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O Estado cambiase de defensor en
O Estado
español non
dos mariscadores
2

recebeirá da
UE os 40.000
millóns para
financiar as
autovias

A Unidade Europea bloqueou perto de 40.000
millóns de pesetas que ia
recibir o Estado español
con cargo aos Fondos de
Coesión para financiar as
autovías. A decisión foi
tomada por imcumprir a
directiva de impacto ambiental. Con esta medida
ponse ainda máis en
cuestión a realización a
tempo das autovías galegas, ainda que desde
Madrid se anúncia que o
governo tentará recuperar ese 35% do total dos
fondos que lle corresponderon. +

Aegean Sea:
un ano sen cobrar
Á volta dun ano, toda a auga do mar non deu lavado o petróleo do Aegean Sea, pero o
Estado toma a parte do armador e da aseguradora e martiriza á xente da beiramar con
comprobacións interminábeis para o pagamento dos danos.

PP e PSOE
adxudícanse o
mérito de conxelar
as cuotas do leite
A multa por producir excedentes lacteos non será implantada este ano. PSOE e despois
PP adxudicáronse a responsabilidade desta demora. (Páx. 7)

O éxito das
mobilizacións do
25 impulsa a folga
xeral
Galiza foi porcentualmente a comunidade que máis manifestantes sacou á rua o 25 de Novembro. O éxito das mobilizacións
supon un incentivo para a folga
xeral a celebrar en Xaneiro.
CCOO e UGT non conseguiron
doblar o número de convocados
(Páx. 5)
pala CIG.
CÉSAR QUIÁN

Xoaquin F. Leiceaga:
1
Subvencionar empresas
estranxeiras non serve para nada'
"Seria mellar ter rematado antes
as autovias que aterecer subvencións", afirma Xoaquin Fernández Leiceaga, profesor titular de economia aplicada e autor de Capital Estranxeiro e Industrialización en Ga/icia, recentemente editado por Xerais. Leiceaga móstrase partidário dunha política pública que condicione e faga atractivo o investimento exterior en Galiza, política da
que actualmente careceria a comunidade. O tamén vicerreitor
para asuntos económicos da
Universidade de Santiago defende tamén, nesta entrevista, a
subida de taxas que deberá ser
acompañada dun incremento
nas bolsas para os estudantes
de clase baixa.
(Páx. 14 e 15)

Reeleito presidente
cos votos do PP

Fraga
oferécelle
diálogo ao
BNG
Fraga aceptou dialogar co
BNG en temas como as autovias, enerxia, banco público ou financiamento despois
de que X.M. Beiras o instase
a defender os intereses da
Galiza sen supeditarse a poderes alleos. O presidente,
reeleito cos votos do PP, afirmou que non se negaba ao
diálogo. Presedo acusonou
de quedar sempre no oferecimento sen sentarse nunca
(Páx. a e 9)
a discutir.

Os mariscadores notan un descenso drástico de capturas

O MOPT pon· en dúbida o
embarrancamento do petroleiro grego
G. LUCA DE TENA

A contaminación pasa unha elevada nota de gastos e os que viven da marisqueo e a baixura na beiramar da Coruña
cantan o paso dos meses para seren compensados. Namentres, o Estado colócase á defensiva, nunha postura
semellante ás do asegurador e o armador e nunha reunión reclama probas fidedignas de que o barco embarrancou.
síndrome da pedrea. No entanto, a Xunta repartia seguridades de que non quedaria damnificado sen receber xustiza.

Tres de Decembro de 1992.
Case oitenta mil toneladas de
petróleo do Mar do Norde arden ao pé da Torre de Hércules. A imaxe do Aegean Sea
dacabalo nas rochas baixo alto-cúmulos de vapor negro, entra nas redes de televisión de
todo o mundo desde o abrente.
Persoeiros da Administración
autonómica e central barballan
calificativos de catástrofe e traxédi a sobre un fondo de helicópteros de salvamento que
rentean o fume mesto arredor
do barco perdido.

"Xustiza? -pregunta Xan López, presidente da Comisión
do Mar Exeo constituida entre
todas as contrarias desde Sisargas a Cabo Prior. A experiéncia foi desastrosa. Vivimos
coa impoténcia de non podermos paliar a situación. Desde
os primeiros dias pedimos a
declaración de zona catastrófica . Pero o único que chegou
foron as axudas que dera a
Xunta para mariscadores de
tres mil pesetas diárias por dia
de traballo e de tres mil para
os tripulantes de baixura ; tamén se recibiron 45 .000 pesetas da CE para os mariscadores e 105.000 para os tripulantes. O tratamento que se nos
deu foi tercermundista: igual
que se aqui houbese un tremor
de terra e nos botasen sacos
de alimentos para esquecernos
decantado".

O Estado colócase
á defensiva,
nunha postura
semellante
ás do asegurador e
o armador.
ANXO IGLESIAS

O descenso das capturas coincide co retraso das indemnizacións. Sobre a pretensión de que a maré negra esvaiuse, permanece a evidéncia dos seus efeitos.

Vintecinco de Novembro de
1993. Comeza a reunión número 189 entre avogados dos
damnificados, delegados das
duas administracións e representantes do IPC-Fund (o fondo constituido entre Estados de
todo o mundo para atenderen
decantado as mareas negras).
Doce meses de informes, declaracións de danos, peritaxes
e inspeccións suman xa máis
de seiscentos quilos de papel.
Os ·traballadores da beiramar
coruñesa só receberan cativas
axudas de emerxéncia da Xunta e da CE. Un avogado do Estado reclama alguns detalles
técnicos sobre as consecuéncias da marea negra. Despois
de comprobar que lle foron entregados en Xaneiro do 93 pergunta se hai probas fidedignas
de que o petroleiro Aegean Sea
embarrancara. Algun dos asistentes á reunión botan as mans
á cabeza. A voz do Estado precisa: "O que pergunto é se 0
Aegean Sea pegou de feíto
contra terra ou quedou aboiado
a certa distáncia da costa".

nica de Compostela ca gallo do
Estado recusar a declaración
de catástrofe- o afán das autoridades por negaren as evidénci as do grande desastre
ecolóxico. Cando o percance
do Exxon Valdez en Alaska, todos talamos de dssastre e era
somentes un derrame de petróleo que non chegaba a 50.000
toneladas; estes dias estase a
talar de desastre ecolóxico nas
Shetland e derramáronse
80.000 toneladas. Por que as
autoridades locais e estatais
están tan interesadas en negar
a evidéncia do desastre ecolóxico que representou o encallamento, combustión e derrame
das 79.000 toneladas de cru
que transportaba o Mar Exeo?"

Negar a evidéncia

'O Aegean Sea

A volta dun ano, o monte das ·
reclamacións parece agachar a
realidad e do que aconteceu:
sobre as rias de Ferrol, Ares e
Coruña cairan miles de toneladas de cru. Unha parte da carga líquida ardera antes sobre o
ceo das rias. Despois dos primeiros comentários alarmados,
o Governo central procurou recortar a importáncia do sucedido. "Non se remata de entender
-comentaba Manuel Bermejo,
catedrático de Química lnorgá-

Pero cando o capitán do Aegean Sea confunde a ensenada
do Orzán coa enfilación do Seix o Branco e embarranca, as
alarmas de recesión resoan en

pegou de feito
contra terra ou
quedou aboiado a
certa distáncia da
costa?" perguntaba
recentemente un
representante do
MOPT.

todos os ministérios. Na véspera dun Nada! pasado por fume
de petróleo, un funcionário da
equipa de Rafael Lobeto Lobo

director xeral da Mariña Mercante comentaba aos xornalistas na delegación do Governo
central que compria conter o
CÉSAR QUIAN!ARQUIVO

A Consellaria de Pesca remite
á avaliación que levaron a cabo os biólogos desde o primeiro dia da marea negra. "Fíxose
sobre moluscos de tallas comerciais e seres vivos en metro cadrado e para o cálculo
de danos tomouse o prezo
meio en lonxa . As espécies
máis afectadas foron os percebes e a seguir os gasterópodos e os bivalbos de cultivo,
os berberechos e a ameixa fina de zona inter-mareal". Con
estas comprobacións, a proibíción de mariscar durou desde
o 4 de decembro até o 29 de
Xaneiro, con variacións dacordo coa intensidade da contaminación.
A Xunta, o Governo civil e a
Capitania teñen unha opinión
semellante sobre a duración da
marea. As contrarias entenden
que o remate da marea negra
non se pode medir só polo recoñecemento visual de manchas de petróleo ou irisacións
superficiais: "os efectos do petróleo non son instantáneos .
Disolto na auga afecta a longo
prazo á cadea trófica dos mariscos e do peixe. O problema
dase na aportación de xuveniles que é fundamental. Dun millón de crias sabemos que van
chegar a adultos cen exemplares. O que notamos nos cen
quilómetros de costa desde Sisargas a Prior é que as capturas con nasa pechada baixaron
un cincuenta por cento. Unha
lancha con dous tres homes
que antes traia cen quilos de
polbo agora mal trae corenta".
Para Ramón Varela, presidente
de ADEGA a contaminación
(Pasa á páxina seguinte)
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lndústria pesada ou pesca
A catástrofe do Aegean Sea
axuda a definir as extremas
dunha incompatibilidade: a
beiramar pode adicarse á pesca, ao marisqueo e aos cultivos mariños; pero non se pode harmonizar esta actividade
coa da indústria contaminante. Pode un porto manter unha
refinería e praias marisqueiras a un tempo?
"A implantación do pantalán da
Repsol é incompatíbel co oficio
da pesca e do marisqueo -di
o interlocutor das confrarias para a catástrofe do Aegean Sea.
Agora convocamos as I Xornadas en defensa do Mar, os dias
2,3 e 4 de Decembro na Coruña, para chamar a atención da
opinión pública sobre a fraxilidade do recurso do mar".

aos cultivos mariños e ao marisqueo. Na Bretaña, con produccións pesqueiras moito
menos importantes cas nasas,
este princípio de non interferir
unha actividade coa outra é de
respeito xeral. No mundo hai
ben evidéncia de que non pode ser, como demostra o
exemplo de Minamata no Xapón. Se un estudo prévio demostra que a indústria pesada
é a única alternativa para producir benestar e postas de traballo, non haberia nada que
obxectar. Pero en Pontevedra
ternos a demostración de que
por este camiño destruíronse

postas de traballo".
O maxistrado do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza,
Gongalo de la Huerga sinala
que "a indústria pesada ten

producido pérdidas se cadra
inmodificábeis no sur da ria
(de A Coruña) e isto poderia
servir de referéncia para non
repetilo noutras paraxes". O
autor do estudo Tutela do me-

Na Bretaña, con producións pesqueiras
moito menos importantes que as nasas,
este principio de non interferir unha
actividade coa outra é de respeito xeral.

dio ambiente, especialmente
en materia de costas" (editado
pala Escala Galega de Administración Pública) lembra que
é na ordenación do território
onde se deben discriminar os
usos conflitivos do território.
"Esta competéncia recoñecida
á autonomía é o cruxol de actividades distintas; nen constitucional nen xurídicamente se
poderia impedir a asignación
dunha actividade a un território
a partir do poder autonómico.
Nengunha decisión doutra instáncia prevaleceria sobre unha
previsión colectiva para un espazo determinado".+

"As duas actividades non son
compatíbeis -concorda Ramón Varela, biólogo e presidente de Adega. A beiramar
pode ser industrial ou adicarse

O Estado
norteamericano
adiantárase como
garante cando a
catástrofe do
Exxon Valdez e
pagou cinco
millóns a cada
pescador.
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(Ven da páxlna anterior)

afecta unha parte aos moluscos de fondo "pero tamen aos
crustáceos e moluscos en fases xuvenís e larvárias. Polo

tanto hai un dano inmediato pero tamén un problema crónico,
que pode tardar en desaparecer até sete anos". Manuel Bermejo acrecenta esta opinión: "É

certo que externamente o aspecto do mar e das praias vai
mellorando, que parece como
se non pasase cousa; pero pasou. Houbo un desastre ecoló-

xico. Vertéronse e arderon
79.000 toneladas de petróleo e
a contaminación está aí".

o Urquiola. Sábese que a combustión de petróleo cru produce gases tóxicos e hidrocarburos aromáticos canceríxenos e

Antes que o Aegean Sea fara

(Pasa á páxina seguinte)

Contaminados e paganos
Recuperando unha fracción mínima do que custaron ao
erário público as catástrofes do Erkowit, o Urquiola, o
Polycommander e o Cason, a costa galega te ria o
sistema de control do tránsito marítimo máis eficiente
do mundo. Un ano despois da desfeita do Aegean Sea,
este razonamento deixa de ser unha especulación para
se converter en denúncia por si mesmo.

os paises ribeireños do canal da Manga manteñen
centinelas semellantes.

As solucións técnicas empregadas até o de hoxe para
combatir as mareas negras ou a contaminación
causada por cargueiros de grande desprazamento non
son máis que un intento de pór valados ao mar. Cada
ano deitan no mar en todo o mundo case tres millóns
de toneladas de petróleo das que millón e meio
proceden de barcos embarrancados. Pero son moitos
os governos que si souberon desenvolver medidas
preventivas altamente eficaces.

Desde plataformas institucionais, sindicatos e
asociacións corporativas da mar, a cidadania galega
ten chamado a atención sobre o perigo de manter a
segunda encrucillada marítima do mundo desprotexida.
A adverténcia é anterior á catástrofe do Urquiola que
aconteceu por neglixéncia no levantamento
cartográfico. Contra toda lóxica xurisprudencial a
reacción do Estado foi inculpar ao capitán do barco.
Pero o inevitábel fallo que condenou a pagar ao
Estado non enmendou o estatuto de imprevisión que
governa a costa. A volta de catorce anos o Andros
Patria producia unha nova marea contaminante; a volta
de dezaseis embarrancou o Aegean Sea ao pé da
mesma Torre de Hércules.

Hai anos que o governo de Pretória proibe a todo
barco con crú chegar a menos de vinte millas (case
corenta quilómetros) das suas costas. Sete
patrulleiras manteñen unha vixiáncia constante sobre
o separador de tránsito do Cabo e DurbaA. Unha frota
de remolcadores de altura agarda en vixiáncia
permanente calquer aviso das patrulleiras para
cambiar o rumbo dos cargueiros que non podan ou
non queran seguir as disposicións de tránsito. Todos

En Decembro de 1993 poderia volver a suceder o
mesmo accidente. A torre de control de tránsito
marítimo prometida cando o Urquiola e xurada cando
o Aegean Sea non existe. Se cadra, o conceito de
máxima urxéncia do MOPT mídase en décadas. No
entanto nen un só dictame xurídico pon en dúbida
que o Estado terá que pagar derradeiramente os
pratos rotos polo barco grego. As autoridades e
letrados do Estado consideran que defenden mellar

os intereses públicos se acusan aos galegas que
viven do mar de querer tirar indemnizacións abusivas
da marea negra. A Xunta respalda nun segundo
plano esta liña argumental. Acaso comprirá
lembrarlles que foron eles os que propiciaron estas e
outros accidentes co seu malgoverno e non os
galegas que procuran na beiramar, desde ben antes
que existise o conceito de España (século XVII) , a
sua maquia?
No entanto, a representación diplomática do Reino de
España vota dentro do IPC Fund (o fondo constituido
entre nacións para asistir decantado ás povoacións de
beiramar afectadas por mareas negras), o pago
inmediato de indemnizacións nos últimos accidentes de
petroleiros en Xapón e Alaska.
Obviamente, no competido comércio mundial do
petróleo son ben máis baratas as embarcacións na
fronteira da seguridade e os portes sen vixiáncia. Os
benefícios das refinerías que se acubillan neste
esquema son incomparabelmente maiores. A história
recente demostra que se hai un accidente cantan coa
garantia do Estado, que por riba quer compensar a
derrama civil asexando aos mariscadores como se
fosen delincuentes.•
ANOSA TERRA

(Ven da páxina anterior)

que detrás do lume fican cinzas, petróleo, chapapote.
A Xunta presenta agora ao IPCFund, facturas por ter concedido
subvencións urxentes a 1.522
mariscadores por valor de
186. 740 .000 pesetas; as axudas a tripulantes da baixura sumaron 238.584.000 pesetas. (A
CE interveu con 213.795.000,

que entregou a traveso da Administración autonómica).

As mans á cabeza
Despois que se levantou a veda
comezaron as reunións con representantes das duas administracións e do Fondo para avaliar
os danos. ''Todo ia sobre rodas
-lembra Xan López. Marcáronse critérios para o pago das in-

demnizacións e recoñeceuse a
representación das confrarias
para as reclamacións. Despois
acordáronse módulos de prioridade: mariscadores, tripulantes
de pesqueiros e armadores, por
este orde. Puxemos a ponto o
listado de 3.800 afectados pero

cando se falou dun total de
4.800 millóns botáronse as
mans á cabeza e comezaron a
recusar papeis".
Un portavoz do MOPT di que "o
pago de indemnizacións pala
catástrofe do Aegean Sea é

A administración central trata aos tripulantes da baixura e mariscadores con
máis rigor ca aos causantes da maré negra.

Nas costas
do Xapón
embarrancou un
petroleiro en Maio
e en Outubro os
traballadores da ,
beiramar xa
cobraran do Fondo
1nternacional para
a Contaminación
por Petróleo.
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Sen torre de control
Un ano despois da última marea negra, as condicións en
que entran petroleiros na ria da
Coruña apenas é diferente da
que producira o accidente do
Aegean Sea.

complicado: No primeiro chegáramos a un acordo de oito mil
millóns de pesetas, pero a pouco os danos disparáronse a trece mil e lago chegamos a catorce mil millóns. O problema é
que se reclamaban indemnizacións sen base documental nengunha que despois non se poderian reclamar ao Fondo".

A mesma esixéncia renovouse
despois da ·catástrofe do Aegean Sea. Un MOPT disposto
a seguir a pé feito as instruccións de Solchaga e aforrar
gastos en sinais marítimas poi o expediente de transferilas
aos partos, asumía contrariadamente que o prezo dunha
sinxela torre de seguimento
ben valía unha marea negra.

O Governo central comprometérase a pór en funcionamento unha torre de control para o
tránsito portuário que debería
dispar de meios electrónicos.
A instalación da famoso radar
Desde o desastre do Urquiola
leva retraso.
reclamáranse
"Está para sair
con insisténcia
recursos seo concurso de
adxudicación
mellantes aos
de obras -exque existen
plica a Direcdesde hai trinta anos todos
ción da Marina
Governo central Mercante en
os partos de
Madrid. No enimportáncia do
comprometérase tanto,
canal da mandesde a
Xefatura do
ga con capacicando o do
porto se exerdade (nomeace provisionaldamente a tra- · Urquiola, a pór en
mente a reguveso do radar)
funcionamento
para situar un
lación de tránbuque en
sito en coordeunha
torre
de
aproximación
nación coa ese prever caltación de se
control para o
quera erro de
Por- to do
tránsito portuário. Son".+
manobra.

A atitude do seitor da pesca é
inequívoca: "Se entenden que
alguén non está en razón , que
lle pidan probas; a Comisión xa
as apresentou. Se hai picaresca terán que determinalo entre
o que paga e o que cobra. Coas contrarias non van contar".

O

ANXO IGLESIAS

Corren os meses e o Estado
revisa as facturas dos mariscadores e tripulantes de baixura de A Coruña e retrasa un
ano o cobro de compensacións . No entanto, nas costas
do Xapón embarranca un petroleiro en Maio deste ano e en
Outubro os traballadores da
beiramar xa cobraran do Fondo indemnizacións que amparaban sobexamente os danos
por contaminación; o Estado
norteamericano adiantárase
como garante do seitor da pesca de Alaska cando a catástrofe do Exxon Valdez. Aparte
doutras axudas , Washington
pagou cinco milllóns de pesetas a cada pescador.
"Notamos un descenso drástico
de capturas tanto no marisqueo
de praias como no de rocha sumariza Xan López. Para as
nasas e o palangrillo é un auténtico desastre . Entre Sisargas e Prior hai espécies como
o polbo que desapareceron ", di
o presidente da Comisión de
Contrarias. "Con independéncia
de como veña o ano , nunca se
deran unhas coincidéncias tan
drásticas. A outra é a caida de
prezo: o berberecho baixou a
sesenta pesetas e a ameixa a
catrocentas cando estaba ao
dobre. O intermediário aprovéitase da situación".+

'Notamos un
descenso drástico
de cap tu ras tanto
no marisqueo de
praias como no de
rocha", di o
representante das
contrarias.

A REFORMA LABORAL
A proposta que lanzara a CIG acabou senda asumida por CCOO e UGT

En Xaneiro celebrarase a segunda Folga Xeral
estatal de 24 horas da democrácia
•M. VEIGA

CCOO e UGT decidiron
convocar unha folga xeral
en todo o Estado que será
a segunda de 24 horas da
democrácia. As duas
grandes centrais asumen
así unha proposta que
viña lanzando en Galiza a
CIG.
As distintas propostas e contrapropostas laborais do governo
central acabaron rompendo a
paciéncia dos sindicatos, unha
vez que todas elas engadian con
apenas matices unha liberalización contundente do mercado de
traballo . Abaratar e facilitar o
despido, suprimindo en moitos
casos a consulta administrativa,
extender ainda máis os contratos en precário, sobre todo para
os xóvenes, e reducir o poder
adquisitivo son algunhas das
medidas que o governo pretende aplicar nun Estado que xa
encabeza o ranquing europeo
polo seu número de parados.
No paso dado por CCOO, que
en princípio era remisa a convocar folga , vese arrastrada a
UGT, máis remisa ainda. Até última hora a central socialista
non reuniu aos seus órganos de
direción para ratificar a decisión.
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A aslsténcia ás mobilizaclóns do dla 25 superou as expectativas dos organizadores.

Nesta moderación parece influir
o problema que este sindicato
está a padecer coa sua cooperativa de vivencias, a PSV, así
como outros compromisos económicos que a ligan ao governo.
A data da folga está ainda por
concretar, ao cerre desta edición,
pero fontes de CCOO apontaron
que seria probabelmente na última semana de Xaneiro. A CIG
considera en cámbio que a folga
deberia terse convocado en Decembro, antes de que se aprobasen os orzamentos do estado
para o ano que ven, pero en todo

caso móstranse dispostos a participar unitariamente. "Ternos unha abriga social de facelo así",
asegura Manuel Mera, dirixente
da central nacionalista.
Contado a CIG mantén o seu diferente ponto de vista sobre os
motivos da folga. A sua postura
é de crítica á política económica
do governo central e contrária
tamén ao pacto social. Para
CCOO e UGT o pacto "é necesário, ainda que o governo fíxoo
imposíbel", en palabras de Xesús Diaz, Secretário Xeral de
CCOO de Galiza.

hai ambiente social e que os traballadores non teñen unha postura pasiva. Téñena, isa si, cando son as centrais as que non
se poñen á frente". "Creo -engadiu- que os méios de comunicación influen ás veces máis
nos dirixentes que nos próprios
traballadores".

da UGT galega se pronunciou
con claridade en favor da folga
xeral e o próprio Manuel Fraga
calificou de "comprensíbeis" as
razóns da folga, ainda matizando que esta non era o "método
axeitado". Nestas tomas de postura parece influir a grave situación económica que vive Galiza.

Galiza reuniu a máis
manifestantes
A asisténcia ás mobilizacións en
Galiza foi porcentualmente á
máis elevada do estado, destacando a convocatória de Vigo.
Todas as centrais salientaron
que o número de manifestantes
superara ás suas espectativas.
Neste sentido Manuel Mera sinalou que "se demostrou que

O resultado do desafio entre
ambas convocatórias, unha vez
rota a unidade sindical, non satisfizo a UGT e CCOO que non
conseguiron duplicar o número
de asistentes ás manifestacións
da CIG. Unha vez superada a
xornada do 25, as duas centrais
estatais fixeron un chamamento
desde Madrid aos sindicatos nacionalistas de todo o Estado para participar nas seguintes convocatórias de movilización.+

BASES DO SEGUNDO CONCURSO ºPELEGRÍN"
DE COMPOSICION DE VILANCICOS OU CANTOS DE NADAL
O Departamento de Cultura e Programas da S.A. de Xestión do Plan
Xacobeo 93 convoca O SEGUNDO CONCURSO "PELEGRÍN" DE
COMPOSICIÓN DE VILANCICOS OU CANTOS DE NADAL como
tributo á grande tradición histórica desea fermosa creación popular que
transcendeu os límites xeográficos e lingüísticos de Galicia.
O concurso rexirase polas seguintes

Cea

....

BASES

1!! O canto será en galego, orixinal en letra e música e adaptado a
coral e terá unha duración máxima de 5 minutos.
2!! A partitura, enviada polo medio .. procedemento que o concursante estime máis oportuno, debe estar no Dpto. de Cultura e Programas da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo (Rúa dos Feans Nº 3, baixo
de Santiago, Telf. 59 59 36/39), o máis tardar, o día 20 de decembro de
1993, ás 13,30 h.
J!! As obras deberán presentarse en sobre pechado e cun lema.
Dentro doutro sobre, tamén pechado eco lema escrito no exterior, indicarase o nome do autor, domicilio e teléfono e o título da obra.

4ª O concursante, de resultar seleccionada a súa obra, deberá presentala nun festival do que oportunamente se lle informará da data e lugar de celebración. O ensaio e a selección do coro que debe interpretala
correrán a cargo do concursante, se ben os gastos derivados da participación no festival serán compensados cunha subvención da S.A. de
Xestión do Plan Xacobeo, (70.000 ptas.).

5ª O xurado formado por expertos concederá os seguintes premios:
•Un primeiro premio de 250.000 ptas. e trofeo.
• Un segundo premio de 150.000 ptas. e placa conmemorativa.
•Un terceiro premio de 100.000 ptas. e placa conmemorativa.
A criterio do xurado estes premios, ou algún deles, poderán quedar desertos.

En co.µiemoración
do Nº
• Centro de Recepción
e control de Alarmas
• Sistemas de
Seguridade Anti-roubo
e Anti-incendios
• Circuíto pechado TV
• Extintores
• Portas Blindadas e
Acourazadas
• Caixas Fortes
• Bunkerizacións

7ª A participación no presente concurso implica a aceptación das

t
u ·
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ás 21 horas no restaurante
El Castillo de Vigo

(Monte do Castro)

c;/fs persoas interesadas deben reservar praza,
(Carlos Martínez)

••••••••••••••••••••

Santiago, 29 de novembro de 1993

!_-.

JJ de ~ecembro

chamando ao (986) 43 38 30

súas bases. Sen contradicción con estas para calquera detalle non especificado nelas a organización resolverá no seu momento.

GONSELLERIA DE RELACIOllS
lllSTITUCIONA1S E.PORTAVOZ
D080BERNO .
.

ANOSA TERRA

antes do dia 9,

6ª As obras premiadas quedarán en propiedade da S.A. de Xestión
do Plan Xacobeo que poderá publicalas e utilízalas dentro dos seus planos de acción cultural.

600 de

SNACK BAR
RUA BARCELONA
Nº 37 ESQUERDA VIGO
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DIAS
XOSÉ LOIS

• En 1994 criarase
a policía europea

•O parlamento
británico respalda
,
a negoc1ac1on co
IRA

..

O Governo Británico obtivo o
respaldo da Cámara dos
Comuns para seguir a
negociar co Exército
Republicano Irlandés (IRA),
sofrendo unha enxurrada de
críticas por negar con
anterioridade que eses
contactos existisen para agora
recoñecer que si os houbo.
Tamén esta semana a
televisión inglesa, BBC, deu a
coñecer o contido dunha
entrevista realizada a meados
do verán ao Secretário de
Estado Español, Rafael Vera,
na que recoñecia tamén que
existiran contactos con ETA,
mostrándose favorábel a un
"diálogo exploratório", aspecto
ao que se nega o novo
Ministro de Interior. Español,
Antoni Asunción.•

atraerse a alguns sectores de
HB pouco a pouco, e tentando
que se produza canto antes
unha ruptura en HB. As
acusacións do PNV van
dirixidas sobre todo contra o
· diário Egin, cuxa equipa de
investigación ten denunciado
as tramas escuras deste
partido, das que formaba parte
Joseba Goikoetxea, e ao
xornalista galega, xefe desta
equipa de investigación, Pepe
Rei, que foi operado o mesmo
dia do atentado dunha grave
doenza do corazón,
permanecendo ainda na UVI.
Pepe Rei, colaborador de A
Nasa Terra, é alcumado polo
PNV como o Español.•

• Acordo entre
Endesa e
concello das
Pontes
O conflito de paralización das
obras da central termoeléctrica
de Endesa nas Pontes quedou
resalto ao chegar a un acordo
a dirección da empresa e o
concello. O pacto, redactado
en catro fólios, estipula que a
proprietária da central
entregará ao concello 345
millóns de pesetas, 89 millóns
por licéncia urbanística e 256
"por resolver con urxéncia o
conflito", mentres que desde o
município lle outorgan a
licéncia para continuar coas
obras que taran paralizadas.•

• Pebsa solicitará
a quebra
A empresa Pebsa, que no seu
dia foi a maior empresa
bacalladeira de Europa,

O comité de empresa
anunciou que emprenderá
acción legais contra a
dirección por deixación de
funcións, por considerar que o
que se Jixo foi "fundir a esta
empresa pasándolle capital e
pesca a outras do mesmo
grupo". Nesta denúncia
coinciden tamén os pequenos
accionistas en acusar a Xosé
Alberto Barreras, Presidente
de Pleamar, que obstenta o
30% das accións de Pebsa.
Con esta quebra quedarán
sen traballo douscentos
empregados. Na noite do dia 1
de Decembro pegou lume nos
almacens que unha das
empresas de Pleamarten no
porto coruñés.•

• Folga xeral por
un ensino público
de calidade
O 1 de Decembro tivo lugar
unha folga xeral nas
universidades galegas e no
ensino médio. A protesta foi
convocada polos com ités
Abertos de Facultade (CAF)
en protesta polos
"problemas case endém icos
que está a sofrer o ensino
público" e contra a suba das
taxas . As mobilizacións por
estes motivos xa se alongan
dous meses .•

•Demasiados accidentes na autoestrada
Nos últimos meses téñense producido
vários accidentes múltiples na Autoestrada
do Atlántico. A maiores dos perigos destas
colisións en cadea, próprias de vias de alta
velocidade, o caso galega ten en parte
relación coas condicións de construción e
mesmo de estado do firme. Arcéns estreitos

.

• PNV e , HB cada
vez ma1s
separados
Mentres HB afirma que o
atentado contra o ertzaina
Joseba Goikoetxea está
"incardinado na loita do povo
basca" e que asi foi asumido
por unha gran parte da
povoación, ao tempo que
denúncian "o carácter de
policia política da Ertzaína"; o
PNV considera que o mundo
Kas xa pasou o Rubicón de
todo o admisíbel. Desde o PNV
o atentado foi considerado
como unha declaración de
guerra a esta formación , ao
tempo que se teme un
enfrontamento entre as bases
jeicaldes e abertzales.
Desde HB, con discusións
internas, trátase de apresentar
esta acción de ETA como algo
"normal dentro da loita",
mentres que desde o PNV se
intenta criminalizar a todo o
nacionalismo de esquerda,
abandonando os intentos de

solicitará a declaración
xudicial de quebra, segundo
acordo adoptado pola sua
xunta directiva, rechazando a
proposta de ampliar o capital
en 1.500 millóns de pesetas.

O Consello de Ministros de
Xustícia e Interior da Unión
Europea acordou que para
1994 se criará Europol,
espécie de FBI europeu,
que terá como cometidos
fundamentais a loita contra
a droga, o branqueo de
diñeiro e o dereito de asilo.
Segundo as fontes
españolas existe consenso
para que a unidade
antidroga comece a
funcionar no prazo duns
dias. Ainda asi o Estado
español opúxose á
lexislación comun en
matéria de asilo, ante a
posibilidade de que outros
paises, nomeadamente
Bélxica, concedesen asilo
político a membros de ETA.
Nesta reunión tamén se
puxo de manifesto que,
antes de formar esta policia
con membros dos distintos
paises, era preciso /impar
os próprios corpos estatais.
As críticas foron fortes para
a Garda Civil e os servícios
segredos españois. Tamén
se constatou o papel da
axéncia americana DEA,
que reprime o tráfico de
droga na Europa pero non
fai o mesmo nos EE.UU.
recordando como se
perseguiu o cultivo de
marihuana no Cono Su!,
sendo agora Califórnia o
principal productor e
consumidor e legalizando o
consumo en moitos
estados. +

e sen posibilidade nengunha de escape e
pouca ou nula renovación periódica do
asfalto, fan que unha via que debera ser
tamén de alta seguranza teña un índice de
perigosidade máis elevado do admisíbel. Na
imaxe o accidente que o pasado luns se
produciu nun tramo do Concello de Portas.•

•Celebración do
Dia Mundial da SIDA
Os Comités Cidadáns anti-Sida elaboraron un manifesto co gallo da celebración o 1 de Decembro do Día Mundial da SIDA, que motivou diversos
actos de concienciación pública. Os
Comités reclaman da "administracións
central e autonómica, unha revisión
dos critérios para a asignación das
Rendas de Inserción Social e das
Pensións non Contributivas, tendo en
canta a situación dos enfermos da SIDA". Demandan dos concellos "critérios realistas á hora de beneficiar cos
servícios sociais aos afectados pola
SIDA", considerando que nas actuacións administrativas relacionadas
con este tema deben de estar presentes os colectivos afectados, ao tempo
que denúncian a aparición de colectivos oportunistas que dessvirtuan os
intereses dos enfermos. Tamén de nuncian a actuación discriminatória do
Concello de Sárria (ver reportaxe no
número anterior de A Nasa Terra) •

•Os CAF logran ~ue o
claustro de Santiago
teña o 30°!o de
estudantes
Os Comités Abertos de Facultade
(CAF) lograron que a representación
estudiantil no Claustro da Universidade de Santiago sexa do 30% O número de claustrais reducirase a 350
pola separación de un ivers idades ,
sendo o 60% da representación para
os docentes e o 10% restante para
os traballadores. Precisamente os
PAS apoiaron a emenda dos CAF
xunto cos profesores nacional istas
presentes . A Plataforma Univers itária
Progresista, co apoio da dereita, pretendía disminuir a representación de
estudantes e traballadores . •

•Xuízo polos incidentes
da Fonsagrada
Estase a celebrar en Lugo o xu ício contra de 17 viciños de A Fonsagrada acusados de desordes públicos e atentado
contra da autoridade polos sucesos
acaecidos o 17 de Xaneiro de 1992
cando estaban pechados no concello e
foron desaloxados pola Garda Civil. O
fiscal solicita unha pena de 15 anos.

O xu izo foi trasladado a Lugo aducindo que no xulgado de A Fonsagrada
non cabían os acusados e as 61 testemuñas , pero xa na capital tampouco
puderon entrar á vista os viciños que
se desprazaron para seguir a comparecéncia dos acusados e as testemuñas. O 1 de Decembro permaneceu
totalmente pechado o comércio na vila
fonsagradina en sinal de apoio. •

•As JUGAS contra os
familiares de presos
independentistas
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As Juntas Galegas pala Amnistía rexeitan nun comunicado a "utilización"
que tan os convocantes da manifestación a celebrar o 12 de Decembro
para conseguir o reagrupamento e
traslado a Galiza dos 12 presos independentistas galegas, do nome de
Arías Curto, "cunha petición de liberdade que non se corresponde coa realidade nen na dirección xurídica na
que traballan as JUGA". No fondo
deste comunicado está a división
existente entre os próprios presos independentistas, uns ligados ainda ao
EGPGC e outros que abandonaron
esta organización.•

GALIZA E M NDO
RESTRICCIÓNS COMUNITÁRIAS

PP e PSOE pugnan por

adxudic~rse

a conxelación do sistema de cuotas que até agora defendian

Todo indica que as cuotas do leite
non se aplicarán este ano
• X.C.GARRIDO

Nestes momentos, máis
de tres meses antes do fin
do período computábel
para a aplicación da
supertaxa (sanción por
litro que se supere a cuota
asignada), a maioria dos
gadeiros xa teñen
excedida a sua cantidade
de referencia.
As indústrias, responsábeis de
aplicar a sanción non están dispostas a levala adiante e alguns dos seus portavoces declararon que deixarán de pagar
o leite aos produtores se non se
resolve imediatamente o problema.
A incertidume é total polas
contradicións derivadas das
intervencións, por unha banda,
do Ministro de Agricultura , e o
ex conselleiro , Francisco Sineiro , durante a campaña eleitoral afirmando que non se
apl icarian as multas por "sobreprodución de leite", e pola
outra o Director Territorial do
MAPA , Carlos Posada en sentido contrário, e mesmo descalificando a aqueles "axentes"
que difunden eses falsos rumores acerca da non aplicación das cuotas .
Tamén en plena campaña eleitoral , a Xunta de Galiza realizou
unha declaración institucional
ao respeito, na que se aceitaba
a filosofía de fondo das cuotas ,
pero afirmábase que "as cuotas
resultantes despois da reasignación non poderán , en nengun
caso, constituir un factor limitante para a viabilidade das explotacións familiares".
No discurso de investidura o
Presidente da Xunta reafirmábase nesa tese de "cuotas non
limitantes" tamén defendida polo PSOE galega , que ven de
apresentar unha iniciativa parlamentária nese sentido. De
feito, o PSOE pretende encabezar a campaña contra a aplicación das cuotas do leite; cando até agora ecabezaba precisamente a campaña ao seu favor, enviando cartas a todos os
gadeiros defendendo a bondade deste modelo. O sindicato
socialista Unións Agrárias, ven
de lanzar esta semana tamén
un chamamento á mobilización

CHUS GARCÍNAROUIVO

As indústrías, responsábeis de aplicar as sancións por "exceso" de produción non están dispostas a levalas adiante.

contra as cuotas.
Todo induce a pensar que estas
sancións non se van levar a cabo polo traumática que resultaría a medida, cando un grande
número de gadeiros superan xa
a cota, provocando unha reacción social que poria en perigo o
modelo. Agora do que parece
tratarase, xa que non se deu
aplicado a supertaxa, é de adxudicarse a vitória polo aprazamento das multas.

O SLG manda aumentar
a producción
Mentres, o SLG segue a animar
aos produtores a "pasarse", por
canto "quen se quede, quen se
adpte á cuota, quédase para
sempre ... a única forma de consolidar máis produción é aumentar e pasarse". Desde este
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sindicato enténdese que se ben
o problema é o modelo de cuotas, e non que a cuota sexa escasa, dentro deste sistema de
continxentación o que resulta

'Desde 1987 a
Administración
fracasou ano tras
ano na sua
intención de pór en
marcha a
aplicación de
cuotas'.

evidente é que canto maiores
sexan as cantidades de referéncia (licéncia para producir) que
teña o naso país, mellor será
para manter a riqueza que este
sector xera. De feito, desde
1987 a administración fracasou
ano tras ano na sua intenciión
de por en marcha a aplicación
de cuotas, véndese na obriga
de recoñecer de cada volta
máis cantidade de cuotas aos
produtores. Alvero recoñecia
publicamente que desde dito
ano a produción se multiplicara
por cinco.
En todo caso o máis grave é o
efeito psicolóxico que está a
causa no sector paralisando o
seu desenrold normal. A ameaza dunha sanción non fixo reducir o ritmo de produción, pero
impediu que moitos gadeiros se
decidisen a investir nbas suas

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

explotacións, mecanizándose e
aumentando a sua base territorial e número de cabezas de gado, por canto non teñen a seguridade de poderen amortizar estes gastos, xa que o único xeito
de facelo seria sufragalos co aumento de ingresos vía incremento da produción, pois xa
quedou claro que o aumento
dos prezos polo mesmo volume
de produción non só non se dá
senón que ocorre todo o contrário. Esta mensaxe reiterada pola
administración de que sobra
produción, sobran labregos,
etc ... inducindo a pensar que a
actividade agrária carece de futuro, tamén está no fondo da explicación pola escasa incorporación de xente nova á actividade.
"De tanto dicer que a agricultura
non ten futuro, acabará por non
telo", apontaba un dirixente do
S.L.G.t
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SESIÓN DE INVESTIDURA
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Fraga lribarne foi reeleito Presidente da Xunta cos votos do
Partido Popular e o voto en contra do PSOE e BNG,
apresentando un discurso no que a profisión galeguista
acochaba un profundo antinacionalismo e a supeditación da

política galega a Maastricht. O aumento das competéncias
autonómicas seria o remédio para manter a unidade
do Estado. As liñas políticas básicas,
calificadas de continuistas, non foron concretadas.

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

Reeleito presidente da Xunta cos votos do Partido Popular

Fraga matiza

Fraga pede máis competéncias como
remédio para manter a unidade do Estado

a Núñez
•X.L.

O Presidente do Parlamento
galego, Vitorino Núñez, deixou coa boca aberta a moitos
membros do seu grupo e a
alguns portavoces da oposición ao aproveitar a sesión
de abertura da IV Lexislatura
para se pronunciar en favor
de "baleirar de competéncias
Madrid en favor das comunidades autónomas" aproveitando que "sopran ventas federalizantes sen que ninguén
se escandalice".

• XAVIER LÓPEZ

Un plano de competitividade, a
continuidade sobre proxectos comezados ou só anunciados e a falta de compromisos concretos e relevantes marcaron o longuísimo
discurso de de Manuel Fraga, onde houbo un novo sítio para campos de golf e portas deportivos e
moi poucas alternativas de emprego. Ao longo de 155 fólios nos que
o líder do PP volveu falar de administración única, mesmo considerando viábel a sua aplicacion tomando como exemplo o federalismo alemán, pero repetindo como
máxima a da '~idelidade institucional" e recoñecendo unha finalidade
principal para a sua teoría: dar cun
modelo autonómico estábel,
"abandonando posturas que poñan
periodicamente en cuestión a unidade básica do Estado".
Manuel Fraga pronunciouse a
pral dun galeguismo "aberto e tolerante'', un galeguismo "popular,
que recolla as tradicións humanistas, defenda a iniciativa privada e rexeite o dirixismo", nun discurso no que atacou con dureza
ao nacionalismo.
O dirixente conservador defendeu
un novo reparto de competéncias, tomado como base a sua
proposta de administración única,
"para as autonomías asumir competéncias administrativas que hox.e están duplicadas, coa carestía
e confusión que iso supón". lsto
1ev·iitaria estar nun "permanente
regateo competencia!", dixo.
lnsistiu sen embargo en que non
se trata de furtar competéncias
ao Estado, senón de racionalizar
o seu exe rcíci o, e acudiu ao
exemplo alemán para asegurar
que o Estado pode exercer as
suas fu11ci' ns sen ter unha administración p.eriférica de seu.
Fraga i11sistiu en que esta proposta é "perfeitamente constitucional",
e defendeu de novo a conversión
do Senado nunha cámara territorial e a criación dunha conferéncia
permanente de presidentes autonómicos. Manuel Fraga calificou
como "ilusión optica" o acordo para a cesión do 15 por cento do
IRPF e declarouse partidário dun,ha autonomía financeira plena: "E
preferíbel que as comunidades recaden os recursos que necesitan
a que dependan das tranferéncias
desde a facenda central". lsto fixo
que ao remate da sua intervención, e nunha primeira valoración,
o portavoz do BNG, Xosé Manuel
Beiras, o acusase de desfachatez,
por falar de autonomía fnanceira
plena lago de asumir o modelo de
financiamento actual, lesivo para
Galiza, en Xuño do 92.

Plano de competitividade
Fraga defendeu un futuro "plano
de competitividade" como chave
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A. IGLESIAS

Fraga manifestou que non se negaba a nengun diálogo.

para acabar cos males da economia galega. Un plano que pasa
por considerar abrigada e mesmo
desexada a flexibilización laboral.
O político do PP dixo que o seu
Governo promoverá ocupacións
diversas para o sector que vive
no meio rural e que até agora estaba ocupado de xeito exclusivo
na agricultura, e anunciou un plano de adecuación leiteira (PALGA) "para acadar en seis anos
20.000 explotacións cun mínimo
de 75.000 litros deleite por ano".
Fraga falou de completar os planos de infraestruturas iniciados
na pasada lexislatura, de seguir
reclamando a transferéncia dos
partos de interese xeral e de fa-

cer hospitais (Santiago, Barbanza, Salnés) que no balace prévio
as eleicións deste ano figuran como se estivesen feítos cando, no
mellar dos casos, estábase comezando o movimento de terras.
Tamén se comprometeu a rematar
o proceso de comarcalización, segundo o entende o PP, sen criación de novas demarcacións administrativas, e a sumar en 1995
uns 31 millóns de metros cuadrados de solo acondicionado para
recoller actividades empresariais,
para que no ano 2000 o 25 por
cento da povoación activa galega
estexa traballando na indústria.
Fraga dixo que a fonte de todos os
fenómenos de crise está na "crise

moral da sociedade", e defendeu a
superación desa "ideoloxia decadente das autotentacións egoístas
e da renúncia aos grandes ideaís".
Manuel Fraga tamén anunciou
medidas para a posta en marcha
dunha efectiva política de apoio á
família, por estimar que a regresiva evolución demográfica
"constitue a principal ameaza para o naso futuro".
Defendeu tamén que "en galega
ternos que sentir e pensar se queremos ser considerados na Europa
dos pavos e no mundo". En canto
saiu do hemiciclo, moi emocionado
e chorando esta vez a lagrima viva, saudou aos que acudiron a felicitalo talando en español. +

O PESO DOS ANOS
A.Em.É
Os anos non pasan en balde. O discurso de investidura de Fraga lribarne estivo marcado por estes
catro anos de Presidente, converténdose nun cúmulo de ideas xa expresadas que, en cada discurso, van collendo forma até chegar algunhas veces
a contradicerse (financiamento autonómico); en
plans xa en marcha ou pendentes , algunhas pezas
clave na campaña eleitoral (hospitais dados xa por
rematados e que ainda non se comezaron a construir, grupo lácteo); na repetición de promesas que,
se non se cumpliron "foi porque non se pudo" (industrialización, caladoiros de pesca ... ); e de novas
promesas que non se mostra como se van realizar
(plan de competividade, emprego xuvenil, explotacións agrícolas ... ).
Para encher o resto dos 150 fólios, 44 máis que no
seu anterior discurso, foi collendo os retais de actuacións que lle foron remitindo as distintas consellarias, con extensión adaptada á xerarquia imposta polo peso político dos distintos conselleiros:
Guiña, Romay ... Vitorino, como non tiña consellaria xa leera o seu próprio discurso na apertura solemne da lexislatura.

Como adubio estaba o contido político que lle daba
o sabor de fondo a un prato oratório apresentado de
xeito atropelado, sabedor de que a maioria ia camelo sen rechistar. Houbo quen , xa antes de comezar,
tiña catado o condúmio feito de "galeguismo constructivo e tolerante", (foron os mesmos que afirmaron que coa Administración Unica xa lle cornera o
campo ao BNG). Esa era a base, pero o sabor era
outro: un ataque en toda regla ao nacionalismo. O
galeguismo non foi máis que o acompañante necesário para que fose ben dixerida a idea de sempre:
"a unidade básica do Estado e a autonomia como
remédio para manter esa unidade". Por se fose
pouco, a idea de estado centralista, co prebe de federal, acompáñase cada vez máis cunha defensa a
ultranza de Maastricht. O Estado español prima sobre as naeións, pero inclínase ante a tecnocrácia
europea na ideoloxia de Fraga lribarne.
Se hai catro anos saloucou duas veces, nesta ocasión foron seis. A opinión anda dividida. Hai quen
pensa que as emocións veñen marcadas polos subraiados azuis do discurso. Outros, polo contrário,
afirman que son o peso dos anos.•

O presidente da Cámara tamén propuxo reclamar unha
"auténtica fervenza descentralizadora" . Falou da Xeración Nós e asegurou que "fornas deixando de laiarnos e
fornas substituindo o choro e
a queixa pola reinvidicación e
a exixéncia". Tamén citou a
Bóveda e dixo que "sen autonomía financeira non hai autonomía política", criticou as
fórmulas polinómicas da cesión do 15% do IRPF e reclamou austeridade ao futuro
Governo, ao que pediu que
se obsesione en busca de
medidas para criar emprego.
O portavoz do BNG, Xosé M.
Beiras, celebrou o contido do
discurso, que definiu como
interesante, ao tempo que
salientou que o presidente do
Parlamento parece disposto
a marcar as pautas lexislativas do Governo. Beiras ironizou na sua valoración ao estimar que Núñez tomara moi
en sério o proxecto de portas
abertas do Bloque e que andaba a facer méritos para ingresar nesta formación algun
dia. Tamén apontou que
igual lle pisara o discurso de
investidura a Fraga.
Pola sua banda, o socialista
Antolin S. Presedo tildaba a
intervención de partidária por
non consensuar o discurso
cos membros da Mesa do
Parlamento para facelo institucional. Tamen apontou que
o discurso foi unha toma de
posición na carreira pala sucesión a Fraga.
Fraga, pala contra, asegurou
que lle parecera un discurso
"magnifico" e botou en falta
que non fara aplaudido por toda a Cámara. Sen embargo, o
líder do PP explicou o que
quería significar Núñez de que
sería non tanto baleirar de
competéncias a Madrid como
"ir baleirando para ir equilibrando. É a tese que sostén o
Governo galega desde hai
tempo". Despois de recordar
que sempre defendeu a unidade española e un Estado
forte, Fraga dixo que ese estado será tanto máis forte canto
máis se concentre no seu. •

1

Beiras denunciou a supeditación do governo galego
a intereses· foráneos
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Tamén acusou a Fraga de inutilizar coa sua maioria absoluta, sistematicamente , mesmo o exercício de competéncias exclusivas
que a Constitución atribue ao
Parlamento galega, e referiuse
en concreto á conversión das comarcas en "institucións básicas
da administración territorial galega" ou á criación de empresas
públicas ou mixtas ou á lexislación que deberia ordear todas as
políticas sectoriais.

Xosé Manuel Beiras instou
a Fraga lribarne a defender
os intereses de Galiza
desde o Governo
autonómico sen
sometimento a poderes
alleos e o reelexido
presidente non pudo máis
que oferecer diálogo. O
BNG fixou en tres pontos
as necesidades básicas de
Galiza: restaurar a
democrácia, exercer a
dignidade como povo
facéndolle fronte ao
Governo central e á CE e
conquistar o benestar
económico e social.
"Irnos investir a un presidente do
Governo dos galegas por si mesmos e para nós mesmos , como
ordena a democrácia, ou a unha
marioneta dos poderes que nos
constreñen sen estaren nesta Cámara de representantes eleitos
polo povo galega para o seu autogoverno?", perguntouse Xosé Manuel Beiras na sua resposta ao
discurso de investidura de Fraga
lribarne como presidente do governo autonómico. Beiras denunciou que se lle deixasen as mans
libres para impór os seus ditados
a Galiza a un governo instalado
en Bruxelas que nunca foi sometido a nengun parlamento europeu.
O portavoz do BNG resum iu en

Beiras criticou a aprobación do
plan de emprego xuvenil por un
governo en funcións, acusou a
Fraga de deixar morrer o Consello Galega de Relacións Laborais
e rexeitou as intencións sobre
servizos sociais , no discurso de
Fraga condeados a entrar en Sanidade "como un apéndice infectado" e a inclusión de Traballo
en lndústria, "co que xa andará
moi perta vostede da reinstauración do sindicato vertical".

Beíras cifrou as necesidades de Galíza en rexenerar a democrácía, exercer a dígnídade e conquistar o benestar.

tres pontos as principais necesidades de Galiza: restaurar á democrácia, exercer a dignidade
como pavo facendo fronte aos
governos central e da CE con valentía no exercício das próprias
competéncias e, finalmente conquistar o benestar.
No seu discurso desenvolveu lago estes tres pontos, comezando
por acusar a Fraga de subverter

a democrácia durante os últimos
catre anos. O deterioro foi, ao
seu xuício, alarmante, tanto no
Parlamento como na participación democrática, nos movimentos sociais e cidadáns, "o comportamento do seu governo, Sr.
Fraga, con este Parlamento na
pasado lexislatura, constitue todo un recital de subversión da
arde democrática no que atinxe
ao estátus e ás relacións do exe-

cutivo co lexislativo" dixo Beiras
e acusou ao novo presidente de
converter a cámara nun simples
elemento ornamental ou nun trámite odioso, "vostede intentou
governar sen o Parlamento, non
acudiu a unha só comparecéncia, non aplicou leis vixentes que
non lle conviñan ou modificounas
caprichosamente para convertilas en instrumentos manexábeis
ao seu antolJo".

Presedo anúncia
que o PSOE realizará
unha oposición máis firme

Fraga anticipa a criación
dunha consellaria da
Muller, lnfáncia e Mocidade

O portavoz do PSOE galega, Antolin Sánchez Presedo, dixo que,
se fose un exame, o discurso de
Fraga en matéri a de política económica calificariase de non apresentado. Presedo defendeu algunhas das medidas que propón
o Governo central para regular o
mercado laboral : o reparto de trabal lo ou os contratos a tempo
parcial , como medidas para evitar despidos, ao tempo que calificou de reaccionárias e conservadoras as posturas de Fraga neste
eido por "ir en contra do que se
leva en Europa".

Nas suas réplicas aos portavoces
dos dous grupos da oposición,
Fraga chamou ao diálogo de xeito
claro. A respeito da intervención
de Beiras, admitiu atapar "partes
interesantes, con propostas e
aportacións a discutir", e chamou
ao BNG claramente a negociar
cuestións referentes ao emprego,
entre outras, e nen sequer desbotou a posibilidade de criar un banco público galega, como ten defendido o BNG, ainda que deixou
claro que non é partidário del. O
presidente reeleito dixo que "para
defender Galiza todos somos
poucos, e eu quéroos tamén a
vostedes. Cada un co que ten e
todos por Galiza", dixo.

Cun discurso monótono e disperso, o portavoz do PSG-PSOE repasou en detalle numerosos sectores e subsectores da economía
galega para expresar o seu ponto
de vista fronte á auséncia de referéncias ou ás teses manifestadas
por Fraga na sua intervención do
luns. No que atinxe ao sector leiteiro pediu que non se lle poñan
fronteiras á producción en España.
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Criticou o lider socialista o anunciado sacrifício do departamento
de Servizos Sociais, e lembrou
que onte era o dia mundial do SIDA, para lle pedir a Fraga que recoñecese a eficácia protectora do
condón. Hai catre anos Fraga
pronunciouse contra os preservativos dicindo que eran barreiras
contra o pracer.

Presedo defendeu un autogoverno sen xogar en solitário , man tendo un equilíbrio entre o o governo de Galiza e "a participación
na construcción da nova España
e da CE". Neste senso defendeu
que "toda autonomía que sexa
compatíbel coa solidaridade e a
coesión".
Presedo rexeitou a teoria de Fraga sobre Administración Unica,
pero mostrouse disposto a dar o
apoio do seu partido para reclamar o traspaso do Instituto Social
da Mariña e de todas as competéncias previstas no Estatuto. Tamén reclamou a descentralización competencia! desde a Xunta
cara os concellos.
O secretário xeral do PSOE galega aproveitou a sua intervención no discurso de investidura
para anunciar que o seu partido
desenvolverá nesta lexislatura
unha oposición máis firme e menos institucional, para que ninguén poida interpretar no seu
xeito de proceder algunha com plicidade cun governo do PP. Tamén criticou unha alusión que
considerou "partidista, totalitária
e antidemocrática" no discurso
de Fraga, cando o líder do PP
mostraba o seu desexo de seguir
contando a cada con máis respaldo social e votantes para o
seu proxecto político.+

Todos co Sida
A Presedo, despachouno con
poucas palabras, e comezou por
calificar de "plúmbea" a sua exposición. Presedo dixo luns que o
discurso de Fraga parecía de
despedida en troques de investidura, e Fraga aproveitou para dicer que "se hai unha ideoloxia en
despedida, sen futuro, é a dos socialistas".
Fraga tomou a palabra a Presedo
no tema do leite: "Estimo moito
que esteamos por fin de acordo
en non rexionalizar as cuotas.
Celebro moito isa". Tamén retrucou as críticas sobre a desaparición dos servizos sociais e o plan
de emprego xuvenil, que ocupará
"unha gran muller" en referéncia a
Manuela López Besteiro que entrará no governo coa recomendación de Cacharro Pardo, criándose unha nova Conselleria da Muller, lnfáncia e Mocidade.

Fraga felicitou ao BNG polo seu
avance eleitoral, para lembrar, deseguida, que o PP conseguiu o
53% dos votos. Porén, tamén viu
"atitudes tremendistas e desmesuradas" no discurso de Beiras Torrado, que estimou sen alternativas.
En resposta ás críticas nacionalistas sobre o submetimento do Parlamento ao governo na pasada lexislatura, Fraga dixo que "a maioria di
o que pensa o Parlamento".

Fraga rematou apontando que se
a Sida se collese polo aborrimento,
tralo discurso de Presedo todos os
deputados estarían infectados.

Respostando ás críticas de Beiras polas suas declaracións cando a marte da peixeira de Vilagarcia, Rosa Diz, Fraga pediu de novo respeito para a presunción de
inocéncia do policía encadeado .

A intervención do portavoz do PP,
Vázquez Portomeñe foi 'breve e
redundante e tivo unha frase de
arrancada curiosa: "non se esqueza que i 3 deputados son menos ca i 9 e i 9 menos ca 43". +

O portavoz do BNG reclamou
que se exerza a dignidade para
ser un pavo merecente de tal nome e merecer respeito. Acusou a
Fraga de ir polo camiño contrário.
"Tarde piache", dixo criticando as
actuais reivindicacións de Fraga
sobre a autonomía financeira, e
lembroulle que en Xuño do 92 a
Xunta asinou un modelo de financiamento do que agora se laia.
Tamén denunciou a falla de autoridade e dignidade de Fraga fronte ao tema das autovías ou no
traspaso do lnsalud, para o que
agora reclama renegociación.
Beiras lembrou a Rosa Diz, a
pesca marta na Arousa polo disparo dun policía da Xunta, "vítima
dunha ofensa inconcebíbel ao
ser considerada agresora polo
presidente da Xunta". Noutro momento manifestou: "vostede ten
moita autoridade coas probes
peixeiras agresoras dos seus policías, mais nengunha autoridade
frente aos poderes que se burlan
de Galiza e dos galegas cada
dia". Pala contra o lider nacionalista defendeu como digno o
comportamento dos militantes e
votantes nacionalistas, dos que
dixo que "nunca seremos quen
de pasarnos anos botándolle incienso ao anano do Pardo".
Finalmente Beiras reivindicou a
conquista do benestar económico
e social, coa criación de máis riqueza, capital social básico , e o
seu axeitado reparto:: "non importan tanto a magnitude do PNB
como a sua composición e a sua
distribución".
Estimou inaceitábel que non se
fomente a competitividade de
empresas galegas reducindo os
seus custes enerxéticos. O portavoz do BNG caliticou de "moralmente indecente, socialmente
desastroso e economicamente
aberrante" o sistema que defenden os popularesa, que se contenta con manter sen emprego
até un tércio da povoación: "nós
reclamamos un plan de emprego
relaborado polo governo galega
coa colaboración dos sindicatos
e do empresariado , que contemple aos emigrados galegas e aos
retornados", dixo. +
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ELEICIÓNS EN VENEZUELA

Farruco ·Sesto,
dirixente galego de La Causa R

'Ternos a alcaldia de Caracas e
poderiamos conseguir a presidéncia'
O Domingo 5 de Decembro Venezuela
elixe novo presidente, despois do
convulso periodo de Carlos Andrés
Pérez, e renova tamén as duas cámaras
lexislativas. La Causa R é o movimento ·
que aparece como principal sorpresa
eleitoral e segundo observadores canta

con posibilidades de que o seu
candidato Andrés Velásquez, poda
acadar a presidéncia. Farruco Sesto, un
galega xa venezolano, foi un dos
fundadores desta organización no 1972,
e descrebe a realidade deste
movimento popular alternativo.

• XAN CARBALLA

O tratado de libre
/

comércio e Asia
MANuELCAO

Qesde 1983, o comércio transpacífico (entre América do Norte e
Asia Oriental) é superior aos intercámbios transatlánticos (entre
América do Norte e Europa Ocidental). En 1987, o primeiro foi de
227.000 millóns de dólares e 9 segundo de 142.000 millóns. A tendéncia cara a conversión de Asia no motor económico do próximo
século acentuouse a partir da caída do Muro de Berlín (9 de Novembro de 1989) e da desfeita do comunismo en Rúsia e China.
Hoxe o 40% do comércio mundial realízase no ámbito do APEC
(Asia Pacific Economic Cooperation) do que forman parte os
EE.UU. Canadá, Xapón, China, Austrália, Taiwan, Corea do Sul,
lndonésia, Tailándia, Singapur, Hong Kong, Filipinas, Malásia, Noza Zelandia e Brunei. En total, engloban unha povoación de 1051
millóns de habitantes e un PIB total de 10'64 billóns de dólares.
Neste contexto debe analisarse a aprobación polo Congreso dos
Estados Unidos do Tratado de Libre Comércio (TLC) con México
e Ganada o 18 de Novembro pasado, para a sua entrada en vigor o 1 de Xaneiro de 1994. Os Estados Unidos, mermada a sua
influéncia como poténcia planetária, vese abrigada a definir unhas novas prioridades asentándose no TLC com área de influéncia rexional, inserida nun espazo máis amplo como é o - - - - - - - - APEC.

'O tratado de

No caso de México, a saída
do círculo vicioso da débeda
externa só era posíbel cunha
maior integración coa economia acredora mediante un xiro
EEUU
radical frente ás políticas belixerantes con todo o que significaba histórica e políticamente a relación cos Estados Unidos. A abertura comercial e a
integración produtiva co espazo económico norte-americano tiña que desembocar nunha relación máis estreita. O
TLC pretende converterse
nun grande bloca comercial
para o que se eliminarán ou
reducirán gradualmente todas
as trabas ao comércio, sexan estas arancelarias ou non. Estabelécense períodos transitórios para os diversos sectores e empresas, alguns xa modificados a última hora para acadar a aprobación dos congresistas de Washington. Só o sector da enerxia escapa da liberalización debido á restricción constitucional existente
en Máxico desde 1938, data da nacionalización das empresas petrolíferas estranxeiras. A dinámica do proceso negociador é moi
similar á seguida por España coa CE e, en xeral, asi acorre en todos os procesos de integración economica. Polo momento, México disfroita da entrada masiva de mercancias, (o déficit da Balanza de pagos é de 6.000 millóns de dólares) e da entrada de capitais que se preparan para controlar o aparato produtivo mexicano
e explotar as avantaxes salariais. A diferéncia da Unión Europea,
o TLC reduce o seu ámbito de aplicación a aspectos económicos
debido ao predomínio político absoluto dun dos sócios. Tratarías,
máis ben dunha absorción económica pura e simples.

Libre Comércio
entre o Canadá,
os
e
México
representa unha
simples
absorción <leste
último"

A tendéncia á rexionalización na economia internacional parece
acentuarse en vésperas da data límite do 15 de Decembro para a
finalización da Ronda do Uruguai. A criación de granees blocas comerciais significa un cámbio substancial a respeito do pasado, mais
non ter por que ser incompatíbel coa globalización dos mercados e
dos factores manifestaba nas relacións entre TLC e o APEC.+

"O nome parece un pouco misterioso, pero en realidade nace
dunha revista. Cando tivemos
que inscribirnos como partido non
nos aceitaban a denominación e
tivemos que inscribirnos como La
Causa Radical. Coido que querian buscar unha etiqueta para aillarnos pero non lle dimos pé.
Aceitamos o de radical porque
nós iamos á raiz, pero apresentámonos como La Causa R'. Farruco Sesto, arquitecto e poeta, tillo
do galeguista Xosé Sesto, vive
en Venezuela desde os 18 anos.
Foi un dos fundadores deste movimento aló polo 1972, forma parte da sua Dirección Nacional e
traballa actualmente como director do planeamento urbano de
Caracas, cidade que ten alcalde
de La Causa R.
Farruco Sesto ten publicado en
Caracas unha entrevista ao candidato presidencial Andrés Velásquez, na actualidade governador do Estado de Bolivar, un dos
22 en que está dividido o país .
Velásquez provén do mundo sindical -"igual que Lula, o candidato do PT no Brasil. Non é o único
paralelismo que se podia facer
cos dous movimentos", di Sesto-,
e apreséntase con expectativas
de desputar a presidéncia, de
eleición directa, aos candidatos
dos partidos oficiais, e ao outro
favorito Rafael Caldera, que xa
foi presidente do país e que foi
pasando dunha posición de dereita a unha de centro, "e ten o
apoio dunha certa esquerda venezolana, insólito por outra parte.
Seria como se aqui na Galiza o
Bloque apoiase a Fraga".
"La Causa R é máis un proxecto
político porque ten elementos
de partido e movimento de masas. A xente non ten inscripción,
non ten carné, non hai unha disciplina interna ... pero dalgun xeito a xente identifícase. Os inimigos din que somos desorganizados, pero algo debemos ter cando en Bolivar, un dos estados
máis desenvolvidos do país e
onde máis forza tiñan os partidos do poder, nós acadamos a
govern9-ción e démoslle unha
tunda. E unha organización como un quer que sexa a sociedade: aberta, libre, franca, non
aquela causa xerárquica, autoritária e pechada. Podía dicer que
é unha organización por tareas:
na medida que hai causas para
facer a xente encádrase para levar adiante os traballos".

A loita conta a corrupción está no centro do seu discurso.

É que hai moi pouco precedentes nos que a corrupción acade a
toda a estrutura completa do po-

ANOSATERRA

der. En Venezuela corromperon
aos partidos, ao mundo sindical,
ao aparato de xustícia por completo, aos empresários, aos militares. Criouse unha maquinária
terríbel para saquear o estado ;
cando habia moitos cartas o modelo funcionaba, porque o popu1ismo é unha sorte de complicidade entre as clases, onde uns
poucos gañan case todo pero reparten farangullas e mercan o siléncio. Cando a crise apreta a
corrupción xa non se aceita e adquí rese unha atitude máis crítica.
As eleicións actuais son un proceso moi tenso e a cúpula militar
está moi atenta, ainda que despois dos golpes dos cadros médios ten divisións. Ninguén sabe
o que pode pasar e a ninguén lle
sorprenderia que houbese un
golpe militar, pero non é viábel
facelo asi en trio, sen unha disculpa pública. Teñen tentado
provocar motivos, pondo cochesbomba, eneviando explosivos
por correo ,... hai expectación de
que haxa mobilizacións nas ruas
ante un posíbel fraude. Pero na
situación actual do mundo é difícil e mesmo o embaixador americano falou de que non lle interesa unha intervención militar.

'A ninguén
surprenderia un
golpe militar pero
os americanos,
por boca
do embaixador,
non son proclives
neste momento".

A posibilidade de fraude
Consideran que son a maior forza eleitoral no Centro e no
Oriente de Venezuela , con difi- .
culdades no Occidente do país.
O sistema eleitoral e os mecanismos de participación democrática ocupan unha gran parte
do programa de La Causa R que
fala da posibilidade real de fraude , "nas mesas eleitorais ,
28.000 en total , só podemos
acudir con testigos. Pero os pastos repárténos entre os partidos
maioritários, e a nós , a pesar do
peso crecente que ternos , non
nos permiten estar. Procurare mos ter testigos en todas as mesas e impedir que siga o costume de que os grandes partidos
se repartan entre si os votos dos
pequenos. Outro dos mecanismos de fraude máis repetidos é
a anulación de votos . O analfabetismo é moi grande e vótase
cunha só papeleta, que nestas
eleiciósn lexislativas ten un metro de extensión, chea de recadros e colorins nas que o eleitor
ten que marcar a sua plancha
(candidatura). Pero a mesa decide e anula votos e actas ao seu
capricho. Confiamos en poder
impedir que o fagan coa impunidade de anos atrás".
De sair eleitos Farruco Sesto fala de reformas constitucionais e
dar unha sacudida ao país. No
programa fala de reestruturar a
débeda externa, aprofundar na
democrácia e prestan atención
especial á cultura. Na entrevista
que lle ten feito Sesto ao candidato Andrés Velasquez este dille "o governo co que un saña
pé un governo cun pavo altamente politizado. Cunha elevada conciéncia cidadá. Un povo
cun proceso drástico de transformación cultural. lsto deberia
consumir a meirande parte das
enerxias do governo". +
•
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PROTECCIÓN SOCIAL

Os sindicatos peden pago máis pontual e mellara das normas de concesión

O salário social reparte 1.000 millóns anuais
O seu nome concreto, en
Galiza, é RISGA (Renda
de Integración Social de
Gal iza). Neutras
comunidades ten outros
nomes pero con diferéncia
de matices persegue
fornecer unha axuda
económica en
necesidades extremas e
ao mesmo tempo oferecer
unha alternativa de
integración na sociedade
dos colectivos
marxinados. Neste último
obxectivo, e máis coa
crise, o balance é
negativo e a normativa
resíntese.
As rendas de integración concébense para cobrir estados de extrema necesidade. Na última
reunión da Rede Europea de
Loita contra a Pobreza (Dublin, 4
a 6 de Novembro) volveu falarse
da necesidade de reformular
esas axudas e a conceición global das políticas comunitárias
contra a pobreza. A Risga, xestionada até agora pola Conselleri a de Traballo e pendente de
ubicación no novo governo autonómico, tivo un orzamento neste
exercício de 400 millóns ampliábeis a 1.200, e dos que segundo
fontes da Administración levarianse gastados neste exercício
perto dos 1.000 millóns.
Os sindicatos, que xunto con organizacións empresariais, participan das diversas mesas de control que contempla a lei para o
seguimento das concesións, denunciaron recentemente que alguns dos requisitos eran excesivamente ríxidos, que o pago se
efectuaba con retraso e mesmo
que, dadas as especiais características da necesidade a cobrir,
aRisga debia de ter un trámite
administrativo máis urxente sen
pexa de vixiar o fraude.

O total máximo a perceber non
pode superar nunca o salário
mínimo interprofisional (58.000
pesetas), e o importe básico
que se concede é de 31.530 pesetas. A maiores fíxanse uns
complementos familiares e de
inserción, dos que se deducen
os ingresos do solicitante. Por
termo médio as Risgas concedidas rondan as 35.000 pesetas
mensuais.

que se lle concede; a participar
nas accións do proxecto de inserción; a escolarizar aos menores a cargo do beneficiário e a
non exercer a mendicidade nen
a prostitución. A revisión efectuase anualmente, pero hai abriga de comunicar á Administración as variacións na situación
do que solicita.

A concesión da axuda abriga
aos beneficiários a destinar o
importe da prestación para o

A maiores da Risga tamén se
conceden unhas denominadas
axudas de emerxéncia social.

Axuda de emerxéncia

Os requisitos básicos para a
sua concesión son os mesmos
que a Risga e teñen carácter
anual. Son en eséncia tres tipos
de axuda: a uso de vivencia
(126.000 pesetas); mantimento
da habitabilidade (378.000) e
equipamento mobiliário básico
(94.500). Todas estas axudas,
caso de concederse, deben xustificarse a meio de facturas, e
poden ser concedidas en anos
sucesivos se os gastos son xustificados. Tamén é nos concellos onde se inícan os trámites
básicos.+

ANOSATERRA
oferécelle aos leitores os mellares viños galegos
cun 20% de descanto
TERRAS GAUDA
Viño elaborado con mostos xema das variedades
Albariño, Loureiro e Caiño branca.
Fase visual: amarelo palla con tons verdosos,
limpo e brillante.
Fase olfativa: arrecendos de notábel intensidade,
con moita persisténcia, combinándose os matices
afrutados da uva Albariña cos tons florais do
Loureiro, obténdose un arrecendo complexo e
moixenuino
Fase gostativa: equilibrado, con carpo, moi
sabroso e con grande persisténcia. Destacan os
aromas de boca semellantes aos percebidos por
via directa.

ABADIA DE SAN CAMPIO
Elaborado a partir das variedades Albariño,
Loureiro e Treixadura.
Fase visual: limpo e brillante, amarelo palla de
boa intensidade.
Fase olfativa: arrecendos primários, intensos con
tons afrutados. Moi francos.
Fase gostativa: equilibrado, cunha acidez que
destaca, dándolle frescura ao viña. O final de
boca é suave e moi agradábel.
Este viña ten sido galardonado con:
- XV Trofeo Internacional de Alimentación e
Bebida (Barcelona 1992).
-Baca de Ouro á mellar marca nova (Madrid 1992).
- Baco de Prata en viños brancas (Madrid 1992).
Unión Española de Catadores. VI Concurso de
Viños Xóvenes.
- Seleccionado por Iberia, Lineas Aéreas en
concurso para a sua Carta de Viñas (Madrid 1992).
- Viña nominado 3ª cata. Premios Zarcillo 93.
Junta Castilla y Leon.
- Medalla de Oro Vinexpo 93. Burdeos-Francia.
-Medalla de Prata 39. Foro internacional
Vitivinícola, Ljubljana (Eslovenia).

Se ben a adega ten por norma non apresentarse a
concursos, o viña Terras Cauda está considerado
pola crítica especializada coma un dos mellores
brancas da CE como asi o atestígua ter quedado
en primeiro lugar diante dos outros brancos
europeus na "VIII edizione del Gioco del
Piacere" de Itália.

Desde os concellos
O trámite da Risga iníciase nos
concellos nos que se esixen dados sinxelos por parte dos/as
asistentes sociais municipais.
Os interesados deben certificar
a sua situación económica probando a caréncia de ingresos e
o concello encarrégase de elaborar un informe social, un proxecto de inserción, compraba o
empadronamento e propón unha resolución á Xunta. Para poder acceder á Risga hai que demostrar cinco anos de empadronamento en calquer concello
galega (agás os emigrantes retornados que fixen aquí a sua
residéncia e os extranxeiros
que teñen que ter cinco anos de
residéncia legal); deben constituir fogar independente cun ano
de antelación; ter unha idade
comprendida entre os 25 e os
65 anos, ou sendo menores ter
tillos ao cargo; ter recursos
económicos inferiorres aos que
corresponderian pola Risga;
non ter persoas con obriga legal .
e posibilidade de 'prestarlle alimentos e non cobrar nengunha
outra pensión pública. Neste último aspecto, por moi cativas
que sexan, un emigrante debe
renunciar ás axudas dos paises
nos que traballou.

PREZOS
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TARXETA DE PEDIMENTO

i

Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A.
unha vez coberto en maiúsculas.
Estrada Tui-A Guarda. 36760 O Rosal-Pontevedra

1

Terras Gauda 92
Caixa de 12 botellas: 11.500 pta.
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta.
Abadia de San Campio 92
Esgotado
Descanto do 20% xa aplicado. Nestes prezos está incluido o
IVA e o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fara
teñen un incremento de 500 pta./caixa.
Aproducción da adega este ano é de 150.0001. (200.000
botellas), senda as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de
700.000 1. cando estexan a pleno rendimento a totalidade das
60 Ha. de plantación. As instalacións, moi modernas, cantan
cos últin1os avances tecnolóxicos.
Aelaboración realizase en pureza varietal por maduración
escalonada, detenninándose lago por cata cada ano o
coupage máis idóneo para cada tipo de viña. Avendima faise
en caixas de plástico de pouco volume, séndolle retirada a
madeira aos ácios totalmente, xa que se realiza "maceración
prefermentativa por fria". Na fermentación alcoólica,
controlada a baixa temperatura, empréganse levaduras
autóctonas mediante "pé de cuba" de mostos das mesmas
vendimas. Actualmente estase exportando a Itália, Grande
Bretaña e Portugal, prevéndose facelo a máis países.

¡

i

Terras Gauda

D
Caixa de 6 botellas ... ... .. .. .. .... .. D

Caixa de 12 botellas .. .. .. .. .. .. .. ..

1

i

NOME ...................................... APELIDOS ........... ................... ............. ............................... ..

i

TELÉFONO ... .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. .... .. ... POVOACIÓN ................................................................ ..

1

Forma de pagamento:

¡
¡ ENDEREZO ............................. .... .......................... ............. ..... ............ .................................. ...
!
i

1

i D Talón bancário adxunto

!

D Ao recibo do pedimento

D Pago domiciliado<º

i

¡ (1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:
!¡ BANCO/CAlXA ........................................... Nº CONTA/LIBRETA ..................................... ..
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA ....................................................................................... .
~
¡ Nº SUCURSAL ........................................ ... POVOACION .................................................... ..
!
,
i PROVINCIA ........................................................ ... DATA ..................................................... .
1

1

i
1
!

•

Sinatura

1

i
¡
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EXÉRCITO EINSUBMISIÓN

O concelleiro do BNG en Pontecesures, Fernando Rodríguez, condenado a un ano de prisión

García Aguiño, o primeiro insubmiso galego
xulgado, entrará na cadea o dia 7
• B.L.

Nen o Mércores 1 de
Decembro, nen o dia
seguinte, entrou na cadea
de Vigo García Aguiño,
para cumprir a condena de
dous anos, catre meses e
un dia de prisión por
insubmiso. Os 'problemas
burocráticos' apra_
zaron o
o seu ingreso en prisión
até o próximo sete de
Decembro.

29 de Novembro, dia en que se
deu a coñecer esta senténcia,
era xulgado tamén o alcalde de

Pontecesures, Piñeiro Ares, por
prevaricación e coaccións. Neste caso o ministério fiscal solici-

tou a libre absolución ao recoñecer que "houbo discriminación, pero iso non é delito".

A entrada na cadea dos insumisos condenados paralizouse até
que se desenvolveu o decreto
do Ministério de Xustiza polo
que se lle concede a estes presos o terceiro grado, de xeito
que só teñen que pasar en prisión 12 horas cada dia. Aguiño
terá que agardar agora que este
terceiro grado lle sexa concedido desde Madrid.
O 30 de Novembro, á hora que
ia entrar Aguiño no cárcere ,
concentrouse diante da cadea
de Vigo numeroso público para
apoiar o movimento antimilitarista. Desde as seis da tarde unha
caravana de automóveis reco rreu as ruas da cidade olívica
para sensibilizar a povoación .

Este mozo grovense foi o primeiro insubmiso galega condenado, celebrándose o xuício o 6
de Xullo de 1992 no Xulgado do
Penal Número 1 de Pontevedra.
Desde aquelas xa xulgaron a 14
mozos galegos máis, impoñéndolles condeas que van desde
un mes e un dia a dous anos,
catro meses e un dia de prisión.
O último insubmiso condeado
foi o concelleiro do BNG de
Pontecesures, senténcia que
correu a cargo do mesmo xulgado que instruiu a causa de Aguiño. Fernando Rodríguez foi condeado a un ano de prisión menor. O fiscal solicitaba para el
18 meses de cárcere. O mesmo

Entradas na cadea

O Movimento de Obxeción de
Conciéncia anunciou que, mentres García Aguiño permenezca
en prisión, vai realizar convocatórias semanais de protesta. Esta
organización xa organizou tamén
por estes dias peches nas sedes
do PSOE en Vigo , A Coruña, Ferrol e Compostela, para demandar "unha solución política e non
represiva" para os insubmisos.

García Aguiño sai de prisión despois de confirmarlle que non ingresaba por problemas burocráticos.

O Domingo 28 tamén tivo lugar
unha manifestación de apoio na
sua vila natal, O Grave, na que
participaron perto de mil persoas.+

UM EXÉRCITO PROFISIONAL DE DESEMPREGADOS
XAVIER VllllAR lim.Ho
Mil duzentos vinte a tres magos galegas,
entre um total de mais de quinze mil aspirantes das distintas partes do Reino de
Espanha, comegarom o 22 de Novembro, em distintos lugares da geografía do
Reino, as pravas convocadas pelo Ministerio de Defesa para a provisáo de 8.963
novas pragas de soldados e marinheiros
profissionais. Os quarteis estam-se a
converter estos dias em cenários de urna
peculiar oposigáo para conseguir um
posto de trabalho renumerado no Exército. A maior parte dos consultados pela
imprensa, de entre uns oitocentos opositores do norte da península que acudem
ao examem que se celebra em Ferrol para opotar a urna praga na Armada, coincidia em sinalar que a carencia de emprego era urna das principais razóes pelas que acudiam a esta convocatória. O
Exército espanhol vai, assim. caminho de
deixar de ser um exército baseado na
conscripgáo militar obrigatória para se
converter progressivamente num exército
profissional, cujas maiores efectivos procederáo cada vez mais de urna mocidade desocupada.
Marx, na sua nomeada obra O capital, sinalava que a necessidade do capitalista
de aforrar nos custos da torga de trabalho, originava aperfeizoamentos técnicos

que reduziam o número de operários precisos, que o mesmo desenvolvimento do
maquinismo ocasionava a disminuigáo,
náo só relativa senáo também frequentemente efectiva, do número de operários
empregados, e que esse sobrante de populagáo obreira constituia un exército de
reserva industrial. O que náo chegou
suspeitar Marx e que essa reserva de
operários desocupados, que ele chamava metaforicamente exército, ia constituirse efectivamente num verdadeiro exército, que os desempregados no sistema
capitalista iam compor um autentico exército, que os obreiros desempregados
passariam ser soldados armados. Marx
ficou curto nas suas
previsóes.
Um Exército profission a I de obreiros em
desemprego seria o
mais contraproducente dos exércitos.
Equivaleria acumular
aos vizios do corporativismo de casta de
um carpo de militares
profissionais os vizios
de um exército de
lumpenproletario descalassados, mais fa-
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cilmente instrumentalizáveis do que o podem ser os soldados do servigo militar
obrigatório por um exército profissional,
nao obstante supor um aevidente melhora, desde o ponto de vista dos interesses
vitais dos magos galegos, a possibilidade
de fazer vontariamente um servigo militar
remunerado económicamente, a diferenga do que acontecia, por exemplo, na
época da Monarquia Absoluta; época na
que os marinheiros galegos estiveram
submetidos a matrícula de mar (alistamento forc;oso na Armada, pelo geral, durante dois anos ou campanhas), quando
dela ficavam isentos marinheiros de outras partes do Reino.

---------'A
solus;:ao está em
suprimir o exército.
Nao se pense que
esta é urna
proposta utópica'.

A solugáo está em
suprimir o Exército
como tal, em substituí-lo pela educagao
de todos os cidadaos
nas técnicas da defesa nacional náo armada, nas técnicas
de desobediencia civil, de resistencia pacifica, que poderiam
ser mais eficazes e, em todo caso, com
menos efeitos indesejáveis- do que um

exército de centurióes profissionais , do
que urna guarda pretoriana profissional
de Estado. Náo se pense que esta é urna
proposta utópica, porque a superioridade
das técnicas náo militares de defesa sobre as militares pousaria no mesmo sólido
principio da estrategia militar classica, admitido por todas as escalas militares e
grandes estrategas, da primazia da defesa sobre o ataque, de que a forma da defesa dicide mais do que a forma da ofensiva o carácter que vai tomar a guerra. Se
a defesa escolhe formas de combate náo
violentas e pode aguentar nelas, o tempo
correría a favor dessa forma de defesa.
Um tipo de defesa nacionl popular que se
baseara na unidade de todo um povo praticando técnicas de náo coperagáo com o
invasor, de sabotagem e obstrucgáo das
iniciativas deste, poderia ser mais eficaz,
para abrigar a desistir a dita invasor de
continuar a invadirme-nos, do que um
exército formado por estados maiores
que devem ser postos sempre a salvo
(portanto propensos, por esse carácter
de estados maiores intocáveis, a utilizar
aventureiramente as armas) e massas de
manovra de soldados, que sáo sempre
simplesmente carne de canháo. •
é professor
da Universidade de Santiago
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O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA
Está en todas as partes, destaca pala sua calidade e sobretodo vese.
Como os nasos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas.
RÓTULOS E SINALIZACIÓN INTEGRAL
VIGO: Gregario Espino, 27 (Doblada) Tel. 37 95 21
FÁBRICA: Estrada do Porriño a Mosende, km. 1,5 Te/: 33 08 79 Fax: 33 65 05 Apdo. 31 36400 O PORRIÑO

LOITA CONTRA ADROGA
No comunicado lido ao remate da manifestación de Vilagarcía

Califican á Xunta e ao Governo central de 'lentos,
permisivos e compracentes' co narcotráfico
ción en si, consideraran que "o
feito de render homenaxes a
destacados políticos, todos do
PSOE, evidéncia unha irresponsábel atitude de instrumentalizar
a manifestación a favor da imaxe desta organización política".

•X. CASTRO RATÓN / VILAGARCÍA

O duro tempo invernal non
foi eiva para que perta de
6.000 persoas, chegadas
desde diversos pontos da
xeografia galega,
mostrasen o rechazo de
Galiza "á droga e o
narcotráfico", percorrendo
o pasado Domingo, 28 de
Novembro, as ruas de
Vilagarcia.
Faltaron á cita Baltasar Garzón,
actual Delegado do Governo para o Plano Estatal sobre Drogas,
o fiscal Javier Zaragoza e o xuíz
Carlos Bueren , que foran invitados polos organizadores e a sua
presenza anunciada como estrelas da manifestación . Entre
os manifestantes , estaban , en
cámbio, os "arrepentidos" Ricardo Portabales --disfarzado cunha camuflaxe e fortemen1e protexido por escortas- e Fernández Padín .
A intención dos organizadores
de marchar silenciosamente foi
rota polos berros maioritários
das "nais" contra a droga e da
totalidade dos colectivos chegad os á capital arousá , desde
pontos tan arredados como Xinzo de Lím ia, que mostraron a
sua repulsa con eslógans como
"Oubiña cabrón , púdrete na cadea" e outros relativos á política
da Xunta e do Governo central a
respeito da represión contra o
narcotráfico ou das poucas medidas de reabilitación dos drogodependentes.
A manifestación rematou frente
á Casa do Concello , en cuxo
Salon de plenos os organizadores fixeron entrega dunha "Nécora de prata" -unha placa comemorativa- a diversas perso-

'Con esta manifestación,
gañamos unha batalla'
Tras lerse unha comunicación
enviada por Baltas ar Garzón,
xustificando a sua auséncia e
aderíndose á iniciativa ao tempo
que se comprometía a facer todo o que poda para lograr que
diminuan os efeitos do narcotráfico, que se persiga con eficácia
os bens procedentes do tráfico
de drogas e que os beneficios,
que tan facilmente obtiveron os
que comércian con ela, sirvan
para loitar contra a droga". Lago
das homenaxes o xornalista Felipe Teixeiro, e11 nome dos organizadores, leu un durísimo comunicado que proxectou como
unha chamada de atención "ao
Governo de Madrid e o Governo
de Santiago, para que, deixándose de componendas, troquen
a apatia actual en políticas efectivas, para entender que a droga, xunto ao paro, son os principais problemas que ten actualmente a nasa sociedade, e consecuentemente actuen coas
prioridades e investimentos que
se precisan para erradicalos".
z. Criticou certas "atitudes permisi~
rE. vas ou compracentes" contra tof¿ do o que facilite a operatividade
dos narcotraficantes que xeran
Nais contra a droga e representantes de todas as forzas políticas participaron nessituacións, segundo dixo, das
ta mobilización.
que deriva a importáncia da acas destacadas na loita contra o
tividade do tráfico de drogas,
xeados, xunto aos ausentes,
narcotráfico ou abandeiradas
Garzón, Bueren, Zaragoza e dique cuantificou na comarca
ferentes policías , incluiron a
arousá como actividade princidas iniciativas de reabilitación
Xurxo Parada, Governador Civil
de drogodependentes , como a
pal de "unhas duascentas perentrega a título póstumo a Buesoas, directamente vencellade Pontevedra,. feíto este que
tora fortemente contestado desnaventura Fernández, ~x presidas". Sinalou que "cando na
dente da asociación "Erguete "
de diversas instáncias, que
Asemblea local do Partido Pode O Grave. Entre os homenaapoiando o acto da manifestapular, en Vilagarcia, se c~ama a

Directores de diários
critican a can1paña
contra Egin
Directores de diários critican a ofensiva do Governo
central contra o Egin. António Franco, director de EL
PEruomco de Catalunya sinala que o atentado contra
o Ertzaintza Joseba Goikoetxea é responsabilidade de
quen o cometeu e os ataques a Egin non tan máis que
coutar a liberdade de expresión. "A liberdade de opinar
é tan sagrada para os meios de comunicación como a
que existe por parte doutros para criticar estes meios".
Antonio Petit Caro, director da axéncia V ASCO PREss,
considera que "ten que morrer o canto: o atentado é
causa de quen abre fogo (contra o Ertaintza) e de quen
lle dá a arde de facelo. Esa é a realidade indiscutíbel.
Non se pode silenciar voz nengunha e moito menos
por via guvernamental ou administrativa. O pluralismo
resulta indispensábel; pluralismo é discrepáncia e
idéntico direito de todos a expresar o seu pensamento.
No último extremo, se un meio infrinxe as leis, compre
que sexan os tribunais ordinários os que entendan no
asunto; todo o que non sexa isa é unha aberración e
supón entrar nunha dinámica perigosísima".
- -- - - lñaki Gil, director de EL MUNDO DEL PAIS VASco sinala
~

votar a Paz Carballo ou a Ramón Longa, que tiñan xustificación abando para a sua auséncia -os dous estaban no cárcere, procesados como destacados protagonistas da Operación
"Nécora"- estase a avalisar políticamente esta actividade", para afirmar lago que o rechazo
social non será efectivo até que
todos tomemos conciéncia de
que "consumir, simplesmente,
Winston de Batea está a favorecer a derivación cara estes estados de degradación posterior".
Felipe Teixeiro sinalou a contradición entre a importáncia que
ten a actividade do narcotráfico
no Estado español e a lentitude
governamental en "asumir os
dictames e recomendacións internacionais" para modificar o
marco legal, endurecendo a
consideración que merece actualmente no ordenamento penal, para rematar considerando
que "a manifestación de Vilagarcia supón gañar unha batalla",
dentro do empeño social por
acadar a vitória "nesta guerra
que libra a sociedade contra o
narcotráfico".

Peden que se eliminen
os testaferros
Pala tarde os organizadores reivindicaron ante os poi íticos desprazados a Vilagarcia a inclusión
na futura reforma do Código Penal do que denominan "a inversión da carga da proba", orientada aos narcotraficantes, seguindo o modelo francés que ven de
incluir no seu ordenamento penal a autorización "do embargo e
confiscación de bens con independén cia da persoa a quen
pertenceren" (en referéncia a
terceiros ou testaferros, a cuxos
nomes rexistran normalmente as
propriedades, resultando os capos case sempre insolventes) .•

de direito cómprelle á xustiza tomar decisións sobre
os meios de comunicación.

EGUNKARIA,

Pedro J. Ramírez, director de EL MUNDO entende que
"non pode ser que se criminalice a un meio de
comunicación en función da reacción que producir o
que se pudese publicar sobre terceiras persoas, ainda
que os lazos que existen entre as persoas que están
moi directamente vencelladas con Egin e o mundo da
ETA podan estimular esa criminalización. Mentres non
se demostre que alguén .que forma parte do Egin
cometese un acto delictivo, e para isa haberia que
emprender accións legais concretas perante os
tribunais, esa criminalización é inaceitábel e imprópria
dun Estado de direito. As palabras non matan, e un
sistema democrático debe ter o marco legal máis amplo
no que se retire á liberdade de expresión. Paréceme
unha barbaridade o que dixo Corcuera sobre o peche
de Egin, como se as conviccións democráticas tivesen
algo que ver co pudor. Cando se pede que se elimine o
pudor para defender posicións represivas é que o que
fai esas reflexións é un represor".

Luis Maria Ansón, director do ABC, advirte que "unha
acusación desta clase (a do ministro do Interior
contra o diário vasco) non se pode facer máis que
diante dos tribunais de xustiza. O demais é coacción
contra a liberdade de expresión. Estes ataques poden
danar a liberdade de expresión. O Governo e as
autoridades teñen que comprer.der que nun Estado

Jesús Ceberio, director de EL PAis dixo que era
"absurdo acusar a calquer meio de comunicación dun
atentado; en princípio os responsábeis son os autores
do atentado( ... ) En termos xerais está mal traspasar
calquer tipo de responsabilidade dos que actuan ou
dos que informan ou opinan. Pero en todo caso, penso
que desque entendemos que o diário Egin ten direito a
seguir existindo, en consecuéncia estamos contra a
sua desaparición".+
·

que o seu xornal "estivo e estará sempre a prol da
liberdade de información e do pluralismo. Nós non
incriminamos a outros meios de información como
consecuéncia das accións que outros fagan".
José Antonio Zarzalejos, director de EL CORREO opina
que "os responsábeis do delito son os autores e os que
deran a arde. Aos meios de comunicación compre a
defensa do direito ávida e a integridade das persoas
por riba de calquer outra consideración. (... )A própria
existéncia do Egin é proba evidente da liberdade de
prensa no naso país, que non pode ter máis límite que
o da lei, aplicada por xuíces independentes en
procesos ordinários".
Martxelo Otamendi , director de EusKALDUN
indica que as acusacións contra o Egin
non son xustas e "entrar nesta dinámica si que pode
esmagar a liberdade de expresión".

ESTRATÉXIAS ECONÓMICAS
absoluta do capital galego?

Que atractivos ten Galiza para
o capital exterior?
Nos anos sesenta e setenta as
empresas extranxeiras veñen
buscar a Galiza recursos naturais: auga e mineiria -por exemplo silício-. A boa configuración
das rias para a actividade portuaria supón outra ventaxa. lsto explica a radicación aqui dalgunhas
indústrias como a do alumínio no
norte de Lugo que importa bauxita de Africa através do porto de
San Ciprian e consume moita
enerxia eléctrica. Un segundo
factor de interés é que, pésie a
todo, habia unha sociedade que
se estaba a modernizar e que polo tanto demandaba determinadas mercancias, iso significa que
habia un mercado específico que
se atendia desde aqui. Hai un tercer atractivo, con menos importáncia da que habitualmente se
lle dá, que é a subvención pública: os polos de desenrolo, logo a
Gran Area, as ZUR, ZID, etc. Coido que a inmensa maioria das
empr'esas que viñeron terian vido
igual. Este tipo de subvencións
non son polo tanto un atractivo
básico e ademais teñen un lado
negativo que é o de abaratarlle os
custos ao capital exterior con recursos próprios de aqui.

E que ventaxas obtivo Galiza
con esa entrada de capitais?
A principal foi dotarse dalgunhas
indústrias que serian inacesíbeis
para o capital local. Dificilmente
teriamos sido capaces de criar
por nós mesmos unha indústria
competitiva do automóbil, como
Citroen, por exemplo. A segunda
ventaxa foi que ese capital trouxo
tecnoloxia moderna que puido ser
aprov~itabel para outras empresas. As veces tamén representa
un estímulo competitivo para as
empresas autóctonas.

Pero vostede afirma no libro
que as empresas extranxeiras
importan grande parte das máquinas que utilizan?

É certo que as filiais das empresas extranxeiras teñen máis tendéncia que as empresas de aqui
a importar todo o que necesitan.
E iso dá lugar a que non xeneren
ao seu redor un tecido industrial
como seria de esperar. As empresas auxiliares de Citroen non
aportan máis do 20% dos produtos que esta factoria necesita, e é
o caso máis favorabel. O resto
ven de fora. A producían de lingotes de alumínio non deu lugar a
que se criase unha cadea transformadora que chegase até o produto final. Pódese dicer que o capital extranxeiro, por si só, non

'O capital exterior poderia xogar un papel positivo en Galiza, se
estivese acompañado dunha estratéxia adecuada por parte da Xunta.
Pero a Xunta actualmente carece de estratéxia, nen boa, nen má',
sinala Xoaquin Fernández Leiceaga, economista e autor da obra
Capital Estranxeiro e Industrialización en Galicia, recentemente
editada por Xerais. O autor é ademais vicerreitor para asuntos
económicos da Universidade de Santiago.

Algunhas destas empresas extranxeiras gastan máis en enerxi a eléctrica que en man de
obra?
Son indústrias moi dependentes
do custo da enerxia, por isa se
instalan onde esta é barata, e
pouco máis é o que gastan.
Quen é o que resulta beneficiado? Pois a empresa suministradora de enerxia que ten un grande cliente. Pero, nen através dos
traballadores, nen por médio da
compra de matérias primas, existe unha conexión co país. Por iso
coido que para este tipo de empresas é bastante axeitada a denominación de lndústrias de enclave, cando ademais exportan
unha boa parte do que producen.
lso explica, en parte , a crise de
Pechiney en Galiza, porque chega un momento no que a enerxia
nuclear francesa resulta competitiva coa de orixe hidráulico que
hai aquí.

Xoaquin
F. Leiceaga
'O capital estranxeiro seria bon se
estivésemos preparados para recebelo'

Por suposto. Algunhas son intensivas en traballo, como é o caso
de Citroen . Logo hainas que serven ao mercado local e que están
ben relacionadas con outras empresas de aqui.

O caso de Citroen
provoca a modernización. A unha
multinacional ao mellar élle máis
cómodo organizar a sua política
de compras desde Fráncia, pero
non é un problema só das multinacionais, porque se fose unha
empresa de aquí, se cadra facia
algo parecido. Trátase dun problema global da economia do país.

Galiza non conta con alta tecnoloxia, pero si con aforro. Nos
anos sesenta os Barrié, Fernández ou Alfageme, participaban
nos consellos de administración de empresas extranxeiras?
Hai dous aspectos. As empresas
de fora chegan a partir de 1959
co plan de liberalización, pero

desde o franquismo procúrase
que haxa sempre capitais locais
no accionariado das mesmas.
Pouco a pouco esta participación
nacional vai facéndose testemuñal e as empresas quedan como
o que son: no caso de Citroen,
unha empresa francesa. Pero hai
exemplos distintos como o do alumínio ou o da conserva. O sector
eléctrico ou os conserveiros compoñen ramos mellor estruturados
e están en condicións máis axeitadas para chegar a acordes con
capitais exteriores. Fenosa leva a
cabo grande parte do seu negócio con Alúmina (propriedade da
francesa Pechiney) e os conserveiros coa tamén gala Carnaud
que fabrican envases. Xa non se

A man de obra barata é unha razón para que unha empresa extranxei ra se instale en Galiza?

trata só dunha imposición legal.
lsto mantívose con dificultades
até os anos setenta. A partí r dese
momento, os grupos locais desvincúlanse e o capital extranxeiro
pasa a dominar máis claramente
ou simplesmente marcha. Barrié,
por exemplo , nos anos oitenta
abandona a indústria e dedícase
unicamente ao negócio bancário .

É o "milagre" que culmina Guillermo de la Dehesa, facendo
que o Pastor venda as indústrias e se dedique ás finanzas?
Si, si.

Pero isto, en todo caso, desminte a idea da incapacidade

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

Hai que subir as taxas
e tamén as bolsas de estudos'

1

Non coincido cos estudantes,
nen tampouco co governo. A financiación global é insuficiente
no Estado español en relación
cos parámetros europeos e en
Gali~a verbo da média español a. E importante apostar pola
formación, ese é un factor de
competitividade, polo tanto o
gasto en universidade é necesário e rentabel. Pero hai que aumentar as tasas, revisando ao
mesmo tempo a cuantia das bolsas e o xeito de asignalas. Tamén hai un problema na estrutura de xestión das universidades
que só se resolvería reformando
a Lei de Reforma Universitária.
Tampouco estou de acordo con
algunhas das modificacións do

governo tocante as taxas. Deixouse de lado a calidade da docéncia e iso explica máis o fracaso dos estudantes que o seu
próprio traballo. Como se entande senón que se selecionen aos
mellares estudantes, através
dos numeros clausus, para as
inxeñerias superiores, e resulta
que aqui é onde máis fracaso
escolar hai. Porque suspenden
máis na Arquitectura Técnica
que na Superior? Porque se penal iza a estes estudantes cobrándolle máis as segundas e
terceiras matrículas? O fenómeno do fracaso é exterior a eles,
é do sistema, e ten o seu motivo
unhas veces na regulación da
competéncia que fan os profesionais sobre os seus futuros
competidores e outras en deficiéncias de recursos etc.

lso influe moi pouco. Nunha sociedade como a española, incluindo a galega, as diferencias salaríais son pequenas. lso non quere
dícer que en Galiza os salários
non señan máis baíxos, pero é
porque tamén hai outro tipo de
empregos. Pero a igual rama industrial os salários son bastante
parecidos, tanto como para que
non señan tidos en canta á hora
de instalar a empresa aquí ou
neutro lugar. Cuestión distinta é
que algunhas empresas que ocupan a moítos traballadores preferiran fuxir dos núcleos industriais
tradicionais para evitar a sindicalización e o que eles chaman unha
estrutura obreira ríxida. Asi sucedeu en Fráncia nos anos cincuenta e sesenta, cando algunhas fac-

Subir as taxas non poñeria
máis difícil o acceso á universidade ás clases baixas?
Hoxendia ao ensino superior acceden maioritariamene as clases
média-alta e alta. Cos impostas
de todos estamos a pagarlle a
estas clases os estudos . Se o
custo do ensino fose pagado en
maior proporción polos estudantes e ao mesmo tempo se impulsase unha reforma dos sistemas
de bolsas para as clases baixas,
o sistema resultaria máis equitativo. O máis desigualitário é o
método actual, porque se está
producindo unha redistribución
negativa, en favor dos que máis
teñen. A miña postura é que os
que teñen máis paguen máis polo ensino superior e os que teñen
menos que señan axudados. •
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Pero non todas as indústrias
de capital exterior poden denominarse de enclave?

•MANUEL VEIGA

Que opina da actual financiación universitária?

'Apenas houbo
control das
subvencións que se
lle outorgaban ás
empresas
estranxeiras e en
moitas ocasións
subvencionáronse
operacións
especulativas, caso
de Motores Beatz'.

Neses anos hai unha relativa capacidade financeira e mesmo de
proxecto industrial. A febleza primordial é tecnolóxica e, se cadra,
onde se fracasa tamén é na xestión. Ao final é Carnaud ou Pechiney os que se quedan con todo.
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'Michael Porter,
o famoso
economista
americano,
dixo nun informe
que a indústria
portuguesa
tiña que apostar
polos
sectores
tradicionais'.
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torias automovilísticas se instalaron na Bretaña ou no norte de París, pero fuxindo do cinto industrial. No caso español sucedeu o
mesmo escollendo Galiza. O que
trataban de evitar non era uns salários baixos de partida, senón o
ter que negociar cos traballadores. Preferían empezar de novo.
Hai outras razóns para que Citroen se instalase en Galiza e
ainda a estas alturas, cunha
crise do automovil por médio,
siga a investir?

Hai unha fenda moi clara nos
anos oitenta. Até ese momento,
Citroen, como Ford ou Renault,
tiña que acceder ao mercado español implantándose aquí. Vigo
contaba cun porto que comunicaba directamente a factoría coas suas outras fábricas da Bretaña, co mercado francés e mesmo co inglés. A partir dos anos
oitenta hai un cámbio. Faise evidente que o Estado español vai
entrar na CE e, xa que logo, para vender no mercado español
non é preciso ter aqui unha planta. Citroen ten duas opcións, ou
ben eliminar a factoría de Vigo
ou ben especializala na produción dun ou dous coches ou nunha parte dos mesmos, pero non
xa para o mercado español, senón para o europeo. Quer dicer
que Citroen realiza unha división
do traballo entre as plantas da
sua própria empresa. Tamén hai
que ter en conta que a factoria
galega era a máis importante da
casa no exterior e onde tiña investido moitos cartos. A factoria
de Vigo é modernizada , para
que esteña á altura do conxunto,
pero a de Ourense péchana porque xa non ten sentido no novo
esquema.

Cámbio radical
nos anos oitenta
Que cámbios tran consigo os
anos oitenta?

Até esa data a prática máis común é a de realizar novas implantacións, pero a partir de aí tende
a producirse a compra de empresas galegas. Igual que en todo o
mundo, racionalízase a estrutura
produtiva existente e ponse de
actualidade a fusión e compra de
empresas. Un exemplo é a adquisición de La Toja Cosméticos por
Gil/et ou a da sección de motores
de Barreras pola alemana Motores Deutz. lso implica que o emprego criado é menor. O modelo
anterior era máis protecionista, o
de agora é máis liberal e inserido
en Europa. A primeira etapa ten o
inconveniente da menor eficácia,
pero a segunda provoca a desaparición de sectores importantes
do tecido económico local. Nos
anos oitenta hai unha fé inxénua
nas ventaxas da liberalización,
porque se pansa que o capital
español estaba máis preparado
para resistir a competéncia. Non
se ten en canta a experiéncia
doutros paises que indica que á
par da liberalización debe ir unha
estratéxia do Estado máis activa
e máis afinada. Aquí iso non se
fixo e ademais apenas houbo
seguimento e control das subvencións que se lle outorgaban
ás empresas extranxeiras e en
moitas ocasións subvencionáronse operacións puramente especulativas, caso de Motores Deutz
no Porriño.
Galiza ás veces medra ao ritmo
do Estado español, pero outras
veces vai a contrapé?

A partir do 75 no Estado hai unha
contración. En Galiza non, creo

'Os investimentos
estranxei ros van
para Madrid,
Barcelona e
Andalucia porque
aqui non se fai
presión política'.

be o 1% dos investimentos exteriores. Foi unha década perdida
para nós, na que se produciu un
retroceso grande, sen que houbese unha política favorabel nen
desde o governo central, nen
desde o autonómico. lso explica
que o capital exterior non veña e
marche case totalmente para Madrid, Barcelona e mesmo Andalucía, posíbelmente pala importáncia que ten a negociación política
para captar investimentos.

'Teria sido mellar
rematar antes as
autovias ou mellorar
os ferrocarris que
prometer
subvencións ás
empresas'.

Ou seña que ademais do libre
mercado, influen as negociacións políticas?

que debido a que maduran procesos que viñan de atrás. En cámbio, a partir do 80, etapa na que
España recibe moito capital exterior, Galiza fica á marxe e só reci-

Claro, claro. lso é evidente. As
negociacións teñen un ámbito
que vai máis aló do empresarial.
Porque Dupont se implanta en
Astúrias ou porque Ford ia instalar factoría en Cadiz? Non son
movementos espontáneos, se-

nón inducidos.
Como actuou o capital extranxeiro sobre os desequilíbrios
rexionais?

Agravándoos. Pero quería engadir que a mellar forma de que o
capital extranxeiro seña de utilidade é criando unha base industrial própria que poida atraelo e
que esteña en, condicións de sacarlle partido. E dicer que se crie
un intercámbio, pero para que
ese intercámbio exista primeiro
tes que ter algo ti. E impensabel
que, nas condicións actuais de
Galiza, o capital extranxeiro teña
interés en investir aquí. Probabelmente teria sido mellar rematar
antes as autovías, mellorar os ferrocarrís ou instalar fibra óptica
que prometer subvencións ás
empresas.
Que liñas políticas deberían
orientar a entrada de capital exterior?

Non podemos pensar en actitudes protecionistas. Hai que partir
de que estamos nun contexto internacional, onde os investimentos exteriores son inevitábeis e
ás veces desexábeis. O que
cómpre é condicionales con negociacións caso por caso e en
contacto co tecido empresarial
local. Quizá seña tamén precisa
unha especialización sectorial,
unha vez definidas as liñas prioritárias de crecimento. Hoxe non
hai nada diso.
En todo caso deberia haber negociacións?

Claro. É que hai unha capacidade de intervención desde a esfera pública que moitas veces non
se utiliza. lso é descoñecer o que
ocurre no mundo dos negócios.
Ademais as empresas son receptivas a estas causas, necesariamente.
En que sectores seria máis
oportuna a intervención exterior?

É máis doado saber onde se vai
dar. É onde se vai dar é no lácteo e no forestal. Estas deben
ser dous pontos clave~ para o futuro. O que hai é que i.1centivar a
entrada de capital exterior, no
caso do leite xa existe con Besnier, por exemplo, pero ao mesmo tempo cómpre poñerlle ao lado empresas galegas que servan
de elemento regulador. A constitución rlun grupo lácteo público
galego é un elemento clave nesa
estratéxia. lso permite condicionar aos demais, sen pecharte á
competéncia, nen aillarte do
mundo. Penso que estes son os
sectores lóxicos. Porque alguén
pode falarme de que hai que
apostar polas novas tecnoloxias,
a informática, etc .. E eu digo, si,
si, un pode apostar polo que
queira, pero o caso é que se materialice e neutros eidos eu non
vexo posibilidades. Hai uns dias
chegou Michel Portar, o famoso
economista norteamericano, a
Portugal contratado polo governo
para facer un )nforme sobre o futuro do país. E o que dixo foi que
a indústria portuguesa tiña que
apostar polos sectores tradicionais. Logo saiu un economista
portugués e dixo: pero si iso é o
que veño decindo eu desde hai
dez anos e chámanme de todo,
empezando por atrasado. Claro,
Porter decía que coa combinación de recursos que ten Portugal serialle máis doado facerse
un burato no mundo através de
sectores que xa tiñan preséncia
que non intentar partir desde cero en algo para o que non hai ba~ ses. O caso de Galiza é igual.
ffi Non debemos deixarnos fascinar,
g senón cuidar o que ternos e facer
~ que isto seña capaz de competir
~ no mundo.+

Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Berlusconi, o
poderoso petrúcio
italiano dos meios de
comunicación, o
mesmo que até hai
uns meses detentaba
a exclusiva publicitária
da televisión galega,
ven de mostrar a sua
alta estima e xeneroso
apoio ao candidato
neofascista á alcaldia
de Roma. Non se
deben facer xuízos de
intencións, pero
alguns xa temen que

Mário Conde,
mecenas de El
Mundo, protector da
cadea Ser, accionista
de Antena 3 e pai
económico do Real
Madrid, teña unha
inspiración política
similar.

Paul McCartney
actuou dous dias en
Barcelona. Querando
ser agradabel co
público sacou ao
cenário unha bandeira
española. A pitada foi
tan xeral que puxo
nervoso até ao
manager. Ao dia
seguinte saiu cunha
senyera.
Corcuera despediuse
dicendo que alguns
dos seus críticos eran
xornalistas e
intelectuais que
"perdian aceite", o que
na xíria significa
maricón. Pudo
referirse a António
Gala e a Pablo
Sebastian polos seus
nomes de pila, mais
preferiu a linguaxe de
Ministro do Interior.
Pero, por que os
Ministros do Interior
son sempre tan
chulescos e
/,

O impulso
democrático
de Francisco
Vázquez
Ante todo felicitar ao alcalde da
Coruña pola sua coeréncia e impulso democrático. Francisco
Vázquez, deu nestas últimas
eleicións todo un recital de como se enten o traballo partidário
e solidário dun
partido que aind a se chama
obreíro. Porque As suas miras
irnos ver. Onde son máis
se viu que todo I d
un señor alca!- eeva as e
de, dunha gran- os seus
de e populosa
cidade, nada interlocutores
máis e nada o papa de
menos que a
segunda da Ga- Romaou
liza, se acerque a raiña
a unha urniña
para votar. Para de Inglaterra.
iso estan os
criados como o
que encarregou
que lle transportase o voto de
correio até o colexio eleitoral ,
mália que chegou tarde, seguro
que enredaría o camiño ...
Ademais o señor alcalde da
grande cidade Coruña non ten
que tratar co populacho, nen
asistir a mitins, nen tan sequer
receber a ministros de governo , que ainda por riba lles envía fémias de duas patas, como diría Hormaechea. As suas
miras son máis elevadas e o
seus interlocutores válidos son
o Papa de Roma, a raíña de Inglaterra, o emperador do Xapón ou o presidente de Estados Unidos, o que lle toque en
turno. O pavo tenlle que estar
agradecido, xca que el inagurou o primeiro parlamento de
Madrid, o primeiro de Santiago,
a praza de bois, Continente,
Mato Grande e torre de Hércules. Nen tan sequer se pon o
sol desde a Torre e Gandario,
e aos barcos que verten petróleo encarrégaselles que desvíen o cru para outras praias e
outros concellos. Polo tanto,
sexamos agradecidos e rindámoslle pleitesía.+
ALExANDRE BERNÁRDEZ
(A CORUÑA)

Solidariedade
cos profe sores
xulgados
Os/as abaixo asinantes, profesorado do l.E.S.P. Cosme López
Rodríguez da Rua, manifestamos a nossa solidariedade com
17 companheiros/as interinos sete deles professores/as do
nosso centro o ano letivo anterior- julgados/as em 11 de Novembro por reclamaren estabilidade no seu emprego no interior
da sede do P.P. em Compostela.
Rejeitamos:
1) Que os/as colegas fossem
apanhados e interrogados na esquadra da polícia de Compostela
por exercerem o seu dereito á
pacífica liberdade de expressáo.
2) Urna acusa9áo formulada em
base a urna denúncia da própria
policía baixo o texto: "De la policía
contra Manuel Zebral López y dieciseis más", porquanto:

O MENSAXEIRO
XOSÉ Cm CABIDO

"Llevo mucho tiempo diciendo que hay una inacción del Gobierno, y el Partido Popular quiere dar una respuesta coherente y positiva , porque España tiene posibilidades de salir de la
crisis económica", seica dixo Asná, ou sexa, o líder do PP no
resto da España Forzosa.
Examinemos tan sagaz afirmación de insondable calado político-económico. "Llevo mucho tiempo", parece querer transmitirnos certo grao de ansiedade , cansanzo, abatemento, extenuación, caída no illó da incerteza por parte do felpudo con
dentes. ¿Il non será, parece preguntarse, que toda esta miña espera e malversación de enxeño conducirá finalmente ó exito
dun novo líder da dereita, capaz de saír na foto co Reí sen lembrar un representante dalgunha minoría subintelectual protexida
por organizacións benéficas? "Que hay una inacción ' vén querendo dicirnos que o Goberno permanece inactivo, impasible,
sen intención nin capacidade p ara reaccionar <liante dos acontecementos. Xa. Pois a frase "Hay una inacción" e tá endo estudiada por un congreso de filósofos de avangarda, xa que algúns expertos eren ver nela indicios dunha nova fronteira do
pensamento en relación co Baleiro Existencial como alternativa
fronte ó abandono e inasunción de respon abilidades colectivas, que caracteriza ás sociedades anónimas modernas occidentais con tendencia ó caos, á corrnpción e á dexeneradez . É importante non confundir inacción con inanición, un ermo que
tal vez chegue a ser dos máis empregados polos sindicatos do
futuro inmediato. "El PP quiere dar una respuesta". ¿E por que
non a dá? ¿Quen llo impide? ¿A retórica propia do carboneiro de
Pygmalión quizais? Sobra dicir que 'España tiene posibilidades"
cheira a sobredose de prndencia e racaneo de compromi os.
Se as Españas tivesen posibilidaes a pesar de vós, fato de camándulas, non había facer falla que o pregoase tan torpe mensaxeiro.
Porque, iso si, segundo Malo de Molina, director xeral de algo
de España, produciuse unha leve creación de emprego no
terceiro trimestre. Tan leve, ó que parece, que os sindicatos
anunciaron Folga Xeral para xaneiro.
"No es tiempo de huelgas sinó de trabajar'', dixo Asná.
"Traballar, iso, iso, traballar'', din os 4 millóns de parados.•

a) Patenteia o
Estado Policial
em que vivem os onde os
direitos fundamentais dos e
das ciudadaos
sistematicamente conculcado s.

Rejeitamos
que fossem
interrogados
por exercerem
aliberdade de
expressao.

cando menos, documentada.

Comezou facendo unha breve
· análise do acontecido nas últimas eleicións galegas. Quedeime totalmente surprendida cando falou dos 13 deputados conseguidos polo BN-PG , e non
dos 13 do BNG. E posíbel que
un historiador poda ter un lapsus deste tipo? (lapsus que se
b) Manuel Zerepetiu constantemente ao lonbra! López é um professor pergo da conJeréncia, cinco veces
seguido por motivos estritamenen total) . E que os historiadores
te políticos e linguísticos. A polido país non saben o que aconcía, por ordem do Governo Civil
tece na propria terra.
da Corunha, evidencia, deste
modo, as causas das causas.
Cómo un historiador de "prestíxio" pode dicer que a emigraApoiamos a revindicac;ao de esción galega é,
tabilidade no seu pasto de tracito textualmenbalho das trabalhadoras e trate, "produto da Como
balhadores do ensino da Galiza
superación da
e denunciamos a escandalosa
falta de autoes- o reitor da
deteriora9ao premeditada do
tima do pavo"?
Universidade
ensino público em beneficio do
privado, que responde a intereQue tipo de li- de Santiago
ses particulares.+
cenciado fai falta ser para fa- pode facer
XEsúsSÁNcHEzSoBRADo cer unha análi- unha análise
E SEIS FIRMAS (A RuA)
se tan superficial e afirmar tan
que: "Non exis- superficial?
te alternativa
forte ao PP.
Que a traída
Son unha galega afincada en
Barcelona. Onte pola tarde o
dos restos de Castelao foi frareitor da universidade de Sanguada polos "galeguistas históricos" entre os que se atopan
tiago, Ramón Villares, acheGarcía-Sabell, Fernández Algo,
gouse a esta cidade para dar
Piñeiro ... e compañía. (O conunha conferéncia que levaba
por título: A era do posfraguisceito de galeguista histórico,
mo; coma especialista na histódespois desta intervención, debería ser revisado pola historioria contemporánea do noso país, esperabamos unha charla , grafía contemporánea. Nonsi?)

Historiadores

A miña pergunta é, como un señor que se gaba de ser reitor da
Universidade de Santiago, grácias aos votos nacionalistas,
ademais de especialista na história contemporánea da Galiza,
pode ter tan pouca ética profisional e autoestima ao que representa, e vir a Barcelona, sabe ndo que nestas latitudes o
único que se coñece de nós é
que Galiza é moi verde, ten moi
bon marisco, unhas vacas cun
leite boísimo, onde as mulleres
visten de negro, a terra dos caciques por exceléncia, etc., e facer unha análise tan superficial,
frívola e falta de rigor coma a
que el fixo onte á tarde?
Se esta análíse a tivese feíto eu,
señor Villares, cando cursaba, no
primeiro ciclo, asignaturas de
história contemporánea, na UAB,
podolle asegurar que ainda estaría a facer 1º de carreira (... ) +
DORES AsOREI VEIGA
(BARCELONA)

Homenaxe
a Francisco
Rodríguez
Esta pasada semana coñecíase
de maneira oficial que Francisco
Rodríguez recebia o prémio outorgado pola Asociación Ciernen
de Catalunya. Por iso está de
enoraboa toda Galiza pola concesión deste prémio a un home tan
destacado na política deste país.
Os amigos do país catalán chamaban para que felicitásemos
publicamente a Francisco, pois a
citada asociación premiou a "loita
palas nacionalidades". Así o facia
saber o secretário desta asociación, Aurelí Argem ', que engloba
a personalidade de toda Catalunya. A festa da entrega realizarase o día 14 de Decembro en Barcelona. Ali estará o naso amigo
Rodríguez e con el estaremos todos os que dun ou doutro xeito
apoiamos a sua idea nacionalista. Está confirmada a presenza
de Pilar García Negro neste acto
de entrega e todos esperamos
que sexa un día memorábel para
el, como xa está sendo para nos
este recoñecimento do sofremento dun país que loita polos
seus direitos. •
XOSÉ M.A.NuEL MARTiNEZ OJEA
(BAH EL NA)

Incineradora:
Non sabe,
si contesta.
Que subtil procedimento o da
Xunta (Cotop) no que respeíta
ao Plano de Resíduos Sólidos
U r b anos de Galiza, e como
des poi s de "elexir" unilateralmente a opción incineradora,
quer dicer, amáis perigosamente contaminante, imoral, cara e
estragadora, coluna á cidadania
furtándoa incluso ao trámite parlamentário.
A partir de aí, xa todo foi, desde
o ponto de vista ecoloxista, froito
dun meditado plano de intoxicación (nesta primeira fase só mental) dos sectores máis sensibilizados e da cidadania en xeral,
querando facer pasar por opción
técnica idónea a que non corresponde máis que ao dictado de intereses económicos particulares
e inconfesábeis pactos políticos.

(

e
t

•

Nº598-2DEDE¿E~~~~~

GALIZA EMUNDO

17

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~111111111111111~~~~~~~~~~~~~~~---;:::::====:::;-~

A

ALDEA

G LO BA L

========~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!~-.----------------------.

GONZALO

SATISFEITOS
NANINA SANTOS

Seica a "Sociedade británica" está satisfeita: Do xuízo, da sentencia, da condena deses dous rapaces que raptaron, mallaron
e mataron a un rapariguiño de dous anos.
Non teño visión idílica da infáncia (son bons, carecen de malícia, inocentes, non están movidos por impulsos perversos,
crueis e, desde logo por ambición, poder, odio, envexa ... ,
amén doutros nobres e xenerosos), porén é incomparábel co
horror que poden promover os adultos.
Os británicos, satisfeitos eles porque a condena tira aos rapaces
de <liante e, "morto o can, fora a raiba". Asi fican tranquilos sen
ter que se enfrentar a problema nengun. Por exemplo, a un
elemental: Qu fixemos, que estamos facendo para que isto sexa po íbel? Que clase de sociedade estamos organizando ou
permitindo que se organice? Que responsabilidades ternos cada
qu n de nós?

\

'·~

Porén non. Ali, igual que aqui, cando acontece unha traxédia terríb l (l mbremos Maruchi de Goiriz ou Alcasser, por exemplo),
a maioria o iai prefiren un bode expiatório -aoque poden
trangular coa ua própria man -, ao que carregarlle todas
as r sponsabilidad s. Así se liberan e fican coa conciéncia tranquila, e, a autoridade , como Póncio Pilatos, lavan as mans.

Nesta campaña desvertebradora de intoxicación mental houbo
fitos dignos de ser reseñados.
Un dos "gags" máis significativos tivo lugar cando o Governo
da Xunta, o Día Mundial do Meio
Ambiente de 1992, a dous meses escasos da publaicación do
"V Programa Comunitário de
Política e Actuación en Matéria
de Meio Ambiente e Desenrolo
Sostíbel", e en plena "Conferéncia das Nacións Unidas sobre

Meio Ambiente e Desenrolo" celebrada no Río de Janeiro, cola
a incineración camuflándoa nun
paquete de decretos sobre a
Protección do
Oso Galega
(sic) e das Du- AXunta cola
nas de Corrubedo e Lago a aincineración
de Vixán.
camuflándoa
Sucédense un nun paquete
cúmulo de acti- de decretos.
vidades de "estudo e divulgación" ás que cada vez máis xeralizadamente a xente acude co
mesmo espírito co que se asistía ás traxédias clásicas gregas,
sabendo de antemán como irremisibelmente ian rematar.

CALROS SILVAR

malfalados? Parece
coma se o dicionário
do Ministério, antes
chamado da
Governación, estivese
preñado de termos
chocalleiros, de
exabruptos e de
desprezo á cidadania.
Os bons capitáns
apréndenlle o ofício
aos seus mariñeiros e
os maos adáptanse e
mesmo identifícanse
coas suas trapalladas
para non perder o
mando.Aquihaiunha
tradición de Ministros,
maos capitáns, que
teñen contenta á
policía e a garda civil a
base de asumir as
suas barbaridades, en
lugar de aprenderlles

boas maneiras.

Un auténtico noxo. •
Como explicar senón ese interese en impedir a vertebración cidadá, que como neutros lugares
do Estado, poderia pór en perigo
ese intento de colar en Galiza
duas incineradoras das 42 que a
nível estatal o Plano de Enerxias
Renovábeis (PER) nos adxudica.

li?.1 ~

Salferiron asi o calendário de
"Xornadas-Referendun científico-ambientais" con invitación incl uída a prestixiosos ecoloxistas, que lles din todo o contrário
do que quererian escoitar, pero
non importa, xa as nutridas
mesnadas de cientifico-teloneiros encarregáronse de preparar
mansas conclusións que xustifican o "maioritário" posicionamento do "Congreso-Referendum" a favor do arrebato incendiário, que constituirán o sólido
pilar científico-técnico sobre o
que os nosos subtis políticos da
Xunta basearán as suas ígneas
decisións cortopracistas economicamente suculentas.
En definitiva, furtado o debate
parlamentário, informada-desvertebrada a opinión pública, e
acalada a voz do ecoloxismo pela pouquedada dos meios materiais e o siléncio dos meios de
comunicación , xa só resta, e iso
pretende a Xunta co inquérito-referendum que ten previsto, procurar a lexitimidade estatística
buscando a aquiescéncia desas
maiorias ignorantizadas e xestadas na desinformación que: "non
saben, pero si contestan".
Se a causa é asi, resulta que xa
tiñamos democrácia hai moitos
anos. Señor! donde aprenderían
estas mañas?+
G. FERNÁNDEZ-ÜBANZA GARCIA
ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN
METO-AMBTENTAL

Conto

da imigración
O pasado Sábado tiven un soño, tras voltar ás cinco da mañá
dunha discoteca famosa de Portonovo. Pasara a noite mirando
para unha moza de incríbeis
atractivos e ollas verdes. Potente, como se diría no argot xuvenil. E tras os típicos flirteos, xogos de mirada, decidinme a talar
con ela, a chamar a sua atención. Nunha palabra: a liga/a.
Foi unha noite fermosa. A brétem a era doce. Tamén eran
doces os aloumiños da moza

no meu maxin .
Contoume que non nacera aqui,
que era de Tanzania. Mais criárase no Senegal, onde os seus
pais estiveran traballando e aforrando ate gañar os cartas do
custo do billete de avión á Europa. Porque no seu povo a vida
non era doada e o matrimónio
sempre pensara en emigrar a
Europa para darlle outras oportunidades aos tillos. Chegaron á
Galiza por cousas do chou. Uns
mariñeiros da frota que faena no
Camerun, na pesca do camarón, falábanlle moito de Vigo e
de Pontevedra, hai xa vinte
anos. Un ano máis da idade de
Vitória, que así se chamaba a
miña amiga.
Traballaba desde os 16 anos na
casa dun doutor de Pontevedra,
levando aos nenas ao coléxico e
facendo as tarefas do fogar. Fíx o me moita grácia cando
descobrin que
me talaba galeg o. E moita E d
máis grácia
ra e
provocoume Tanzania.
unha das suas
confisións: Os Fíxome moita
dous nenas da grácia cando
casa onde traballaba talaban , descobrín
con tan só dez que me falaba
e doce anos,
un pouquiño de galego.
inglés, francés
e dun dialecto
nativo de Zanzíbar. "E que cando me enfado
-dicia Vitória- bérrolles no
meu idioma, e non vexas que lago os poño andar".
Vitória é maravillosa. Vitória é
única e natural. Por iso, cando o
pasado sábado voltei da discoteca, tiven un curioso soño ...
Soñei que estaba no futuro, mais
alá das miñas posibilidades vitais . Alá polo ano 2203, por
exemplo. E que, na biblioteca da
miña vila, consultaba unha énciclopédia de temas sociais. A min
góstanme as bibliotecas, ainda
que só sexa para pasar o tempo.
Folleando as páxinas pola "G", as
verbas bulian folla tras folla: "Gal-

nun home caiu da
ponte de Rande e foi
recollido por unha
traiñeira". A notícia
saiu asi en Rádio Vigo
(Cadea Ser). Non dá
resposta á metade das
perguntas clásicas do
xornalismo: Quen,
como, por que? O
motivo da discreción
é que se trataba do
suicídio de Gonzalo
Dubois Thenaisie,
membro dunha
coñecida família
conserveira. Oxalá
merecesen tanto
respeito outras
martes, nos mesmos
meios de comunicación
que viven do
sensacionalismo e o
suceso.

Xosé Cuiña,
adiantándose a todos
os trámites legais,
parlamentários e
democráticos, xa se

autonomeou
conselleiro, xa lle
cambiou o nome á
Consellaria -que
pasará a chamarse de
Política Territorial,
Obras Públicas e
Vivenda -, xa
designou un novo
delegado provincial e
xa prometeu
alquitranar várias
dúcias máis de
prados. Adiántase en
todo, menos no das

autovias.
Fraga subliña os
discursos cun lápis

\;

A

azul. Neses parágrafos
comeza a saloucar, a
ceibar unha enxurrada
de bágoas, coma se ao
citar a Brañas, por
• exemplo, estivese a
lembrar a un seu primo
emigrado. Circulan
várias versións sobre
este fenómeno. Para
uns Fraga é tan bon
actor como os que
recebiron clases no
Actor's Studio. Para
outros,· trátase
simplesmente de que
ao chegar aos lugares
onde os seus
conselleiros lle
mandan marcar o
énfase, el, coma
sempre, pásase,
entrando nunha deriva
lacrimóxena.

Os que andan
negros co tanto chorar
do presidente son os
obedientes
redactores-xefes de
informativos da
tnlevisión e da rádio
galegas que teñen que
retocar e ralentizar a
voz, para que a
audiéncia entenda
algo e Fraga non
semelle a plañideira
dun velório. •

••••••••••••••

go", "Galia'', "Galoromán"... "Galicia". A curiosidade fíxome ler.
"Galicia --dicia o texto-: Território suloeste de Europa de
marcado carácter celta e influéncias multiculturais (suevos,
españois, fundamentalmente).
Acadou o seu Autogoverno pleno no ano 2025 e a independéncia catro anos mais tarde. Anterga colónia española, está habitada polos galegas, étnica de
grade homoxeneidade.".

X.PIÑEIRO

Hai quen asegura que foi ex presidente Laxe
o que mellor lle deu contido ao feíto da sua
reconversión persoal, cando o mandaron de
Madrid para ser, tempo despois, o mandamais da Xunta, e el non se recatou en afirmar:

-di un.
-A ver quen lle fala agora ao Portomeñe de

recalificación -so pira outro.
-Máis que recalificar, parece que exproprian
ao Barata -aventura un terceiro.

-A min non é que me ascendan, é que me

Outro epígrafe afirmaba "polo
1990, aproximadamente, Galiza
foi receptora dunha nova corrente migratória, ao igual que o
resto de Europa. Pm.~oadores do
centro e do Sul da Africa, motivados por razóns económicas
consecuéncia das crise mundiais da época, asentáronse na
Galiza onde atoparon rápida integración social."
"Estes novos emigrantes aportaron á cultura galega un importante caudal de influéncias nos eidos da música, a arte e o folclore. Como exemplos máis destacábeis pódese subliñar a "Bumboirada" ritmo musical que mistura as músicas tradicionais de
África coa pandeirada galaica e o
actual idioma de Galicia, o galega moderno, mistura do galega
tradicional, ou galaico-portugués,
e línguas como o suahili, traidas
polas correntes africanas".
Tanto cámbio no meu povo, non
fixo mais que me entusiasmar
para coa leitura. "Galicia é independente, tras o acordo da Praza da Quintana, onde despois de
reiteradas vitórias eleitorais dos
movimentos nacionalistas, os galegas, o dia 25 de Xullo do 2029,
abrigaron ao Rei de España a
asinar un tratado de cooperación
pacífica no que, de forma implícita, recoñecíase á República de
Galicia como soberana. O actual
presidente da nación é Xerome

mcUdi
___,. ,. rti:t!f
Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

RECALIFICADOS

recalifican.
E o verbo, conxugado en todas as persoas
cando hai trebón no DOGA, traspasa calquer
noción de edificabilidade para chuzarse en
San Caetano, onde os dares e teres de tanto
urbanismo persoal teñen medio organigrama
ao borde da recalificación.
-A leira do Cuiña non hai quen a recalifique
Mbo Xesteira Amin, lider da
Unión Socialdemócrata Galega,
que alterna no poder co outro
partido maioritário, o tradicional
Partido Nacional de Galiza, de
corte liberal." De súpeto, rematou
o meu soño. Sentei na cama e
comecei a matinar. Era cedo. As
qO da mañá. Demasiado cedo
para erguerse un domingo.

E na cerimónia do reparto, o arquitecto de Raxoi, poda, enxerta, rarea e achanda na orografia dos recalificábeis, na topografía dun persoal que xa non cabe no plano de situación ainda que sexa na diminuta escala de si mesmo .
Investido, o que se di investido foino do que
todos saben, mais só el e uns poucos avisados, cursários niso de estar no allo da recalificacións, é só o mandamais dunha perigosísima comisión de urbanismo.•

Non me causan medo os imigrantes. Refírome ao medo económico. Tampouco quero talar
agora de todos os nosos viciños
que sairon para a Arxentina,
Franza ou Alemaña buscando
matar a fame neutros tempos.
Pero os que si me dan moito
medo son eses movimentos sociais que, aproveitando o deseo-

ñecimento dos recén chegados,
os maltratan, agreden e, ás veces, chegan aos asasinar. A miña amiga Vitória tamén sabia algo disto. Mais cando llo perguntei, escondeu a mirada no chan
e non quixo talar.•
LoIS

M. JUNCAL

MARIN

Democrácia en verso
Deille o voto ó filio
gue fala galego,
:•. . que ten á sfia terra,
; ;~aríño e apego.

sobor dós caseiros.
Casa dós meus país ,
e dós meus avós,
nos arrebataban,
sen nos dar razóns.

· )loteille nás fumas
· '-x a que haí democracia,
,;;.friáis ;. a. ál~n .Ó~ pobo, , Falaron de imposros 1
J1of.l lle fi:X:o gracia,
· e doutros embroios,
pero me falaron,
sen mirarme os ollos.
E foi nese intre
no que lembrei
que nás eleccións
ó meu fillo votei.

de sermos alguén,
de sermos galegos,
prá mal ou prá ben.
Lembreime dós tempo
de despois dá guerra,
cando non podías
loubar a túa cerra.
Vin o Boticario,
e o mal me cegou ,
collin a escopeta.,
que fora do avó.'

Dísenlle á muller,
"muller non supriques,
xa é tempo dabondo
aturando caciques".

.}

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

Non dín as boas tardes,
fun maleducado,
ma,tej un cacique,
e yólvín poio gado.
Á n~:>itiña pecha,,.

tnHo gado gardar,
chegaron os gardas;
p<irft ine lev;a r. : :

muller choraba
nós brazos do villo,
e choraba a avóa
nó alp ndre dó millo.

A

Pasaron o ano ,
eiquí na prisión,
máis segu n os meus
a ter ilusión.
Outra vez na ca a,
ónde me criei,
a nós p rtence,
e alí morrerei.
Meu fillo é Alcalde,
e doulle a razón,
cando dí que o crimen,
non é a solución.
Estou ná cadea,
cousa que non nego,
roáis estou contento,
porque alá ná aldea,
falan en galego,
os dó, "Ayuntamiento".
,.

F..X. ARIA.S VEIGA, (Vroo)
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Elvira Souto
'No xénero policial de mulleres o crime é unha vinganza
contra o sistema patriarcal'
tual. Ela sofre a contradición da
sociedade, cando escrebia algo no
que se pasaba da raía, procuraba
emendalo con algo máis suave .
Afirmar que "Flavio" ou "La hija
del mar" son obras feministas é
moi difícil. As autoras como Rosalia non se aderiron á causa feminista da época pero denunciaron
as inxustizas. O curioso é ver como o fixeron.

• ARANTXA ESTÉVEZ

Vínculo de Sangue, que
ven de publicar
Edicións Laiovento,
profundiza na obra de
escritoras tan variadas
no últimos dous
séculas como Charlotte
Bronte, Zora Neale
Hurston , Rosalia de
Ca tro u Patricia
High mith. Cal é o fio
que pod unila ? As
h r ína d ta
critora non
manife tan
publicamente o seus
direito como persoas,
aproveitan a e curidade
da ociedade na que
i en para as suas
e tratéxia de loita.
Tráta e egundo Elvira
outo a autora do
en aio, da muller que
actua seguindo os
<litados do seu ser máis
íntimo e obscuro sen se
mostrar interesada na
igualación co outro
sexo.

Pódense atopar novos matices
na literatura feíta por mulleres
pertencentes a colectivos marxinados, como por exemplo as escritoras negras?
Precisamente a liña das obras que
analisa Vínculo de sangue nace de
situacións extremas. A muller negra é unha muller esquecida por todos, cando as mulleres loitaban polo direito ao voto esquecian as negras. A muller galeg a é un caso
claro doutros tipos de discriminación. As escritoras xa non sofren
tanto a discriminación polo sexo
como por outras cuestións como a
língua, etc., que nos escritores homes non se persegue tanto. As escritoras de raza negra que xogaron
coa estétic a dúplice están sendo
reivindicadas pola feministas . Zora
Neale foi desprezada polos brancos
e polos da sua raza pola sua indiferéncia nos problemas raciais. A sua
frase era "Non teño tempo para
chorar, estou afiando a navalla".

Como evoluciona esta literatura
de dobre moral até as escritoras
de hoxe?

Onde está o cerne do seu traballo so bre es critoras aparentemente dispares?

Dise que o posmodemismo recolle modos antigos para reformulalos . Esta corrente que nace en
condicións tan adversas para a
muller, a adversidade é o que lle
marca o camiño, deu paso a unha
literatura máis sofisticada e complexa pero que xoga coa memória
das autoras anteriores. Este xogo,
á luz da sociedade, dá produtos
estéticos como os de Patricia
Highsmith.

A orixe de todo o tratado no libro
e tá no relato de crime . Eu leo
moito relato policiai e é moi
curio o que haxa tanta mullere
que adiq uen a e te xénero e que
formen grupo , como en América
o capitaneado por Patricia Hi gh mith. A mullere on maioritária
ni to, debe er o único xénero onde o home e creben con p eudóni mo de muller.
Ele tratan o tema dunha maneira
programática e exau tiva. Expli can por que se comete o crime,
xu tifican e ate nu an a culpa. O
fei to de que esta liña sexa seguida
por tantas mull eres fíxome buscar
antecedentes. Pensei en Rosalia
que tamén xustifica o crime en
"A xustiza pola man". Comecei a
interesarme nos ambientes que reproducían as escritoras do século
pasado , o interior doméstico, o
crime que nace do terror cotián.

Pero non todas as heroínas que
se estudan en "Vínculo de sangue" son criminais.
Se non hai crime como morte, si o
hai como tentativa de matar. Hai
exemplos de como o home ve morrer a sua arrogáncia ante a mu:
ller. Perde o seu poder ante ela. E
o caso de "Jane Eyre". Xa as escritoras terroristas, así as chamaban no século pasado, van reivindicar esta obra. Na sua literatura,
as heroínas van ser amas de casa,
muller doméstica aparentemente
inofensiva, anxos do lar, que, en
realidade, son asasinas.

ANXO IGLESIAS

Son autoras que proxectan na s
s uas protagonis tas a vingan za
contra o home.
Polo menos contra a sociedade
machista que as subordina, ás veces non é directamente o home, senón o que representa a sociedade
patriarcal que as domina. A forma
do seu crime pode ser variada.
As autoras que estudo son antifeministas declaradas. Non son artistócratas que poden ser excéntricas
porque a sociedade as admite, como o caso de Emilia Pardo Bazán,
nen son marxinais. A min parécenme duas portas falsas para reivindicar os direitos das mulleres.
Esta tendéncia é a que protagoniza
a muller da pequena burguesía
que está recluída no lar co pai ou
o home. Ten que abafar o que
pensa e declárase antifeminista,
ela sente unha cousa e amousa outra. As feministas renúncian ao lar
e estas non queren renunciar a el.
Esta via que permite á muller da

pequena burguesía acceder ao
mercado editorial é tamén a via
que en termos estrictamente literários, resultou máis frurffera ao
longo do tempo.

Frutífera como loita social?
O combate aberto non é o das escritoras que elixen esta via. Algunhas escritoras como Rosalia non se
deciden a romper co seu entorno e
outras, como Zora Neale Hurston,
fan desta via unha arte.

Esta estética dobre de encobrimento dos seus sentimentos, fai
surxir algun código secreto?
As cores, por exemplo, son unha
metáfora que ainda funciona hoxe. De forma consciente ou inconsciente, o vermello identificase coa reivindicación feminista.
En canto que a reivindicación en
rosa é máis própria da atitude de
enganar aos homes facéndolles
crer que son máis listos e as armas
utilizadas son as aprendidas na reclusión doméstica.

O feminismo saía á rua mentres
que estas mulleres aproveitan a
escuridade para que o home non
note nada. Unha das razóns da actualidade estética das obras destas
autoras é que, ao teren que disimular, o texto resulta máis complexo. Codifican o texto de xeito
moi artístico. Para a transmisión
de significados debe haber unha
complicidade autor-leitor. Berta
Mason <licia que as mulleres , ao
ser escravas, ternos que cifrar un
código oculto no texto.

As negras da Literatura
Rosalia de Castro semella moi
imersa na realidade social como
para falar dela como unha autora de estética dúplice.
Hoxe vemos que ela é consciente
da inxustiza da sociedade a respeito do papel que ocupan as mulleres. Pero de súpeto pode afirmar
que "as mulleres ternos o pensamento lixeiro". Cando se le toda a
obra rosaliana , vense cousas que
irritarian a calquer feminista ac-

A literatura de crimes actual , fundamentalmente feminina, recolle a
forma de escreber das mulleres
que tiñan que ocultar o que pensaban. Conxugan o presente coa tradición nos temas de crime que
protagonizaron as mulleres. Amosan que todos somos potencialmente criminosos dun modo que
os autores masculinos non fan.
O crime aparece como forma de
vingar os agrávios da sociedade
patriarcal na literatura po1icial feita
por mulleres brancsa e na literatura
de mu11eres negras como Toni
Morrison, plagada de catástrofes.
O que ocorre é que a literatura feíta por homes e a das mulleres cada vez parécese máis, o cal non é
nen bon nen mao.
Pero as obras destas autoras ambíg uas nacen da raiva ~ntrañada
contra o sistema. Son radicais na
conceición da estrutura social apesar de simular que aceitan a orde
establecida. Reivindican poderes
alternativos ao s direitos sociais
igualitários. Queren un mundo delas, próprio. •
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DIAS
Cáccamo é un veterano gañador
de importantes prémios. Anos
atrás con Peito de vímbio sacou
adiante o De Catro a Catro e con
As baleas de Eduardo Reinoso o
Xerais de novela.+

•Alfonso Cáccamo
gañou o Alvaro
Cunqueiro
Cun mangado de relatos
agrupados baixo o título X ente de
mala morte Alfonso Alvarez
Cáccamo ven de gañar os dous
millóns de pesetas con que os
concellos de Mondoñedo e Vigo
teñen dotado o Prémio Alvaro
Cunqueiro de narrativa.
Ao prémio apresentáranse 32
obras que foron xulgadas por
Carlos Casares, Silvia Gaspar,
Modesto Hermida, Xesus Rábade
e Dores Vilavedra, actuando como
secretário do xurado X.F.
Armesto. O prémio hase entregar
o 22 de Decembro en Mondoñedo.

• Galeguización
de comércios
Perto dun cento de comércios que
foron asesorados pola Mesa pola
Normalización Lingüística, ben
elaborándolles o proxecto de
galeguización ou xestionándolle
as solicitudes de subvención,
obtiveron axuda da Conselleria de
Educación. Moitos <lestes
comércios agardan cobrar neste
mes as subvencións e están a
realizar os proxectos cos criativos
con que traballa a Mesa.
Pola sua banda a Asociación do
Comércio e Indústria de Moaña,
presidida por Xan Cancelas
Collazo, apresenta estes dias a
campaña de galeguización das
relacións comerciais promovida
pola asociación en colaboración
coa Xunta. t

ANXO IGLESIAS

declarada Conxunto Histórico
Artístico segundo decretos de
1944 e 1984. As quince gruas,
vendidas a prezo de 300.000
pesetas unidade, son unha mostra
de construcción industrial moi
escasa no naso país e a sua
eliminación altera a silueta da
cidade herculina. Con esta
operación semella confirmarse a
intención da Xunta de Obras do
Porto de construir na zona un
complexo terciário -centro
comercial e torres de oficinas de
150 metros de altura. Hai
interposto na Dirección Xeral de
Património Artístico unha
denúncia solicitando a incoación
como Ben de Interese Cultural e a
detención da desmontaxe. +

• Desmontan as
gruas do porto
da Coruña

•Por que Mariña
Castaño?

Segundo informa Plácido
Lizancos a autoridade portuária
da Coruña está desmantelando, e
destinando a chatarra, as vellas
gruas metálicas dos anos trinta
que forman parte consolidade da
imaxe da área central da Coruña,

A deputada Maria Pilar García
Negro ven de apresentar unha
pergunta sobre o previsto
programa que desde Madrid
apresentaria a esposa de Camilo
Xosé Cela, Mariña Castaño. A
parlamentária nacionalista desexa

saber a cuantía do contrato
asinado, as razóns polas que foi
eleita en detrimento doutros
profisionais e as características
temáticas que terá a emisión. Hai
que lembrar que nas próximas
semanas decidirase a preséncia ou
non do BNG nos órganos de
dirección da CRTVG.+

• Cidades sen
cabos polo ar
Seis cidades declaradas
património da humanidade van
apresentar na UNESCO un
proxecto para eliminar cabos
aéreos e antenas de fachadas e
tellados dos seus recintos
históricos. O custe calculado para
a elaboración do proxecto é de
270 millóns para estas cidades e
discútese o custe total da
operación toda vez que as
conducioón iubterránea teri an
que facer e a meio de fibra óptica
para facelas operativa en
numerosa funcións de
telecomunicación. Allariz tamén
ten manife tado a sua intención de
elaborar un proxecto <leste tipo. •

As bandas de gaitas escocesas confunden o folclore galega
A Asociación de gaiteiros celebrou en Ourense o seu III Festival
• CARME CARBALLO

r

O III Festival da Asociación de
Gaiteiros Galegos apresentou en
Ourense, durante os pasados 26,
27 e 28 de Novembro, a "Mostra
de Música Popular Galega", que
baixo o lema "O Gaiteiro nas Artes" mostrou como a figura do
gaiteiro foi proxectada nas diversas manifestacións culturais da
nosa terra: literatura, poesía, teatro, plástica... etc. A celebración
des te III Fes ti val escolleu a cidade
das Burgas dada a demanda popular dunha mostra de música tradicional, e polo deterioro en que se
encontra a consecuéncia da excesiva influéncia de músicas foráneas no ámbito gaiteiril de Ourense.
Un repaso á história serviu como
abertura desta Mostra. Pedro Carro
fixo referéncia ás diferéncias entre
Folclore Popular e o tradicional,
"un confusionismo provocado e
sostido polos galegos fámulos voluntários da unificación nacional
folclórica española criada por decreto no ao 1939. Previamente, no
1916, houbo intetos rexionalistas e
nacionalistas para mentalizar ao
povo galego a pro] da sua cultura e

se espuxeron foron dun grande número de pintores e escultores galegos, como Granell, Laxeiro, Conde Corbal, Quessada, Arturo Baltar, Xosé Lois, Xosé Luís de Dios,
Alexandro, Miguel Carballo, Enrique Conde Corbal, e outros.

da sua identidade. Tras facer un
percorrido pola história do noso
folclore através das cantigas, músicas, instrumentos, bailes, vestimentos ... salientou as atinadas recuperacións folcloricas desenvolvidas entre os anos 16 e 36, e estabeleceu unha comparanza entre as
actuacións que hoxe se están oferencendo como recuperacións folclóricas, "cando en realidade non
son máis que vulgares aculturacións e inventos folclóricos, gostosamente esparexidos pola televisión que pagamos a moi alto prezo
todos os galegos".
Pedro Carro explicou como destruiron, con protección estatal, os
bailes e os traxes folclóricos galegos para implantaren os bailes
alleos e as vestimentas que empregaban as mulleres da nobreza e
mais as cabareiteiras no comezo
<leste século. Uns atentandos que
enlazou coa actualidade afirmando que "crian bandas de gaitas escocesas para engadir roáis confusionismo ao eido folclórico galego, confusionismo protexido polos diferentes govemos autonómicos, verdadeiro enemigo do noso
folclore.

A negación do

sentimento

Durante estes tres dias tiveron lugar
várias actuacións musicais no Teatro Principal a cargo de Froito Novo de Melide, Lecer da Coruña, Escola de Vilafranca do Bierzo e Xistra de Coruxa, e teatrais a cargo da
equipa Luz de Día, ademais do Trio
de Gaiteiros Juanjo Fernández.
As obras, dentro das plásticas, que

Os atrancos e intentos de neutralización da figura do gaiteiro desde
meados de século, fíxose patente
nos moitos encarceramentos conta Leopoldo Romero, Curro,
vocal da Asociación- de que foron obxecto os nosos gaiteiros,
"porque tentaban impedir que a
profundidade que encerraba esta
figura tivese eco no resto da socieade; e foi por iso que moitos dos
nosos gaiteiros, profisionais xa
daquela, colgasen a gaita ou tivesen que emigrar médio exilíados".
Tales foron os casos de Ricardo
Portela ou Manuel Dopazo.
Unha persecución que, a xuízo de
Curro, escondía unha clara intención: esnaquizar o sentimento de
fondo, o sentir do gaiteiro en canto
significaba na nosa sociedade e na

nosa cultura, un elemento substancial e fundamental. Para iso, nada
mellor que "folclorizar' esta figura
relegándoa tanto en status social
como en exercíco de liberades.
Boa mostra <lestes antentados foi ,
no caso de Ourense, o papel xogado pola igrexa. No ano 53, o BOE
publicou un Documento "sobre la
separación de lo religioso y profano en las fiestas", en cuxas normas
estabelecíase a proibición de tocaren os gaiteiros nas misas, málfa
tocaren música relixio a como viña sendo costume. Deste xeito,
perdéronse moitas canta e pezas
de música sacara galegas, que agoran tentan resgatar dende a própria
Asociación de Gaiteiros Galegos.
Leopoldo Romero afirma que do
que se trata non é de xuntar a milleiros de gaiteiros seguindo un proce o
de ensaios que importan cu to millonários (mái de 6 millón cu taron as mobiliz.ación do 328 gaiteiro que ensaiaron en Ouren e para
preparar a investidura de Fraga),
"senón de pór as suficiente infrae truturas para poderen de envolver
os labores de mú icos, e tudar e investigar dentro da nosas próprias
fontes, e non na escoce as".•
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Leituras
tase o recén nacido teatro das democracias, ocupándose primorosamente das montaxes espectaculares (que deben dar moitos votos), a
costa de suplantar o papel do veradeiro teatro, aquel da presenza viva e real. Con espectáculos masivos onde se magnifica o poder da
imaxe e a mecánica, proporcionan
unha visión apocalíptica na que
semente faltaria a voz divina para
rematar a hipnose colectiva.

Unha
indagación
na realidade
Rapsódia
polo teatro
de A. Badiou

Lonxe deste fenómeno de alienación, encóntrase, (con dificuldades), o Teatro por exceléncia, o teatro problemático, o que cuestiona
as estruturas de poder, o que cuestiona os roles xenéricos. O que necesita das ideas para producirse,
que afonda nas paixóns humanaas,
disecciónaas para chegar á traxédia ou á comédia intelixente. Un
teatro que, á marxe do seu obxectivo lúdico, alfase coa pedagoxia, a
filosofía e a psicoloxia para cumprir o propósito de convencer a un
público autónomo e amante. Este
teatro require do ser Espectante, de
Espectadoras e Espectadores sen
nugalla, que se introduzan nas lagoas da interpretación, para prender nelas os seus sentidos e os seus
pensamentos, que sexa dalgun xeito intérprete da interpretac:ón. (Será esta a Máxia do Teatro?).

Recentemente foi publicado o libro
Rapsódia polo teatro, do filósofo
francés Alain Badiou, traducido ao
castellano polos autores E. Araújo
Iglesias e L. Martul Tobío na Editorial Hybris. É un breve tratado filosófico que indaga obre as
ba e e truturai do teatro e
a implicación Lonxe do
do xénero na
teatro das
realidade ademocrácias
cial

encóntra e

Parte da base o Teatro por
de que o teatro
exceléncia,
é unha ficción
localizada o teatro
dunha imaxe problemático
política, idea o que
que contradi o
cuestiona
tan traído e leas
e truturas
vado: a política é teatro. de poder.
Badiou afonda
na idea de que
o teatro é o espello da sociedade, dicendo que é
(foi ou debería ser), un delator do
mundo, do Estado e do estado das
cousas. Recordando a frase de A.
Vitez cando chama ao teatro "a
máquina, máis que nos orienta no
tempo", Badiou imiscúese como
filó ofo, mái que como home de
teatro, ne ta "locura útil ' (Mallarmé), preocupándo e pola sua aúde. A i faJará dun "enfermo imaxinário , mimado polo xarope das
ubvención in titucionai e abandoado polo público.

Badiou non escatima medidas lox ísticas para salvar a situación
teatral:

nislavski cando nas clases de interpretación 11e dicia aos seus alunas: non actuedes, vivide.
Cada representación, ou mellar,
cada exposición teatral é única e
irrepetfbel e o mesmo sucede con
cada intepretación a cargo dunha
actriz ou actor. E isto sistematizase ao longo da história, porque as
personaxes teatrais son eternas e
poden ser resucitadas de diferentes xeitos segundo o tempo que
Hes toque viver.

Frente a este Teatro, que defende a
causa da verdade, encóntrase o
"teatro" que rexieta. Un teatro de
signos convencionais, de lugares
comuns, de xestos e tonos gastados que parece non molestar ao
sistema, ao sistema 9apitalista e ao
sistema patriarcal. E o teatro burgués que ampara todos os tópicos
temáticos e os personaxes arquetípicos, recriando un mundo estático
e mediocre intelectualmente.
Non moi 1onxe do anterior implán-

Exi te unha opinión mái ou meno e rendida de que o teatro é un
r duro do pa acto, un xénero ob aleto, quizai co afán revanchistamercantil de tratar de uplantalo
co meio moderno ·f como o cinema, o video ou a televi ión, o que
non é de todo impo íbel poi on
diver o o aporte da me ma arte. Pero ape ar da ua ambigua defen a do teatro en xeral, Badiou inala que non exi te nengun meio
que aporte unha pre enza real e viva que faga de cada repre entación
a inauguración do entidos. Se
ben é cerco que, para unha sociedade produtivista, o teatro non é
unha empresa rendábel como poden selo os outros formatos.

-Obrigatoriedade de asisténcia:
todas as persoas de máis de sete
anos terán a abriga de asistir polo
menos a 4 representacións anuais.
-Gratuidade do "servizo" cultural. A cidadania disporá dunha tarxeta de teatro que descontará impostos nas declaracións da renda.
- Formación de compañias de repertório que realicen actuacións e
xiras por todas as vi1as de máis de
mil habitantes, o que supón ter un
auditório axeitado en todas elas.
-O Estado convocaría un concurso anual de textos teatrais para
incluir ás obras gañadoras no repertório do ano seguinte.

Badiou ironiza ideando planos inviábeis, e fainos rir ainda que o
momento do teatro é de comédia
de Alfonso Paso ... •
MÓNICA BAR CENDÓN

Trabalho
exaustivo
Carbalho Calero
e a sua obra
Quando há uns meses, sete aproximadamente, chegou ás livrarias galegas o texto que no seu día valera
a José Martinho Montero Santalha
o Prémio Carvalho Calero (na
edi9om de 1991 )0 >, as pessoas interessadas em conhecer a trajectória
vital do polígrafo ferrolano a quem
este prémio rende anualmente pontual homenagem dispunham já, para além de outuros trabalhos de dimensons mais modestas, de polo
menos quatro monografias: dous
extensos livros de conversas (um
da comum autoría de Miguel Anxo
Fernán-Vello e Francisco Pillado
Mayor, outro da de Carmen Blanco), umha longa entrevista (realizada por Francisco Salinas Portugal)
e um texto biográfico centrado nos
seus anos juvenis (da responsabiligade de Aurora Marco).
Poderia pensar-se portante que um
trabalho como este que, sob a
chancela de Edicións Laiovento e
com o título de Carvalho Calero
e a sua obra, publica agora Montero Santalha haveria de resultar
redundante vista a relativamente
diversa bib1ografía que existe já
sobre o tema. Mas isso seria negligenciar alguns aspectos em que este livro claramente se singulariza e
diferencia daqueles outros textos:
a) Montero Santalha nom se limita
a biografar o percurso existencial de
(Pasa á páxina seguinte)

Un punto de vista moi diferente sobre a delicada cuestión do rechazo suvenil
á literatura e en xeral a todo canto cheire de lonxe a cultura. Éxito seguro
entre pedagogos e ensinantes.

NA MESMA COLECCIÓN

Ademais o teatro é un mónstruo
pesado e exixente que require
dunha chea de elementos e dun
tempo de realización imperdoábeis: lugar, texto, director, actuantes, decorado, vestuário e público.
Todos eles conviven nun espectáculo idependentement da sua calidade, que Badiou dividirá en duas
categorias: o Teatro e o "teatro".
Entrando a definir o feito teatral
desde un ponto de vista filosófico,
para Badiou, o Teatro supón unha
indagación sobre a verdade, e esta
verdade prodúcese mediante unha
demostración, e non mediante unha representación. Esta conceición
empírica da arte defendeuna Sta-

COMO UNHA NOVELA
Daniel Pennac
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GALERÍA DE ESQUECIDOS
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Miguel Vá:zque:z Freire
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Carvalho Calero senom que aborda,
por primeira vez de forma tam
exaustiva, a análise do conjunto da
sua obra intelectua e artística. Revisa com demora, e com o rigor que
caracteriza todos os seus trabalhos
a vasta e multúnoda produc;om lite~
rária e científica de quem fara o
grande precisamente por se-lo, a si
mesmo se exluiu das páginas desse
estudo monum en tal que
ainda é hoje ,
confessadamente ou nom, O livro de
fonte de con- Montero
sulta obrigató- Santalha
ria para todos proporciona
os estudiosos
da literatura umha
galega. E é es- visom de
ta lacuna, la- conjunto, de
mentável, que cuja falta a
o livro de
Montero San- historiografía
talha vem pre- da literatura
encher. As pá- galega
ginas que semvinha
pre faltarom,
por modéstia ressentindodo autor, a se.
História da
Literatura
galega contemporánea estám agora aqui,
obra do esforc;o de quem comparte com Cruvalho Calero mais de
umha virtude intelectual.

, \

b) A este estudo-junta Montero
Santalha na Terceira Parte um mui
interessante "Esbo\:o de Caracterizac;om" do autor estudado, trabalho em que se recolhem testemunhos diversos, incluído o próprio,
sobre aspectos da sua personalidade e anedotas relacionadas com
ele, em geral conhecidas apenas
por pessoas que lhe forom mui
próximas. Recorda a sua visom da
problemática lingüística; anota o
seu ponto de vista sobre algumhas
práticas editoriais, frequentes nos
meios jomalísticos galegas (mudan\:ª de títulos a artigas, por
exemplo) e também fora dele (o
plágio, nunca denunciado legalmente, do seu livro Sete Poetas);
elenca os pseudónimos atrás dos
quais Carvalho Calero se ocultou
em diferentes ocasións, etc. etc.
c) Na quarta e última parte, subdividida a sua vez em dous apartados, enumera e comenta, com minúcia surpreendente, as publicacións de Carvalho Calero (primeiro apartado) e os principais trabalhos publicados sobre a obra e o
autor (segundo apartado). Embora
afirme Montero Santalha nom ter
pretendido listar exaustivamente
todos os textos que mereceriam
entrar numha ou noutra rela\:om, e
embora sempre se poda encontrar
algumha ]acuna ocasional, nom há
dúvida que estas listagens revelam
um trabalho de arquivo e pesquisa
demorado e profundo. Trabalho
de que a partir de agora os estudiosos da literatura galega largamente ham de beneficiar.
Se bem é verdade, como indicámos antes, que o número dos estudos dedicados á figura e lavar de
Carvalho Calero cresceu mui notavelmente nos últimos anos, eremos que ao livro de Montero Santalha é preciso reconhecer o mérito de proporcionar umha visom de
conjunto, documentada e atenta ao
pormenor pontual, que cuja falta a
historiografía da literatura galega
vinha ressentindo-se de há anos.+
ELVIRA SOUTO

mente expresionistas, Leiro soubo
desde os inícios introducir a irania
e a presenza duns materiais emblemáticos -ao princípio as madeiras
e lago os granitos. Sen querer reducir o impacto múltiple da sua obra,
o que queda claro en primeiro lugar
é o encontro entre unha tradición
xermánica con postulados cercanos
ao pop -nesta última mostra ditas
elementos xunto ao humor e a ironía gañan cada vez máis releváncia
no seu traballo.

A

conformación
galeguista
Rexurdimento
A Asociación cultural Eira Yella
reedita en facsímil e" respetando
estrictamente as dimensións e macha da publicación orixinal" nun só
volume todos os núumeros da revista Rexurdimento, 1922- 1923.
Xesus Torres tomou este labor
con sumo interés; xa el mesmo
dera canta do significado desta
publicación en ANT e agora sintetízao no prólogo á edición.Ternos
agora a oportunidade de ler unha
publicación da "mocedade betanceira dos anos vinte que se resistía
a seguir aliándose nun espe11o deformado que lle negaba ata os rasgos máis íntimos de seu ".
"Era a feira do primeiro, segue a
dicir Torres ,
no caluroso
agosto do ano
1922 cando
Nada máis
Rexurdimento
sae á palestra equivocado
da prensa, ten- historicatando secun- mente que
dar na súa modestia o labor dar como
que estaban a paradigmámanter "A tico o
Nasa Terra ", nacionalismo
ldearium das
Irrnandades da de Risco,
Fala en Gali- cando
cia e nas colo- duro u
nias galegas poucos
d'América e
Portugal, den- anos, era
de a fundación conxuntural.
destas no
1916, e "Nós",
boletín mensual da cultura galega, dende un
par de anos antes. Boletín modesto
na forma o betanceiro, coas súas
páxinas, unha delas de publicidade, mais ambicioso en contidos: A
cultura, a literatura, a arte, o pensamento galega, a información
puntual do veciño Portugal e da Irlanda en proceso de independencia, en senllas seccións, as novas
locais sen esquecer o "football" e
a crónica de sociedade... Todo iso
tivo cabida no Rexurdimento da
primeira etapa".

Detalle de escultura de Francisco Leiro.

Unha segunda etapa, en 1923, convirte a Rexurdimento no "órgao da
Irmandade Nacionalista Galega"
que presidia V. Risco e que producira unha excisión nas Irrnandadades da Fala. O interés desta etapa é
moi diferente do anterior: Rexurdimento xa non é unha revista local,
é un voceiro político, repártese gratuitamente, mantén a publicidade
betanceira, da en sete nºs toda a
doutrina dunha corrente de pensamento nacionalista que tivo relevo
e que protagonizou o nacionalismo
galega ata a "morte doutrinal de
Risco" nos anos trinta. Dicimos
"morte doutrinal por usar unha frase de Castelao que ousou falar desta "morte necesária do nacionalismo risquiano" para o triunfo dun
nacionalismo democrático e liberado de esencialismos e organicismos. Damasiados autores ten considerado paradigmático o nacionalismo de V. Risco, cando durou
poucos anos, era coxuntural e foi
levado á marte polo tempo e pola
sustitución de novas paradigmas.
Polo devandito eremos que a reedición de Rexurdimento fai un
bon servício ao país; e faino modélicamente, con rigor, sen recortes nen amaños para logros de calquera tipo. Algo desgraciadamente moi usual en edicións puramente mercantis. +
F.C.

Lonxe pero
cercano
O último Leiro
Despois dunha prolongada auséncia oferecese na galería Marlborough de Madrid unha boa mostra
do camiño actual que segue a obra
escultórica de Francisco Leiro Cambados, 1957- nestes tempos.
Algunhas das últimas mostras feítas na Galiza -por exemplo na
tristemente desaparecida galería
Santiago Carbal de Pontevedra en
1990 e na Galería Abel Lepina de
Vigo en 1989- limitábanse a
obras de pequeno formato debeido
á lim~tación espacial de ambos locais. E por isa que a presente ocasión ten tanta importáncia porque
o escultor de Cambados non é só
o máis interesante dos surxidos en
Galiza nos últimos vinte anos, senón tamén pola sua importáncia
internacional ben recoñecida, moi
agrandada desde a sua "fichaxe"
pala galería internacional Marlborough con sede en Nova Jorque.
A obra recente de Leiro non supón
unha ruptura pero si un enriquecimento dos seus presupostos anteriores. Partindo dunhas raíces clara-

conta de libros

Vinte obras compón a exposición,
algunhas de grande tamaño como
Os tres graciosos, en humorística
homenaxe a Rubens, e outras que
combinan a monumentalidade como acorre coa contundente Misilito en granito negro, unha obra
que ten moitos pontos de contacto
coa escultura coñecida como O Sirena que pre idea Porta do Sol de
Vigo- coa revi ión da e térica
pop que tamén quedan reflectido
pala pre enza de materiai non
convencionais -antena de televi ión, enchufe , etc.- que bu can unha ampliación do eu po tulado artí tico primeiro . Sen
embargo, as obra mái rotundas
eguen endo a que mantén unha
maior cercania coa e tética inicial
do arti ta: o xa mencionado Misilito ou Cría laranxa e Cria vennella. A influéncia directa de arti ta
xermano -Kiefer e G. Ba elitz
coas figura invertida que retoma
Leiro- e ainda dunha figura interesante dentro
do pop español coma Andrés Nagel Nada máis
Fogo, fogo
garda moitos arre dado
pontos de con- da estética
tacto coas formalista
obras do artisda arte pola
ta basco.

arte,

As obras ex- dun
posta on o e tetici mo
resultado de
dou ano de baleiro que
traballo e fo- a obra
ron realizada
actual de
entre Camba- Leir .
do e Nova
Iorque. Xa do
contraste entre dous cenário tan contra tado
urexe a metáfora do peregrino
de tanta raigame ga lega, que aparece nalgunha da obra pre entes mái ignificativa : a dua
cidades son tamén elemento ignificativo da vertente e encial
(Pasa á páxina segulnte)

l1rl-------------

História
de tres mozos

crónica para resgatar do
anonimato estas histórias da
metade escura.+

Papeles
para a paz

pedir ao CIP (Alcalá, 119-4!l
esq. 28009 Madrid). t

Xavier López, xomalista, ven
de publicar en Positivas,
Outros heroes, a história de
tres mozos que souberon
deixar as drogas, ás que
chegaran da man da
marxinación, a miséria e a
delincuéncia. História real de
António Iglésias (morto hai
un ano, cando o libro
comezaba a editarse),
educador de bairro en Vite;
António Rial, activista do
comité anti-sida de Santiago,
e Manuel Juanatey, .
coordenador de grupos de
reinserción en Noia. Herois
aos que nen a administración,
nen a política, nen a xustiza
lle recoñecen tal condición.
Xavier López recorre á

Textos teatrais

Novo número desta
publicación do Centro de
Investigación para la Paz. O
artigo de debate central fala
do dilema que ten que
afrontar a ONU ante os
confliutos actuais. A maiores
traballos de Jaime Pastor
(Minorias críticas e
identidades colectivas),
Tomás Sánchez Vivo (Los
mitos del nacionalismo),
Xulio Rios (China: a longa
marcha cara o capitalismo),
Lucia Alonso (A economia
sudafricana despois xa do
apartheid) ou Fernando
Pérez Barber (Guinea
Ecuatorial: o tortuoso
camiño á democrácia) nas
suas 250 páxinas. Pódese

Unha edición
de Cabanillas

Sotelo Blanco chegou xa aos
vinteun títulos na sua
Biblioteca do Arlequín.
Farsa Plautina de Agustín
Magán está basada en seis
das cento trinta comédias
que se atribuen a Tito
Maccio Plauto. Magán
(Santiago, 1918), director e
autor teatral, fundador do
Grupo Ditea, foi prémio
Alvaro Cunqueiro de Teatro
en 1990. A outra peza é O
segredo de Daniel, do
Colectivo Garola, que
conseguira con esa obra
dirixida aos nenos o prémio
de teatro infantil X eración
Nós.t

Foi un dos nosos máis
grandes poetas, e a sua obra
séguese a ler con adicción.
Xosé Maria Dobarro
preparou para a Biblioteca
das Letras Galegas de
Edicións Xerais, unha
edición crítica de A rosa de
cen follas do autor do
Salnés. Esta obra apresenta
o perfil da poesía amorosa, o
romántico preocupado pola
sinxeleza e a depuración
formal. Un exemplo de que
estamos ante un dos
mellares líricos galegos de
sempre. t
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do traballo de Leiro: dunha banda, a necesidade de fidelidade a
unhas eséncias galegas que xa estiveron presentes nas suas esculturas primeiras que pola sua novidade e contundéncia foron as
que lle serviron para chamar a
atención mundial sobre a sua visión da escultura; de Nova Iorque
e do seu próprio paso pola Galeria Marlborough quedan o cosmopolitismo, a necesidade de
ampliar as fronteiras artísticas, o
carácter voluntariamente bastardr
das suas últimas composición .
Quedan tamén xunto a moitos sinais de identidade xa mostrados
ao longo da sua intensa e xoven

obra o interese pola sinceridade e
rotundidade das suas propostas:
nada máis arredado da estética
formalista da arte polo arte, dun
esteticismo baleiro, que a obra
actual de Leiro.
Coincidindo coa explosición de
Madrid, Leiro deu a coñecer a
colocación da sua particular Porta Santa na Catedral de Santiago.
É o prtyh'eiro artista contemporáneo e participa cunha obra na
atedral compostelá. Os responsábeis do recinto encarregaron a
Leiro unha porta de madeira que
cobrirá unha das suas entradas
máis emblemáticas: a Porta Santa que só se abre nos anos xaco-

beos para os peregrinos.
A obra, feíta en madeira de cedro,
representa o translado do cadáver
do apóstolo Santiago dede o porto
palestino de Haifa até as costas
galegas.

Un concerto
para as
antoloxias

En comparanza con obras agresivas coa eséncia do pasado -o exemplo das horríbeis esculturas
que fixo Subirats para o remate
da Sagrada Família de Barcelona-, Leiro elixe a continuidade
nunha tradición mítica, algo que
Non irnos falar dunha banda moi
non surprende nun artista que
coñecida, por iso o teatro García
sempre quixo enlazar tradición e
Barbón de Vigo non chegou a
modemidade. +
encherse; e despois de velos e
CARLOS AMARO
escoitalos haberia que perguntar-

Luther Allison
Blues Band

.
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se por que non teñen unha sona
enorme.
A Luther Blues Banda estivera
hai, aproximadamente, catro
anos en Santiago oferecendo unha grande recital na praza do
Toural. Se daquela o concerto foi
sobresainte, desta haille que conceder o "Cum laude". Con nova
banda, agás o teclista, perfeitamente ensamblados, con son nítido e poderoso, Luther Allison
amosou o que se pode facer un
cenário e o que é vibrar coa música e facer emocionar aos espectadores. No anterior recital galego a banda contaba co filio de
Allison nunha das guitarras, agora o duo fórmano os saxos (tenor
e alto) e a única guitarra é a do
líder.
A actuación foi puro sentimento,
nada de falso aditamentos, blues
rock abafante, en estado natural.
Vigoroso, potente, frenético,
arrebatador, o concerto deixou a
etiqueta de máxima calidade musical. Luther Allison coa sua guitarra eléctrica e voz electrizou
(foi un concerto de alto voltaxe,
os "Unplugged" son para outra
ocasión) ao persoal, fíxoo moverse, brincar, berrar, achegoulle
unha parte de Chicago, cidade
berce do blues e onde Allison pasou a xuventude, co son blueseiro que tan honestamente sabe interpretar.
Allison cantou sen micro, dirixindose aos afeizoados congregados,
deuse un paseo guitarrístico polo
corredor do teatro, tocou cos dentes ao xeito de Jimy Hendrix, desbordou sentimento de blues e misturouno coa enerxia e vitalidade
do rock and roll.
Estes magníficos intérpretes non
son recoñecidos a nível popular
mentres algúns "torce-instrumentos" fanse de ouro a costa do marketing que fai pasar por bons a auténticas mediocridades. A moitos
haberia que levalos a un concerto
desta banda e que ollasen como
desde o primeiro acorde un conxunto pode facerse dono dun cenário, meter marcha á xente, e
presentar ao líder, que sabe empregarse a fondo e meter ao público no peto sen recorrer amáis argumento que tocar esplendidamente blues-rock.

--···--· ·-·- ··~·....--·-··:\.

.P

~·:: na ~úa

: :·-:. . .·-·-···

: :. "". . -.. ~ ~ -:·· . ·¡--"",

______

arnieguín-dhais-

~~~~~3~+~~= ':f~,~~j;~~~4lltifll!:é~~~~~1
";/

\: : ENVIAR OS PEDIDOS A: SONS GALIZA DISCOS
San Salvador de Muxa, s/n
27192 LUGO
Tinos: (982) 24 49 24 - 25 03 89
FAX: 25 03 89

}) b·7¡

t' ~;:··4¡

Nome .... .................................................................. .... .. ... ..... ... .. ..

-i~~ ::~:~::~·. · .· .· · · · · · .· .· .· .·.·.· .·.· · · · ·.· · · · ~,~ · · · · · · · · · · · ·
· Forma de pagamento
Talón bancário adxunto

' 17,f :::j

o

O Contra-reembolso

co_~.n~ o~g~~~::~:r~::º.~.:................... ..

\: <1> Para pagamento domiciliado
;AV,/
Banco/Caixa .......... ............... .. ..
' - ,.......-···\ Titular da canta ou libreta .. ............... ·

r.~·

O Pago domiciliéldo<'>

L

.... .............. ... ... .............. ...... .

~,. ~;o~~~~~s~'..:::::·.::::::::::::: .......... .. Povoa~~~ :::::·:::::::::::::::::::::: ::::::·:::::::

..•

J=0~i~t_

s;,,wra

'

Que non sempre se coñece (e recoñece) o mellor é desgraciadamente sabido, por iso reconforta
escoitar en directo a un "grande"
da música do que, cando morra,
non se farán eco máis que certos
seguidores. Esperemos que tarde
moito en darse ese suposto, xa
que lhter ten ainda 54 anos e haberá de oferecer ao mundo do espectáculo bastantes actuacións
inesquecíbeis como a de Vigo.
Dela quedaranos na retina a figura do saxofonista Suleiman Hakim bailando dese xeito tan peculiar, o espléndido son, o xénio da
formación enriba do palco, con
Allison á frente e sobretodo a
sensación de estar asistindo a
cun concerto prodixioso.
Unha banda de grande altura musical e un guitarristaa e cantante de
categoria superior, os que tivemos
o pracer e priviléxio de velos nas
suas actuacións no país metémolos
nas antoloxias de actuacións ao vivo. Grandioso Mr. Allison, conte
comigo para a seguinte. +
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Reciclaxe/
tradición f olk
Celtas
/

Gustavo Luca de Tena

Os galegos Citania e Matto Congrio,
os britáticos Capercaillie ou Albion
Band, o basco Benito Lertxundi, os
irlandeses The Dubliners ... unha
morea de músicos, na sua meirande
parte pertencentes á nova xeración de
xóvenes interesados en resgatar,
actualizando, a música tradicional dos
seus respectivos países. Cando o
fenómeno do celtismo musical, como
tal, parecía esmorecer, xurden estes
novos valores encarregados de
revitalizalo; entre todos eles, o grupo
Relativity -mistura irlandesa/
escocesa-, se cadra o ponto de
referéncia sobranceira entre os máis
actuais, que incluen no dobre álbum
un tema esquisitamente antolóxico.
Agraderíase algunha formación
estrictamente tradicional, por aquilo
da firmeza das raíces, pero a
recopilación non ten refugallo. +

l)

Exotismo hindu
Shyam Sun_der:
Emotions
Para os que gasta do exótico, visto
desde estas coordenadas ocídentais
nas que nos movemos, esta gravación
apresentada como música clásica da
Índia, ven senda todo un estimulante.
Shyam Sunder toca a flauta de bambu,
e lidera unha formación que inclue
táboa, e dous instrumentos de corda:
tampura e swar - manda!. Ambos
contribuen a criar unha densa
atmósferaa, na que o control do tempo
resulta inapreixábel. Para os que
gastan de ir máis aló do orientalismo
beatle, quer dicer, de Ravi Shankar,
este disco supón unha boa ocasión
para mergullarse no deleitoso
contraste hindu. +

'

X.M.E.

Los Piratas
Quiero hacerte gritar
Os vigueses Piratas presentan xa o
segundo single extraído do seu recente
Lp. Todos os indícios falan da
ascensión dunha banda capaz de meter
un poquiño de todo neste completo Lp.

/

Ven de publicar Notícias de América,
o relato da emigración americana atraveso da prensa

Nunha recente entrevista definíase
como unha banda de rock tocando
temas pop. Sensibi"lidade e
sentimento, veeméncia. Combinación
das fórmulas descobertas polos
Beatles, carreiros de intimidade e
sa1feridos de adrenalina. "Si ella dice"
é un dos pontos de referéncia deste
traballo, rápido e ben feíto, puro
power-pop. "Otra vez" é orgásmico
delírio intimista, unha ambientación
capaz de dobregar o ánimo co seu
envolvente xogo de h.ammond. Entre
os dous remates xeniais do disco
atópase un pouco de todo. Desde
carne de radiofórmula a deliciosos
bocados para sibaritas como
"Enterrado", unha excelente canción
que contou coa colaboración de
Cuchus Pimentel nun inquedante xogo
entre guitarra eléctrica e española.+

X.V.

'O emigrante torna o relevo do escravo'
pagan salários altos. Pero os incomenentes dos manglares onde se
traballa fai o traballo insufríbel e
aos traballadores vítimas de todas
as enfermidades (a malária mata
homes por centos). Aqui non aparece nunca unha notícia negativa
sobre Panamá. Como non aparecen notícias do paro en Chile ou
da bancarrota da Arxentina no
1890. Como ia emigrar ninguén a
un sítio onde o paro era crecente?
Alguén trataba de ampliar o eu
negócio particular a forza de agachar a realidade.

• XAN CARBALLA

O xornalista Gustavo
Luca de Tena ven de
publicar na editorial
Nigra o libro Notícias

de América.
Pescudando no fondo
sen fin da prensa
galega e americana
construe un fresco da
epopeia que atravesa a
nosa memória
contemporánea. O
portentoso negócio da
emigración, dúplica
civilizada do
escravismo, deixa un
ronsel de misérias que
se poñen en evidéncia
neste ensaio.
Sobre a orixe e o mantimento da
emigración téñense deitado
abondosos tópicos.
A ideoloxia dominante extendeu a
idea de que a emigración era inevitá bel e iso está moi asumido.
Daquela a emigración seria un feíto natural. Emigrar convertiuse
nun vocablo denigrante: a xente
non emigra senón que ten un curmán en América, vai cun tio do
Brasil, ou a pasar un tempo alá
chamado para axudar nun negócio, etc ... Isto é un reflexo desa
inevitabilidade asumida. Durante
moitos anos esta idea tivo éxito e
evitou que existise nacionalmente
conciéncia do éxodo e do seu alcance. Esta constatación tena feita
todo investigador da emigración.
Por outra banda é distinto que se
emigre desde un país que teña Estado ou non. Nunha época de alta
emigración (1890-1910), con graves problemas en América, o xeito de reaccionar dos paises centroeurope us, e particularmente da
Itália, é moi distinta. Sabendo que
en América a vida do emigrante
vai ser catastrófica hai propaganda do próprio Estado italiano contra a emigración e hai vixiáncia
dos portos. Mesmo f óra dese periodo coidan ao emigrante como
cidadán nunha situación excepcional. Galicia está govemada desde
Madrid e o Estado só regula a
emigración nun senso mercantil e
de procura de beneficio. Mesmo
nun momento dado os consignatários derrotaron o imposto de tonelaxe no 1910, única disposición
do Estado central que ameazaba
con reducir os seus beneficios.

..-

'E moi clara
a conivéncia
entre diários e
consignatários,
mesmo senda
alguns navieiros
promotor e
proprietário de
xornais"

prezaron esa carga.

A fin do escravismo coincide co
comezo masivo do comércio da
emigración. Pódese falar dunha
reconversión de actividade?

A implicación dos armadores galegas no escravismo está por estudar e só podemos facer hipóteses
sobre a mudanza de actividade
dos consignatários. Hai un caso
abondo documentado en 1820 que
é o de Urbano Feijoo de Soutomaior, que substitue en Cuba, despois da abolición, aos escravos
por traballadores galegas. É un
golpe colonizador promovido polos proprietários de facendas traballadas por escravos, que de súpeto atopaban valeiros de man de
obra os bohíos. Daquela chegamos a unha constatación: aquela
xente concluira que ao escravo babia que coidalo, igual que se fose
gando, porque era un investimento
que se fixera. Os emigrantes galegas non custaban ren, porque ian
polo seu pé, cobraban un salário
mísero e se morrian eran substituidos sen realizar un novo gasto.
Esa foi unha realidade que se descobreu en América: o emigrante
era máis rendíbel ca o escravo.

Moitos empresários que se adicaron á carga desde partos galegas
antes ocupábanse do chamado tráfico de ébano. Non só desde Galiza, tamén outros moitos consignatários de toda a península non des-

Este retrato do negócio hai que
completalo con que a operación
redondeábase en orixe. Para emigrar hipotecábanse leiras e deixábase gañáncia nos bancos da
terra. Os poucos cartas que gaña-
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ba o emigrado revertían tamén
na própria entidade que canalizaba os seus aforras, ben para enviar ás familias, ben para erguer
a hipoteca.

A complicidade
dos diários
O grande negócio era de banqueiros e de consignatários e ao
amparo destes últimos naceron
vários meios de comunicación.
Para que aquel negócio tivese
continuidade era precisa unba superestrutura que xustificase a emigración. Os xornais galegas defenden a idea da inevitabilidade
da emigración, e esa construcción
desde o tópico· e o prexuizo determinista tamén a vemos hoxe cando nos din que hai paises que son
violentos ou que son máis dados
ao viño, porque é unha característica intrínseca deles. Outra función dos diários é a censura de toda notícia que poña en perigo o
negócio da emigración. Como faceto? Na prensa galega no periodo
alto da emigración non aparecen
notícias de América que podan retraer ao emigrante. Por exemplo,
todos os paises da Europa están
conmovidos pola gran construcción de fin de século que é a Canal de Panamá, unha obra que é a
febre do ouro e á que acuden xentes de todo o mundo, porque se

'Os diários
censuran toda
notícia chegada
de América que
poña en perigo
o negócio da
emigración"

É moi clara a connivéncia entre
diários e empresas de navegación.
Repasando a nómina de proprietários de cóbrese doadamente que o
fundador de Faro de Vigo non é o
señor Lema senón un consignatário que busca un meio de difusión
para anunciar as saidas e entradas
dos barcos, e no consello de administración, até que hai poucos
anos foi comprado polo grupo
MoU, permaneceron sempre persoas da con ignatária Durán. No
caso de La Voz de Galicia, unha
vez morto o fundador Fernández
Latorre queda como xerente do
periódico o principal consignatário coruñés na altura, Raimundo
Molina. No caso de El Eco de Galicia (que despois será El Correo
Gallego) de Santiago non só aparecen os consignatários principais
de Vilagarcia (os Garcia Reboredo) senón tamén a Banca Olímpio
Pérez de Compostela, cuxa actividade principal son os empréstimos
a emigrantes contra hipotecas das
leiras para marchar a América.

Eran diários hipotecados pola
proporiedade pero avanzados
tecnicamente.
Ao financiáranse os xornais con
publicidade das consignatárias en
primeiro termo a sua situación
económica era tan folgada que incorporaron avances técnicos (por
exemplo a linotfpia) antes ca o
resto do Estado, porque ademais o
tráfico de barcos con Nova Iorque
era constante. Iso podianos levar a
hoxe: non será que os xornais, tamén hoxe, están moi ben dotados
tecnoloxicamente pero coa liña
editorial embargada?
La Voz de Galicia comeza fusti-

gando con forza a sangría da
emigración, para virar por completo a sua posición.
É un cámbio espectacular. O federal Fernández Latorre califica a
emigración como unha traxédia,
seguindo a análise dos primeiros
que a adxectivaron como éxodo e
como drama que foron poetas como Rosalia Castro e Curros. Na
Voz hai unha série de editoriais
nesta dirección que probabelmente son da pluma de Antón Vilar
Ponte. Pero con só dez anos de vida do diário, dá un xiro de 180
graos e convértese en defensor a
ultranza da emigración e mesmo
reclama como un direito adquirido
o número de emigrantes anual, como quen defende unha produción
agrícola; que ten que manterse un
mínimo de embarques anual e que
non debe ser pexado con taxas ou
impostas.+
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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 "ROSALIA ". DE XOHANA TORRES

CONSELLERÍA DE CULTURA
E XUVENTUDE
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O trinque

Convocatórias
O Megalitismo
na Galiza
O Museu de Prehistória e Arqueoloxia de Vilalba ten programado, para os dias 11 e 12 de Decembro, un
seminário sobor do megalitismo na
Galiza no que tratarán as características básicas do periodo no país e a sua
relación con outras nacións da Europa
Atlántica. O Seminário, coordenado
por Eduardo Ramil, conta coa presenza de investigadores sobranceiros como J .M. Bello (Museu Arqueolóxico
e Histórico da Coruña), F. Carrera
(Tomos Restauración), R. Fábregas
(Universidade de Vigo), F. de la
Fuente (Museu de Belas Artes da Coruña), C. García (Museu do Povo Gal ego), P . Ramil (Universidade de
Santiago), A. Rodríguez (Univ. Santiago) e J. Vaquero (GAT, ENDESA).
O seminário terá lugar no Centro Cultural e Recreativo de Lugo, colaborador da organización xunto coa Dirección Xeral de Ordenación Universitária e Política Científica. O prazo para
se inscreber remata o 9 de Decembro.
O Museu ten previsto un lll Curso de
Tecnoloxia Paleolítica, no que traballará coa Area de Prehistória da Univerdidad de Uvieu, para o terceiro fin
de semana de Decembro. Maior información no Museu Arqueolóxico de
Vilalba: Praza de Suso Gayoso, l.
27800 Vilalba. Lugo.

Cursos da Escola de
Negocios Caixavigo
A Escola de Negocios Caixavigo ven
de editar o se u programa de cursos
superiores do ano 1994, que van dirixidos a directivos e profisionais con
experiéncia en postos de responsabilidade. A oferta comprende 6 cursos
de dirección: financeira, comercial e
marketing, de recursos humáns, de
comércio internacional , de transporte
internacional e xestión portuária, de
sistemas de información; e un curso
de control de xestión. As clases veñen estruturadas en módulos de 1O
horas, impartidas os Venres no serán
e os Sábados na mañá. Calquer dúbida ha ser atend ida nas oficinas da
Caixavigo.

Campo de traballo
alternativo
O Colectivo de Educación Ambiental
Aperta, artella outro ano máis, na Casa
da Terra (Antas de Ulla. Lugo), un
campo de traballo alternativo do 26 ao
30 de Decembro para xente de 18 anos
en diante, e outro do 2 ao S de Xaneiro
para xente de 14 a 17 anos. Os traballos a realizar comprenden artesanía,
campo, natureza e acondicionamento
nunha casa rural galega. Inscripcións
até o 20 de Decembro no (988) 24 69
95, das 5 no serán ás 10 na noite.

XIII Concurso
de Rondallas
O Concello de Vigo convoca o XIII
Concurso de Rondallas, para o Sábado 1 de Xaneiro de 1994, ás 7 do serán, no Instituto Municipal dos Deportes (As Travesas) . Poden partici-

par no certame todas as agrupacións
dun mínimo de 40 compoñentes, o
número de rondallas limítase a 12,
polo que se estabelece como único
critério de escolma a orde de inscripción, só até o 1 O de Decembro, no
Rexistro Xeral do Concello de Vigo.
O concello estabelece tres prémios
(200.000, 150.000 e 125.000 pta.), e
unha cantidade mínima de 7S.OOO
pta . para cada rondalla, amais dun
prémio de 25.000 pta., para a rondalla que apresente o maior número de
gaiteiros e outro de 50.000 pta. para
os abandeirados que apresenten os
traxes máis orixinais. Todos os prém ios quedan suxeitos a normativa
fiscal. Maior información no Concello: (986) 81 01 OO.

Axudas a actividades
culturais e estudiantis
A Universidade de Santiago, co gallo de incentivar a produción e difusión cultural, convoca as Axudas a
Actividades culturais e as Axudas a
Programas de Actividades Entudiantis que xestionarán os vicerrectorados
de Política Cultural e de Estudantes e
Servícios. A Universidade estabelece
como programas subvencionábeis
aqueles que contemplen algun dos seguintes pontos: promoción do asociacionismo estudiantil; animación socio-cultural no ámbito da Universidade; información e asesoramento aos
estudantes; cooperación coas entidades cidadás de iniciativa social en
Compostela e Lugo; estudos e debates
sobre a problemática dos estudantes e
sobre as tendéncias e retos de futuro
do movemento estudiantil; e mais calquer outro tipo de programas que favorezan o desenvolvemento de hábitos de participación, cooperación e solidaridade dos estudantes. Quedan excluídas da convocatória as actividades
de carácter académico previstas nos
planos de estudos da Universidade e
as actividad es pontuais de carácter
cultural, realizadas por grupos específicamente adicados á criación literária, artes plásticas, teatro música, producción audiovisual e outras similares que son obxecto dunha convocatória complementária por parte do Vicerrectorado de Política Cultural. Poden
solicitar as axudas os grupos considerados como asociacións de estudantes;
comisións de actividades das facultades e escolas universitárias ; os consellos de govemo e comisións de actividades das residéncias e colexios maiores do Sistema de Residéncias Integrado, e os grupos de estudantes en
proceso de constitución como asociación . As solicitudes, que se dirixirán
ao Vicerrector de Estudantes e Servícios, entregaranse no Rexistro Xeral
da Universidade (no Campus de Santiago ou no de Lugo) e deberán conter
os dados identificativos da entidade
solicitante e da persoa que no seu nome solícita a subvención; amais dun
programa detallado das actividades
xunto cun presuposto que especifique
as fontes de ingresos previsíbeis; e
unha lista dos conceitos para os que
solicita a subvención e contia da mesma. Hai tres prazos de presentación de
solicitudes; do l ao 15 de Decembro

Actos
Temas
monográficos
sobre a reforma
educativa
Até o dia 9 de Decembro e ás 7 do
serán, no Instituto Municipal de Educación (IME) de Vigo. O Centro de
Formación Continuada do Profesorado de Vigo (CEFOCOP) organiza
un ciclo de conferéncias baixo o epígrafe Temas monográficos sobre a
reforma educativa, que conta coa
presenza de personaxes sobranceiros
en asuntos pedagóxicos do estado,
expertos naqueles aspectos máis novidosos que a Reforma tenta de incorporar ao sistema educativo e sobre
os que recaen as queixas do profesorado: O modelo curricular, A educación na diversidade, As línguas na reforma: problemas e solucións e a
avaliación na reforma ... entre moitos
outros. Para máis información pódese
chamar ao teléfono do IME: (986) 20
23 70.•

de 1993 (para actividades a realizar
no primeiro trimestre de 1994), do 15
de Xaneiro ao 15 de Febreiro de 1994
(para actividades a realizar no segundo e terceiro trimestre de 1994), e do
1 ao 20 de Outu bro de 1994 (para actividades a realizar no cuarto trimestre
de 1994). A axuda para cada actividade non poderá exceder nunca as
300.000 pta., das que os mestres e
membros do persoal de administración e servízos da Universidade de
Santiago non poderán perceber haberes con cargo ás axudas concedidas na
convocatória. Maior información no
Vicerrectorado de Estudantes e Servíclos. Casa da Balconada. Rua Nova,
6. 1S70S Santiago de Compostela. Teléfono (981) S7 39 06. Fax (981) 57
13 10.

Prémio Trovar
de poesia
O vindeiro 1O de Decembro remata o
prazo para a recepción de obras do
Prémio Trovar de Poesía, que convoca o Grupo Trovar por terceiro ano
consecutivo. Os poemas, que han de
ser orixinais, inéditos e de non máis de
30 versos, deberán de se mandar ao
Bar Pingallo (R/San Miguel 6. 3200S
Ourense) firmados cun lema; baixo
plica cos dados do autor, enderezo e
título do poema. O prémio consiste na
impresión do poema en grande formato, debidamente enmarcado, para se
expoñer permanentemente no Bar Pingallo. O xurado reservase o dereito de
conceder un accesit que será exposto
durante un ano no mesmo local. Para
calquer consulta teléfono e fax: (988)
23 56 99.

II Certame Poético Xuvenil Ramón Cabanillas
A Agrupación cultural Auriense
convoca a segunda edición do Certame
Poético Xuvenil Ramón Cabanillas, ao
que poden acceder todos os que o desexen con idades comprendidas entre
os 14 e 2S anos. Os poemas, aceitase
calquer normativa, teñen que andar entre os 80 e os 150 versos, apresentarse
a dobre espazo e por cudriplicado, antes do 17 de Decembro, no local da
A.C. Auriense (Praza do Correxidor
17. Ourense). Os dados do autor (DNl,
teléfono, enderezo, nome e idade) virán nunha plica lacrada. A plica e maiIa obra virá noutro sobre que levará
seudónimo. A A.C. Auriense estabelecerá un único prémio de 30.000 pta.
Calquer dúbida ha ser atendida no teléfono da Agrupación (988) 22 45 77,
en horário de 19,20 a 22 h.+

Fotografia
A mostra de Xosé Veiga
Roel no CGAI da Coruña
é todo un exemplo da
recuperación do noso
imaxinário colectivo. O

catálogo, espléndido,
inclue tamén un texto
de Eduardo Blanco
Amor, escritor e tamén
fotógrafo.

Anúncios de .b alde
• Véndese colección de moedas antigas de ouro, prata e bronce. Perguntar por Miguel, no (981) 38 20 96.
• Compro disco-casette ou unha gravación do LD que fixeron Clunia Jazz
e Dores Plata. Tfno . 981/83.06.77.
Perguntade por Xabier.
• Busco exemplar do libro Contruccións Populares Galegas de Begoña
Bas López. Chamar a Miguel Tostón
no teléfono (972) 20 38 34, de 8 a 15
h. Girona.
• Na Asociación Máximo Gorki, a
partir do 4 de Decembro xogarase o
VIII Torneo de Xadrez Amiz.ade, no
que poden participar toda as per oas
interesadas. Aberta a inscripción até o
dia 3 de Decembro. Máis información
no tfno. (986) 22 44 57, de 11 a 13 h. e
de17a21h.
• Os grupos reintegracionistas de base
Associar;om da Língua Artabria (Ferro!
e Narom), Assembleia Reintegracionista de Bonaval (Compostela) , Clube
Reintegracionista do Saines (CRES), O
Farangulho (Viveiro), Grupo Reintegracionista Meendinho (Ourense), Asssocia9om Cultural V Irmandade (Vigo), Renova9ao (Madrid)· acabam de
editar um bilhete postal para este Natal para promocionar o uso do nosso
idioma en todos os ámbitos sociais ,
dentro da campanha "Cumprimenta em
Galego''. Os bilhetes postais podem ser
solicitados ao pre90 de SO pta máis
gastos de envio a Associa9ao da Língua Artabria. Apdo. 570. Ferrol.
• Véndense patios profisionais novos. Coiro e rodamentos italianos. Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Ulo o grupo de conversa de inglés
de Vigo? Se alguén sabe del que chame a Manuel Riveiro. Telf. 21 04 2S.
• Véndese piso en Ourense. R/Erve -

delo, 72. Teléfono (988) 21 OS 8S.
• Clases de inglés a domicílio na zona de Vigo. Profesor nativo. Escocés
con experiéncia. Emprégase método
comunicativo. Todos os níveis. Teléfono (986) 22 81 59.
• Grande oferta de discos e cassettes.
Perguntar por Evéncio Baños, no (988)
21 os 85.
• Títeres & Gualtrapas. Organización de repre entación 1.eatrai e de
monicreques. Fabricación e manexo de
títeres. Fabricación e de eño de vestuários, decorados, tea trillos,. .. Compo ición e adaptación de obra teatrai .
Composición e gravacións musicai .
Obradoiros e cursiño . Intere ado entrar en contacto con Mauro Muñoz
Martínez, no Taller (986) 22 77 11.
• Aluga-se estúdio em Vigo. Com calefac9om, água quente, oleado, céntrico, ideal para estudante. 36.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88.
• Oferécese pintor económico a domicílio. Experiéncia e eriedade. lnteriore e esteriore ; vern izado a brocha. Presupostos gratuítos e en compromiso. Carlos Pérez Vegue. Teléfono (986) 66 02 58, Ponteareas.
• Acaba de nascer unha nova distribuidora underground. Se tes un grupo e queres que se destribua o teu material, ponte en contacto. Tamén ternos
catálogo para os interesados en mercar. Escribide a: Devilish distrib. Manuel Fernández Miranda. Apartado
Postal 53. 27850 Viveiro. Lugo.
• Restáuranse móbeis e figuras antigas . Intere ado dirixir e ao (986) 62
50 77. Perguntar por Carme Carreira.
• Licenciado en galego fan tradución
e correccións de textos en calquer normativa a prezo módicos. Telf. (986)
451953e491571 , de 14a 16h. +

Cinema
Teleiugoslávia.
As televisións en guerra
O día 2 de Decembro, ás 2Ü,1S h., no
Centro Galego de Artes da Imaxe, derradeiro pase do traballo de Miguel
Anxo Murado sobre o uso da TV nun
estado en guerra. Conta con materiais
totalmente inéditos procedentes das televisións da antiga Iugoslávia.

Panorama da
vídeo-criación
na América Latina
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(CGAI) propón un ciclo adicado a vídeo-criación na América Latina. Comeza o 9 de Decembro coa sesión M eios
de comunicación política e xentes que
inclue os curtos O Espírito da TV de
Vicent Carelli (Brasil 1990. 18'); Varela en Serra Pelada de Marcelo Tas e
Femando Meirelles (Brasil 1988. 18');

O espectador de Enrique Alvarez e Arturo Soto (Cuba 1989. 6') e Microchip
ao Chip de Pablo Lavin (Chile 1991.
17 '). A segunda sesión do ciclo cae no
10 de Decembro e vai adicada á Revitalización e apoio ás culturas. Neste apartado aparecen dous curtos do Brasil nos
que as tribus indíxenas gravan en vídeo
as suas ceremónias e costumes coa intención de revisalas e estudialas, para
logo oferecerllas ao mundo exterior:
KryRytaiti de Xontapi Totore Payorote
(Brasil 1990. 6') e Boca Livre no Sarare de Vincent Carelli e David Cutura
(Brasil 1992. 26'). Tódalas sesións comezan ás 20, 15 h. no local do CGAI
(Duran Loriga 1O, baixo), 1SO pta.

O Esquio Vermello
De Julio Medem (España 1992), o 9 de
Decembro, ás 20,30 h., no auditório do
Concello de Vigo. Vai incluida na programación do Cine clube Lumiere e o
pase custa 300 pta.

Todas as mañá
do mundo
O dia 9 de Decembro á 20,30 h., na
Casa da cultura de Ouren e o Cine
clube Padre Feijóo proxecta o filme
Todas as mañás do mundo (Franza
1991) de Alain Corneau. O filme foi a
revelación do cinema europeu na pa acta tempada, xa que upón un extraordinário exercício esti lístico onde a música e concebida como entimento .
Boa parte do resultado débese ao compositor catalán Jordi Savall.

Eduardo Manstesouras
O Xoves 2 de Decembro, ás 20,30 e
ás 23 h., na Casa da cultura de Ourense dentro da programación do Cine
clube Padre Feijóo. O ciclo Obras
mestras do cinema fantástico oferece
o filme Eduardo Manstesouras de
Tim Burton. EUA 1990. A sesión
custa 300 pta. •

Televisión
A escapada
O Venres 2, en Primeira Sesión da
TVG. ll sorpasso, Itália 1962, de Dino Risi. Gañadora do prémio de interpretación masculina no Festival de Venécia, e o prémio á mellor dirección do
Mar de Plata. Considerada unha das
mellores películas de Dino Risi, que
atopou en Yittorio Gassman ao actor
máis axeitado para o rol de bon vivan!
que coñece un xove estudante do que
tentará tirar uns cartos ao tempo que o

introduce na dolce vita romana. Trátase dunha comédia dramática sostida en
diálogos brillantes e artellada en diferentes episódios sobre os que se apresentan os persoaxes. Intérpretes: Vittorio Gassman, Catherine Spaak e JeanLuis Trigtinant.

Amor e raiba
O Sábado 4 de Decembro en Butaca
Especial da TVG . Amare e rabbia,
Itália-Franza 1967-68, estruturada en

cinco episódios de meia hora cada
un. Catro directores italianos e un
francés estudan diferentes aspectos
da vida e da sociedade con cadanseu
reparto e equipa técnica. Bernardo
Bertolucci é o autor de Agonía; Cario
Lizzani de La indijferenza; Pier Paolo Pasolini de La sequenza del fiare
di carta; Jean-Lu Godard de
L' amare; e Marco Bellocchio de Discutiamo, discutiamo. Un filme dunha
grande variedade de estilos.•
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Música
go de Arte Contemporánea.
Pecha o Domingo á tarde e
o Luns todo o dia.

Mercedes Ruibal
A Concellaria de Cultura
de Vigo prorroga a exposición antolóxica de Mercedes Ruibal, até o 8 de Decembro na Casa das Artes.

Pintura galega
contemporánea
O Café Liceum do Porriño
expón, baixo a coordenación da Galería Severo Pardo, obra dos artistas : Lodeiro, Laxeiro, Colmeiro,
Sucasas, A. Pulido e M.
Ruibal, entroutros.

] orge Castillo
Nature zas mortas, exposición de pintura aberta até o
6 de Xaneiro de 1994. Casa
de Galicia de Madrid.

Galicia
calamidade

]osé Andrés
Amosa as suas acuarelas,
até o 17 de Nada!, no Café
Ardora de Vigo (R/ Afonso
X O Sábio, 5).

Xosé Marra denúncia a realidade máis cruenta do país, a través da fotografia, na
monstra Galicia calamidade. Pub Tarasca de Compostela.

Vivir é

Soilán
Cadros da pintora luguesa no
Café Vello Tamboura de
Santiago (Virxe da Cerca, 7).

Carta e
deportivos
Até o 10 de Decembro no
Centro cultural da Torre
de Santa Cruz (Oleiro ). A
monstra recolle unha escolma da criación apre e ntadas no 11 Certame de Car-

taces Deponivos.

Xosé Castro expón parte do seu labor fotográfico no Pub
Tarasca de Santiago.

la natural dos instrumentos
do Pórtico da Glória; e Dez
visións da arte en Compostela, adica á obra de artistas contemporáneos.

A mon tra que garda o [n -

Veiga Ro 1,
f t 1954-1964
O entro Salvador de Maradiaga (de 12 a 14 e de 18 a
2 1 h.) amo a, até o 12 d
Decembro, unha e colma de
fotografia real izada por
Xosé Veiga Roel, no tempo
que vai de 1954 a 1964.

III Certame
I aac Díaz Pardo
As obra e colleitas do lll

Certame de Arte Plásticas
Isaac díaz Pardo, fican expo ta , até o 12 de Decembro, no Mu eu Carlos Maide de Sada.

10 Pintores/ 10
escultores nos 80
Aniversário
do Seminário de
Estudos Galegas
Un percorrido, con motivo
do seu setenta aniversário,
pola história do Seminário
de Estudos Galegos. No
Museu Carlos Masíde de Sada. Até o 18 de Decembro.

Museu do Povo
Gal ego
Garda duas exposicións: Os
sons do Pórtico, que recolle as reproduccións a e ca-

Publicacións
Calendário Estiño
Como todo o ano o Colectivo Pedagó ;co Esüño,
que comprende unha chea
de escola de Lugo, ven de
editar o Calendário Estiño
no que os nenos representan
os seus dereitos. Pódese
mercar, ao prezo de 200
pta., na librarias BiblosLucus e Souto de Lugo, ou
no enderezo Avda. da Coruña, 111-31!. 27003 Lugo. •

Colección de arte contemporánea, até o 12 de Decembro, na Estación Marítima da Coruña.

Elena Colmeiro
O día 3 de Decembro abre
a monstra adicada a Elena
Colmeiro, no C.C. Caixavigo, dentro da série Grandes

artistas galegos.

Fauna e flora
do areal de
San Cristovo
Xavier Lemos
Monstra de cadros ao óleo
e ao pastel de Xavier Lemo , até o 24 de Decembro,
na sala El Rincón de los Artistas {R/Marqués de Valladares, 35. Vigo).

Maruxa Mallo
Obra da surrealista galega
Maruxa Mallo, até o 15 de
Decembro, no Centro GalePaxinas coordenadas por

IAGO LUCA

O grupo de teatro Migallas pon en cena
o seu espectáculo musical, O Cantante
e as mulleres, onde xuntan humor, crítica e paricipación do público. O Xoves, 2 de Decembro, ás 6 do serán para
cativos e ás 20,30 h. para maiores, no
Teatro Principal de Pontevedra.

Leóncio e Helena
No Teatro Principal de Compostela, do
3 ao 1O de Decembro. Tódalas sesións
comezan ás 11 da noite, agás as dos
dias 7 e 9 adiantadas até as 8 do serán.
A montaxe de Leóncio e Helena, orixinal de George Büchner e baixo a dirección de Anxeles Acuña, corresponde
ao Centro Dramático Galego. Trátase
dunha comédía satírica que conta a vida dun príncipe nun país imaxinário.
Participan no proxecto Emilio Cao,

responsábel da composición musical;
Xaime Quessada, que deseñou os figurines; Gabriel Lieste, que ideou o espazo escenográfico; e Alberto Goitía, encarregado do deseño da iluminación.
No reparto destacan os nomes de Xosé
Manuel Oliveira, Xan Cejudo, Serxío
Pazos, Susana Dans e Sabela Gago.

Vinganza e xustiza
Pota compañia O Trasno, o Venres 3
e o Sábado 4, ás 8 da noite, no auditório do Concello de Vigo.

Rodando Rodari
Do grupo Achiperre, os días 2 e 3 de
Decembro en funcións escolares, e o 4
de Decembro, ás 7 do serán, en función pública no teatro Calvo Sotelo da
Coruña. As actuacións corresponden á
sección Aventuras (para maiores de
sete anos) da Semana Internacional de

O Departamento de Cultura do Concello
de Vigo oferece unha série de concertos,
todos ás 18,30 h., no Centro Recreativo
Artístico e Cultural de Coruxo. Para o
dia 5, Banda da Escota de Música de
Beade; o día 12, actua a Banda de Música de Valadares; odia 19, Banda da
Agrupación Musical Atlántida.

Arte e
Solidaridade

Cuarteto Wiham

Paixón
de liberdade
O Pazo de Bendaña (Santiago) amosa, até o 20 de
Decembro, a monstra de

Ritmos afrocubanos, salsa, música de
baile e jazz. En directo o 2 de Decembro no Malecón de Vigo.

A Sociedade Filarmónica de Vigo artella o concerto do Cuarteto Wiham,
para o Xoves 2, ás 20,15 h., no C.C .
Caixavigo.

Ballet Rey de Viana
Actua os días 1Oe 11, dentro do programaVigocultura' 93, no C.C. Caixavigo.

Dolores lbárruri, paixón
de liberdade .

Amazónia e nós
A comisión galega ProAmazónia ten deseñado unha exposición itinerante con
18 paneis, pezas de artesanía, unha selección de 100
libros e revistas e un xogo
participativo e didáctico (O
xogo da cerbatana). Pódese
solicitar para Casas da Cultura, Institutos, Concellos e
Asociacións. Dirixirse á Comisión Galega Pro-Arnazónia, Apartado 641, Santiago
de Compostela, ou nos teléfonos (981-59.32.21 Veiras)
ou (981-26.56.40 Xacobe).

Até o 13 de Decembro o
Castelo de Soutomaior recolle 6 grandes intalacións
escultóricas e obra pictórica, de 12 anos para acó, de
Amando.

A Inquisición e
a xustiza seglar
Unha escolma dos instrumentos de tortura medievais
na Casa da Culttua de Vigo.

A imprensa
ferrolá
A Galería Sargadelos expón a monstra de Guillermo Llorca, História da lm-

prensa F errolá. •

Teatro
O Cantante
e as mulleres

Outono Musical
en Coruxo

Irakere

Amando: pinturas
e instalacións

Monstra acollida no Instituto de Ribadávía.

O Domingo 5, ás 9 da noite, na Asociación de Víciños da Salgueira, terá
lugar unha festa folk organizada polo
grupo de danzas do mundo Monteira.
Amenizan a festa os grupos de folk internacional Clon Mela e Pé de Boi,
amais do quinteto tradicional galega
Queixumes. Entrada 500 pta.

Obra de Javier Correa Corredoi ra, até o 1 1 de Decembro, na Galería Trinta
de Santiago.

Colectiva de artistas galegos na Casa do Concello de
Malpica.

Eduardo Blanco
Amor fotógrafo
tituto de Bacharelato de
Moaña. até o 12 de Decembro, amosa a faceta fotográfica de Eduardo Blanco
Amor, con 70 fotos, acompañadas de textos do autor e
dividida en tre ección :
Viaxes, por Chile. Venécia,
Marrocos, España. etc; Imaxes da Galiza, Santiago,
Muros, Noia. etc: e Retratos, Rafael Alberti, Luis Seoane, Maruxa Mallo, Castelao, Antón Trovar, Indalecio Prieto e Garcia Lorca.
Cómpre re altar a obra gráfica adicada a García Lorca,
ao piano ou co familiare ,
que constitue a mel lor série
fotográfica obre o poeta
andaluz ainda con ervada.

mudan~a

Festa Folk

Teatro para Nenos que organiza Acción Educativa, O Concello da Coruña
e a Deputacíón Provincial.

Días sen _glória
A cómedia deRoberto Vidal Bolaño
interpretada por Teatro do Aquí o
Xoves 2 de Decembro, ás 8 do serán,
na Casa da Cultura do Barco.

A Vía Láctea
Teatro, música, máxia e cine nun interesan tísí mo espectáculo da man do
Mago Antón. Até o 7 de Decembro,
todos os dias agás o Luns, na carpa instalada no Burgo-Culleredo (A Coruña).

Pantagruel
Interpretada por Teatro de Ningures,
o 2 de Decembro, ás 20,30 h., na Casa
da Cultura de Monforte. •

RockJaus
A sala Rock Jaus do Porriño anúncía o
concerto de Los Motores, para o 3 de
Decembro, no que apresentarán o seu
novo disco; de Soziedad Alkohólika
para o 4 de Decembro; e dos Diplomáticos de Montealto, para o dia 10.

Orquestra de Cámara
Marcial de Adalid
O Venres 3, ás 8 da noite, no Teatro
Jofre do Ferrol. O concerto, do Ciclo
Musical de Outono do Ferro/ que artella o próprio concello, conta con Lidia
Stratulat no piano e máis Valeria Nasushkin no violín.

Pavillón Paco Paz
O Pavillón Paco Paz de Ourense ten
prevista a actuación de Soziedad AIk oh ó li ka, Brutal Distracción e
Prap's Beer Mosh, todos para o 5 de
Decembro.

Los Deltonos
Pechan o Best Rythm & Blues Tour'93
o Xoves, día 2, ás 9 da noite, no Playa
Club da Coruña. Na mesma sala, ás l l
da noíte, comezan a xira El tour del
Club Enfermo. O prezo do primeiro
concerto é de 1.500 pta., e o bono para
os dous vai a 2.000 pta. Los De/tonos
oferecen o segundo concerto da xira El
tour del Club Enfermo, o día 3, ás 10
da noite, no Planta Baixa de Vigo.

La Iguana Club
Anúncia a actuación dos Dogs
D' Amour para o 7 de Decembro, ás
12 da noite; e da Vargas Blues Band
para o día 9. A Vargas Blues Band
volve actuar o día 11 na Discoteca
Equus de Pontevera.

PRONTUARIO
ORTOGRÁFICO DE
GALEGO
Valentín Arias López

Este libro fo¡ concebido como
axuda para quen poña interese
en escribir correctamente. Así
como a fala lle debe respecto ás
variedades locais da lingua - pois
por algo existen-, na escrita debemos atemos con precisión á
normativa vixente. O obxectivo,
esta vez, fíxase no aspecto morfolóxi co, reducindo a información teórica ó mínimo estrictamente indispensable, en beneficio da práctica, e abúndase en
datos ordenados de consonte as
características en que se repara.
Son conxuntos selectivos que se
forman cos elementos marcados
pola experiencia docente co·risco de propensión ó erro.
Mais non se trata dunha lista de
erros para evitalos. Pola contra,
dise como se escribe, non como
non se debe escribir cada vocábulo. Neste libro non se pensou
maiormente en corrixir, senón
en formar.
Preséntase unha cantidade considerable de termos correctamente grafados, dispostos en
series homoxéneas que facilitan
a comprensión e estimulan as
asociacións con mira á súa
aprendizaxe. A finalidade <leste
libro é axudar a fixa-la grafía correcta das nosas palabras.
16 x 22, 240 páx. 995 pta.

EDICIÓNS DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 - 12 D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO

Ratt
Ainda que ven de se suspender o certame rock do Morrazo da discoteca Ratt
de Moaña, esta sala oferece os concertos de Emerson Pitt & Phaldi e Presuntos Viciosos, o dia 4 de Decembro.

Orquestra
Sinfónica da Galiza
En concerto o 3 de Decembro no C.C.
Caixavigo. Interpretan pezas de Darías, Ravel e Sibelius, baixo a dirección de Víctor Pablo Pérez e co solista
Benedetto Lupo no piano.+
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ANOSA TE

TRES EN RAIA

O contrabando de animais foi
substituído polo roubo.

Delincuéncia ou
modo de vida? As
tensións na raía
con Portugal non
desapareceron
mália a entrada en
~igor do Mercado
Unico. A acción da
policía de ambos
países non é de ·
todo recoñecida.
Un morto recente
e o contrabando
de vacas serven
de motivo ·para
analisar as raíces
deste conflicto.

O Su perdepor
• VICTOR F. FREIXANES

U

n colega da edición en Francoforte, a quen coñecín hai
un par de anos na Feira Internacional
do Libro, lago de conversarmos por
teléfono dalgúns asuntos profesionais,
a xeito de despedida espétame :
"¿Qué tal o Depor?".
CJ)
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z

De primeiras non entendo, pero axiña
me dou de canta de que o que realmente preocupa ao editor alemán é o
equipo que dirixe Arsenio (e que admiramos todos).

<(

A Unión europea non extirpou ainda o modo de vida tradicional e os conflitos que xera

A tensión fronteiriza
non desapareceu da Raía
• XERARDO DAS AIRAS

A

s relacións sociais na raia galega-portuguesa, apesar dos
esforzos dunha e outra banda, continuan
a ser difíceis. Os séculas de enfrentamento político teñen sen dúbida actuado
coma un lastre apesar de que as inevitábeis relacións de viciñanza melloraron
en parte gracias aos contactos culturais
e económicos promovidos por algunhas
institucións. Noutro nível, o povoacional,
as caréncias son evidentes e as relacións de fronteira ainda continuan a basearse en premisas de competéncia,
amor, ódio, soliedaridade ou xenreiras
diversas que merecerian un estudo pormenorizado.
As condicións sócio-económicas das áreas raiotas, sobretodo da raia seca, foron
e son semellantes, xerando no estamento máis desfavorecido economicamente,
unhas actividades vitais características
desta zona entre as que destaca desde
vello o chamado estraperlo. Este, ao longo da sua história, actuou, como comércio (clandestino) que é, segundo a lei da
oferta e da demanda, seguindo un princípio pendular acorde coa realidade económica pontual de cada parte. Desde as
vellas actividades dos xudeus (marraos)
e os bufariñeiros castellanos (mel, cera,
viña ... ) o trapicheo fronteirizo foi incrementado e pola raia o mesmo circularon
con alternáncias, o wolfrámio ou o cobre,
o café, o azúcar ou o bacallau do franquismo, uns parcos vivos ou uns osiños
de peluxe, unha cubertaria ou unhas
gambas, armas ou marimba, perpiaño ou
"toffes", emigrantes ou prostitutas do "salto do coello".
Neste interrompido trafego alguns alcanzaron un precário retiro e a outros retirounos na noite clandestina unha bala traicionei ra. Cando ainda ecoan nas histórias e coplas raiotas as penúrias e enganos ao emigrante clandestino, cando xa
o remozado estraperlo do tabaco e da
droga tén espreguizado aos novo 'p<;1santes", rexurden as vellas activ~ crdes
de transvase gadeiro salferidas~..ae sangue, enfrentamentos e medos recíprocos. Como veluda cortina de fonáo, as

relacións empresariais, os eixos atlánticos, os planos interfroneirizos e _a CE,
most'randose insolventes e mesmo surprendidos ante as posíbeis causas que
teñan orixinado, apesar da supresión das
fronteiras, estes loitosos feítos.

cación de certificados e guias falsas. Este problema no bovino galega ten grande
semellanza co caso da exportación do
porcino a Portugal.

Conflitos aillados

Os últimos acontecimentos acaecidos na
raia que remataron coa morte dun "español", teñen para os portugueses unha leitura particular. O território da raia posue
un contexto sociolóxico específico onde a
acción da policía fica en entredito a cotio
e a penas chega. Os numerosísimos e
habituais casos de falsificacións de guias
e de matadeiros clandestinos ficaron ao
descoberto con ocasión do asasinato dun
veterinário ambicioso. Ninguén foi preso
daquela. A economía de subsisténcia imperante e as caracteristicas de sociedade
autorregulada permiten actividades delictivas que camiñan cada dia máis perta do
mundo da droga.

Para os concellos raiotos, xa tan ilusionados con perspectivas europeas do trinque, estes asaltos de "cuatreiros" á granxas dun e de outro lado (Sendim-Blancos), non son máis que feítos illados que
en nada teñen que entorpecer a boa
marcha das relacións comerciais e empresariais lícitas, agora que xa estaban a
dar alguns benefícios a estas deprimidas
áreas. Mais o caso é que o transvase de
gado xa é causa vella e a permeabilidade
da raia sempre o permitiu de xeito a penas interrompido poi a vixiáncia policial:
pola mañá botábase a facenda a pastar
dun lado e pola noite recollíase do outro.
Cando o gado se foi convertendo en matéria de máis alto custo transaccional, as
causas trocaron a ser máis mercantis e
acordes coa lei do gaño imposta polo sistema económico imperante. Modernas
redes de estraperlistas substituiron á iniciativa individual e nos intransitados camiños de frontira comezou o ronroneante
ceacu de pesados camiñons. Vacas vellas e enfermas, inxectadas previamente
para preservar a sua boa apariéncia, foron moeda de troco continuo no mercado
clandestino que eludia facilmente os controles sanitários.
Matadeiros e t~llos carniceiros desaprensivos completaban o ciclo estraperlista e
lucrativo sen a penas moléstias. Fica claro que do pasado ao presente as diferéncias son poucas.
Esta prática semella terse extendido a
outras partes afastadas da raia pois apesar das medidas impostas pola Xunta de
Galiza -normativa vixente desde Xulloque regulan a importación e adqusición
declarada de gado foráneo, ninguén fai
caso delas. A recente epidémia detectada en Lalin descobre unha importación
il_egal de gado procedente sobretodo dos
mercados cántabros (feira de Torrelavega), con vacas infectadas e grande falsifi-

Xustiza popular

. O caso do morto "español" analísase como unha acción de xustiza popular incentivada pola falta de seguranza das povoacións raiotas e o "modus vivendi" caracterizado polo que se chama "tensión fronteiriza". Ante estes casos que eles mesmos consideran de xustiza popular, xurde
a controvérsia entre o Estado, a PSP e a
GNR, que á par salfire tamén á coordenación entre estas policias, a lnterpol e a
Garda Civil. Ante isto e ademais das razóns aducidas, os portugueses consideran que as drogas veñen do outro lado e
que a causa primixénia destes feitos están no alto índice de para existente na
España que leva a moitos mozos a tomar
o camiño delictivo dun estraperlo que se
consideraba extinguido.
O contraponto, case paradóxico, a estes
feitos, póñeno os tratantes bascas que
de xeito disimulado importan desde hai
dez anos bois galegas para os seus concursos populares de turra de pedras, nos
que se alugan, producindo ademais grandes benefícios nas apostas. Como o boi
galega semella estar en horas baixas, os
bascas acoden regularmente ás feiras
portuguesas -asi o constatamos na popular Feira de Santos de Chaves- na
busca dos "barrosaos" con que manter as
suas tradicións. •

"¿Que vai pasar no partido de volta en
Riazor?", pregunta.
Eu non sei moito de fútbol. Estou convencido ademais -xunto co meu amigo Antón Reixa- de que o equipo realmente representativo das esencias
tradicionais é o Celta, o Celtiña: con
afición en todas partes, cerrado atrás,
defendendo porta, achicando, subindo
e baixando, de primeira a segunda, de
segunda a primeira, sempre na raia
do milagre, entre o victimismo periférico e a cultura castrexa da resistencia.
O do Deportivo -admitámolo- é un
milagre, unha fantasía. ¿Será que por
aí chegan os novas tempos dos que
talaba o bardo e canta seguido o Himno Galega?
Xosé Mejuto e Xesús Flores están a
piques de editar unha "Historia do Deportivo". En Estambul, cando alguén
lles preguntou de onde eran , para
identificárense tiveron que talar do
Superdepor : Bebeto, Mauro Silva ,
Fran , Liaño ... Hai dous anos, cando
coñecín ao meu amigo alemán, expliqueille onde estaba Galicia (non a Galitzia polaca) apelando ao Apóstolo
Santiago e ao Camiño de Compostela. A posmodernidade (a levedade do
fin de milenio que dicia ltalo Calvino)
trae estoutras referencias.•

VoLVER AO REGO

E

spaña importa 2,8 millóns de
toneladas de leite ao ano. Pero Galiza ten proibido abastecer este
mercado baixo pena de multa. Debemos importar aquelo no que somos
febles, pero non podemos vender
aquelo no que somos ricos. Afirman
que somos atrasados, pero coa mesma boca acúsannos de producir excedentes.

Mentres o pau vai e ven descansa o
lombo di un refrán tradicional, pero
agora o lombo dos produtores no ten
vagar. Claro que estes temas non
merecen portada nos xornais, nen
primeira notícia dos telediários. Esta
burguesia ignorante e vendepátrias
segue fumando en pipa, mentres lle
desmantelan o pazo.•

