamericanos e orixinários da Africa ne
gra, os seis grupos culturais máis abun
dantes en Barcelona. "lgualdade para vivir, 
diversidade para convivir" é o seu lema. 

"Non somos unha organización asistencial. 
Recollemos as denúncias de discrimina
ción no traballo ou na vivencia e as agre
sións que sofren os inmigrantes a cargo de 
cabezas rápadas ou de membros das For
zas de Seguridade do Estado. Ternos avo
gados que atenden estas denúncias e ta
mén impartimos cursos nos coléxios de 
educación non racista. Pedimos unha re
forma do código penal para que tipifique o 
delito de racismo, opoñémonos á Leí de 
Extranxeiria e aos centros de internamente 
de extranxeiros, onde as persoas que van 
ser expulsadas do país adoitan a pasar até 
40 dias en condicións miserentas". 

É tan grave o problema do racismo co
mo se di? 

Si, debido, entre outras razóns, á crise 
económica. Os inmigrantes son o chivo 
expiatório. Claro que depende de que tipo 
de inmigrantes, porque os franceses, os 
alemáns ou os que están aqui dando cla
ses de inglés, non sofren nengunha discri
minación. Contado, non é unha cousa no
va, porque racismo sempre houbo cos xi
tanos. Discrimínase a aqueles inmigrantes 
que chegan nunha situación social inferior. 
Dise que os inmigrantes quitan o traballo. 
Non é certo, porque é o próprio mercado 
de traballo o que regula a emigración. Se 
non hai traballo non veñen. A Barcelona 
chegou xente por mor das Olimpiadas, pe
ro este ano marchou para outros sítios. 

Tamén resultaria falso no caso do Estado 
español pois aquí hai 800.000 extranxei
ros, pero o número de españois emigra
dos fara é de 1.500.000. Quer dicer que 
se cada quen voltase ao seu país, España 
aumentaría en 700.000 habitantes. Ade
mais, cando se di que quitan os postas de 
traballo nunca se pensa nun cadro médio 
dunha empresa que é norteamericano ou 
xaponés, porque eses non son considera
dos inmigrantes, nen sofren trabas legais. 

Catalunya recebeu unha forte emigra
ción galega e andaluza en décadas pa
sadas. Vostede mesma descende de 
galegos. Ten sido conflitiva esa inte
gración? 

Non ternos nada escrito sobre ese tema. 
Pero si é certo que deu lugar a conflitos, 
ainda que non na medida dos que agora 
veñen de fora, de Marrocos, por exemplo. 
A diferéncia cultural neste último caso é 
maior. É un tema espiñento, ainda que 
penso que Catalunya é bastante integra
dora. Os problemas houboos ao chegar. A 
segunda xeración xa fala catalán, castella
no e galego no seu caso. En Catalunya a 
integración pasa pola língua. Ainda que 
nos arrabaldos de Barcelona escoitase 
galega e moito andaluz. A Feira de Abril 
de Barcelona reune a un millón de perso
nas, máis que calquer cidade andaluza. 

Que valoración teñen da lexislación 
comunitária tocante aos inmigrantes 
de fora da CE? 

En primeiro lugar coidamos que non de
beria haber distinción entre inmigrantes 
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de dentro e de fora da comunidade. Un 
de tora ten tanto dereito ao traballo co
mo un de dentro. A Declaración de De
reitos Humanos das Nacións Unidas re
coñece o dereito a cambiar de país. A 
terra e os recursos naturais son de to
dos. En segundo lugar a administración 
deixa a cada máis estes temas en mans 
da policia. En moitos casos practícanse 
detencións e expulsións totalmente arbi
trárias. As leis, en Alemaña e Fráncia, 
estanse a reformar. Ti podes ter nacido 
en Alemaña pero se es de orixe turco e 
un dos teus país non é alemán non tes 
dereito á nacionalidade. Quer dicer que 
é preciso un vínculo sanguíneo. Esa lei 
xa a había pero agora estana reforzan
do. En Fráncia, até agora, se naceras alí 
tiñas dereito á nacionalidade, pero agora 
non. Nós non estamos de acorde con 
iso. Porque ternos que cerrar as portas 
ao Sul? O Sul é pobre, porque o Norte é 
rico . Ten que haber máis solidaridade e 
sobretodo máis xustiza. 

Os turcos non eran molestos en Ale
maña despois da guerra, porque exu
daron a reconstruir o país coa sua 
man de obra barata. Tamén os gale
gos chegaron a Catalunya e ao Pais 
Basco en época de crecemento. Non 
poderian darse casos de conflito ago
ra que hai crise? 

É que agora non están chegando inmi
grantes galegas a Catalunya. Os que ve
ñen son africanos ou latinoamericanos. 
Pero en todo caso non creo que os gale
gas ou andaluces chegasen a seren dis
criminados.+ 
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TRES EN RAIA 

Reparto 
• XOSÉ A. GACIÑO 

n tempos de maior euforia pro-

E gresista , especulábase coas 
posibilidades que os avances 

tecnolóxicos e científicos abrian para 
reducir a xornada laboral e o traballo 
rotinário , co conseguinte aumento do 
ócio e da criatividade. 

Agora, en tempos de depresión non 
só económica, a redución das xorna
das laborais , acompañada da redu
ción dos salários, aparece como unha 
solución desesperada para repartir o 
pouco traballo que vai quedando. 
Aparece, ademais, como un mecanis
mo de solidariedade dos próprios tra
balladores, para evitar a caída do em
prego, ainda que, nalgun caso -es
tes dias, por exemplo , na Volkswa
gen-, sexan as empresas as que o 
propoñan, como unha sorte de amea
za-chantaxe frente á preocupación 
sindical pela defensa dos pastos de 
traballo. 

Os sindicatos veñen de apontar, nas 
comparecéncias ante a comisión par
lamentária que estuda os presupostos 
do Estado, a posibilidade dese reparto 
do traballo, que Izquierda Unida, por 
exemplo , adiantou na sua campaña 
das últimas eleicións xerais en Espa
ña. Mesmo os socialistas parecen dis
postos a entrar nese debate, dentro 
do seu proceso congresual. 

Quen xa descartou rotundamente tal 
posibilidade, sen entrar en matices ar
gumentais, foi o presidente da patro
nal. Parece que a cúpula empresarial 
española ainda non se sacudiu o pé 
do máis ráncio integrismo anticomu
nista, pésie a que o comunismo está 
xa oficialmente erradicado, e pode 
que a palabra repartir se lle atrogalle 
especialmente. Por iso non quer re
parto nen sequer de traballo. • 

VOLVER AO REGO 

S ecuestrar é unha maldade, 
asasinar unha infámia e arti

llar incontrolados coches bomba un
ha atrocidade manifesta. Pero tamén 
é verdade que as sobredoses propa
gandísticas da televisión ou a escle
rotizada información de prensa po
den inducir ao cansazo e mesmo ao 
cabreo. Mao que para loitar contra a 
ET A se recorra á mentira e á esaxe
raci ón, pior cando se tortura e se 
deixa apodrecer aos detidos en ce
las de illamento e incomprensíbel 
que nunha democrácia se despreze 
a opinión de máis de 250 mil votan
tes que reclaman unha negociación 
política. 

Non era menos !errorismo o que ha
bía en Israel ou Africa do Sul e nego
ciaron. Por que Euskadi non?• 




