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London e Dublin dispostos a modificar a
Constitución para permitir a unidade de Irlanda

Recoñecido o direito
de autodeterminación
de Irlanda. do Norte
Os Governos británico e irlandés firmaron un documento que consagra
a via política para a reunificación de Irlanda, recoñecendo o dereito de
autodeterminación. Esta decisión ten especial importáncia ao tratarse de
dous estados membros da Unión Europea. Só os unionistas se opoñen
rotundamente a este acorde, mentres que os republicanos demandan
"conversacións directas e incondicionais con London e Dublin".

O IRA demanda conversas directas e incondicionais mentres que
o acordo anglo-irlandés pede unha trégua prévia

A paz máis perto que nunca
en Irlanda
ALFONSO EIRÉ-G. WCA DE nNA

Despois de várias semanas de intensa negociación entre London e Dublin, o primeiro Ministro Británico, John Majar, e o
Taoiseach irlandés, Albert Reynolds, asinaron o 15 de Nadal un documento que debe de marcar, segundo ambos
mandatários, "o final da violéncia" en Irlanda do Norte. Neste acorde recoñécese o dereito de autodeterminación e
oferéceselle ao IRA comezar as negociacións tres meses despois de que poña fin ás suas accións. Pero o Exército
Republicano Irlandés, que está a estudar detenidamente o documento, reclama "conversas directas e incondicionais xa".
O berro patriótico nós sós!, en
gaélico sinn féin!, convertiuse
en nome do partido republicano
irlandés que loitou pola independéncia nacional até 1949 e que,
desde entón, puxa por conseguir a reunificación de Eire nun
só estado, despois de que os
exércitos unionistas lle impediran o acceso á liberdade aos
seis condados do Norte. Agora
os governos de London e Dublin
veñen de asinar un documento
no que se recoñece o dereito de
autodeterminación de Irlanda do
Norte, representando, segundo
ambos governos, "unha oportunidade única para resolver o
conflito de Irlanda do Norte".
Duas son as principais diferéncias que parece ter o IRA con este documento. A primeira estriba
en que o referendo de autodeterminación, segundo o asinado por
John Major e Albert Reynolds, terá que facerse por separado en
ambas partes de Irlanda. Tanto o
Exército Republicano Irlandés
como o Sinn Féin, manteñen que
Irlanda é unha só unidade, polo
que o refrendo debe de facerse
en toda a illa. Segundo o acordo
asinado por London e Dublin, a
autodeterminación debe de ser
aprobada pala maioria de Irlanda
do Norte, oferecéndolle unha garantia á maioria protestante de Irlanda do Norte. Ainda asi, valoran positivamente, como "un pa-

lan Paisley, lider
·do Partido
Unionista
Democrático,
afirmou que se
chegou "a un
acorde suxo e
unha traición".

otorgoulle a esta minoría un veto
permanente sobre o futuro do
povo i~landés que, até hoxe, impediu a reunificación.
Segundo afirman fontes próximas ao Sinn Féin, o documento
asinado por Majar e Reynolds reflexa "que non están preparados
ainda para adoptar o paso necesário que leve a anular ese veto
e permita a verdadeira autodeterminación do povo de Irlanda".
Desde hai tempo os republicanos norirlandeses veñen boicoteando os censos. Hoxe cálculase
que os católicos forman o 43%
da povoación e que para o ano
2023 serán maioria. De momento, no censo de 1991 só aparecen como católicos o 38,4 %.

necesidade de que lles desen
máis tempo e máis clarificacións
por parte dos governos de London e Dublin, antes de dar unha
resposta definitiva.

tactos entre o 1RA e o Governo
británico . Contactos que se intensificaron desde hai dez meses , pero que existiron desde
1972, ainda que pasaron por
momentos delicados como cando os paracaidistas británicos
mataron a 14 católicos nunha
manifestación pacífica, no famoso Domingo Sanguiñento (o 8/oody Sunday que canta o grupo
irlandés U2) ou nas taigas de fame de 1980. Até meados de
1990 os contactos estiveron
dormidos pero non racharon En
Febreiro de 1993 o vicepresidente do Sínn Féin, Martín McGuinness remitiulle unha mensaxe segreda ao Governo británico: "o conflito rematou". O
Sinn Fein terminara as suas discusións congresuais, que ameazaban con dividir á formación ,
cun acordo de potenciar a via
política como saida para a reunificación de Irlanda.

Ainda así, e mentres o Sinn Fein
estuda pormenorizadamente o
documento, en fontes próximas
non oficiais considérase como
histórica a promesa de abrir un
diálogo preliminar coa intervención do partido republicano. Esta promesa prodúcese semanas
despois de que o próprio Major
recoñecese a existéncia de con-

Negociación directa
so adiante", o recoñecimento
que se fai do dereito de autodeterminación.
Ollando para a história hai que
considerar o feíto de que en
1922 se criou o Estado de Irlanda cos seis condados no Noreste
da illa, e non nun território maior,
porque a maioria da povoación
desta rexión era protestante e leal á coroa británica. Cromwell e
os sucesivos governos británicos
fixeron emigrar a miles de irlandeses e repovoaron con británicos. A división artificial da illa deseñada pola Grande Bretaña

Outra das discrepáncias capitais
veñen dadas pola oferta de diálogo que no documento se lle fai
ao IRA. Tres· meses despois de
que o Exército Republicano Irlandés (IRA) inície e respeite un alto
nas suas accións armadas, comenzaria un "diálogo preliminar"
co Sinn Féin. O presidente deste
partido, Gerry Adams, pediu que
as conversas fosen "directas e
incondicionais con ambos governos". Ainda así, Adams afirmou
que o seu partido está comprometido en que a estratéxia de
paz siga adiante, pero reiterou a

O documento
esencial de partida
seria o acorde
de paz firmado
entre Gerry Adams
e o lider
socialdemócrata
e liberal,
John Hume.

Na editorial de An Phoblacht,
periódico próximo ao Sinn Fein
publicada o 25 de Novembro,
afirmábase que estaban a
apoiar "un futuro de paz", constatando que na povoación
"existe unha gran ilusión ante
as iniciativas ( ... ) a imensa
maioria da xente da illa está
colgada da esperanza de que
Dublin e London aproveiten esta ocasión", para rematar afirmando que "a paz está máis
,
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Abren a muralla
O acordo rubricado por London e Dublin ábrelle unha
porta á paz no Eire. De momento é só unha via, un
instrumento para lograr un acordo máis amplo e
definitivo, só rexeitado polos unionistas que se opoñen
polas armas, como fixeron a comezos do século, a
calquer xeito de separación da Grande Bretaña. As
demáis partes personadas no conflito, Governos irlandés,
británico e republicanos norirlandeses, consideran dun
valor inestimábel este princípio de acordo para resolver o
conflito no que vive hoxe Irlanda. O Sinn Féin, ainda que
se mostra cauto até non estudar en profundidade o
documento, admite que o acordo entre governos é un
paso adiante na pacificación, chegando a afirmar que "a
paz está máis perto que nunca desde a partición".
O máis importante desta declaración conxunta dos
governos de Irlanda e Grande Bretaña está no
recoñecimento do princípio da autodeterminación para
o povo irlandés, aceitando ambos a necesidade de
introducir os cámbios precisos nas lexislacións
respectivas para que se faga efectivo. Pala parte de
London recoñecerase a perda do território nord-irlandés
próxima que nunca desde a partición ".

Acadar a paz

Tanta o 1RA. ,.
como o smn Fem,
manteñen que
Irlanda é unha
unidade polo que
refrendo debe
de facerse en
toda a illa.

An Phoblacht daba canta dos distintos contactos
habidos entre o
1 RA e o Governo
británico , posicionándose a favor
dunha negociación política. O documento esencial
de partida seria o
acordo de paz ,
ainda hoxe mantido en segredo, firmado entre Gerry
Adams e o lider socialdemócrata
e liberal , John Hume. Precisamente o Sinn Féin está a valorar
agora cantas propostas deste documento se contemplan no acordo firmado por London e Dublin.

º

Para Hume , o documento de
Majar e Reynolds , "recolle al gunhas das propostas lanzadas
por el nas últimas intervencións", considerando que se debe de "aproveitar esta oportunidade para acadar a paz".
Na outra gábia do conflito, entre
os unionistas o acordo foi moi
mal visto. lan Paisley, lider do
Partido Unionista Democrático,
afirmou que se chegou "a un
acorde suxo. lsto é unha falsidade, unha mentira e unha traición",
para engadir encolerizado que
vai "supoñer un baño de sangue".
Pensa que os governos británicos e irlandés "lograron comprar
o IRA, algo que é moi malo para
a povoación unionista''.
Bill Clinton, o presidente dos
EEUU, expresou a sua satisfación polos acordes, afirmando
que contribuirá "de maneira
apropriada para poñelo en marcha". Hai que ter en canta que
os irlandeses en América, moitos deles escapados da persecución unionista, apoiaron decididamente a independéncia de
Irlanda e, máis tarde, a unificación da illa.
Coa declaración de London de
que a Grande Bretaña "non ten
interese estratéxico e económico" en Irlanda do Norte, comprometéndose a "fomentar e a
facilitar o acorde", o apoio dos
EEUU aos republicanos vaise
incrementar. Por outra banda,
London, despois de 25 anos de
guerra en Irlanda, comeza a
ollar este conflito non só como
unha fonte de perturbación so-

e Dublin comprométese a mudar a Constitución
naqueles elementos que ofenden aos unionistas do
norte, sobre todo no referente ao catolicismo,
responsabilizándose a que "as duas comunidades
podan expresar mellar as suas tradicións e ideais".
Tamén se recoñece o caracter político do que até de
agora se despachou como un problema de "terrorismo".
Prodúcese este recoñecimento do dereito de
autodeterminación aos poucos anos de que se
configuraran novas estados no Leste europeu e que
Alemaña se reunificase, levantando unha viva polémica
que enfrontou ás nacións sen estado europeas coas
suas metrópolis. Ese direito negado durante anos no
occidente da Europa, ainda que case a terceira parte
das nacións continentais conseguiron a independéncia
neste século, ven ser recoñecido agora no seo da
própria Unión Europea, que só uns dias antes, en
contra do desexo dun dos seus membros, Grécia,
recoñecia tamén a Macedónia.
Desde o Estado español apresuráronse a negar

paralelismos entre o conflito irlandés e o basca (só
haberia confrontación se é armada, polo que se
esquece sistemáticamente a Galiza, Catalunya e
Canárias) facendo fincapé en procesos históricos máis
ou menos lonxanos e esquecendo o cerne do princípio:
a determinación dun povo a escoller libremente o seu
futuro. Surprende precisamente que, no estado
español, se afirme que a especificidade do caso
irlandés está na sua concición colonial. O proceso
irlandés elimina de vez os argumentos, ainda que
sexan falaces, para negar estas lexítimas
reivindicacións ao recoñecerse por parte da Europa
Unida que existen estes problemas políticos no seu
seo, problemas que deben ser negociados. Ao mesmo
tempo, o acordo bilateral entre Dublin e London
consagra a via política para a resolución do conflito, via
na que o Sinn Fein fixo especial fincapé no seu último
congreso celebrado hai perta dun ano. A sua proposta
daquela, agora contestada indireitamente por ambos
governos, cantiña moitos pontos de coincidéncia co
acorde Reynolds-Major. +
ANOSA TERRA

cial ao trasladar
o IRA os atentados ao próprio
London, senón
como unha sangría económica
gastar anualmente 200.000
millóns de pesetas nos exércitos
ali acantonados.

ªº

Se a realidade
económica fai
que Albión
abandone parte
dos seus delírios imperiais ,
en Dublin decatáronse de que
na Unión Europea non poden manter o estado
confesional, tendo xa que cambiar pontos da Constitución.
Agora están dispostos a unha
maior reforma para poder acoller sen traumas aos protestantes do Norte e lograr asi a cobizada reunificación. +

Major e Reynolds anunciando o histórico acordo.

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

A declaración anglo-irlandesa
consagra unha solución política
exercer o seu dereito de autodete rm in ación sobre a base do
acorde mútuo, libre e dado entre
o Norte e o Sul para acadar unha Irlanda Unida, se ese é o seu
desexo. O governo británico considera e aceita
introducir a necesária lexislaaf1'rma
ción para isto.

Os primeiros ministros de Eire,
Albert Reynolds, e de Grande
Bretaña, John Majar, consideran
dun valor inestimábel para os
seus pavos o princípio de acorde para a resolución política do
conflito que hoxe
vive Irlanda.
Neste sentido
apostan
pala coopración entre a
povoación do
Norte e do Sul,
segundo se recolle na declaración conxunta.

Ma1·or

que o seu
A maioria
governo non ten protestante
un interese
O primeiro ministro irlandés
económico en
( Taoíseach en
mantera
gaélico) recoñece que seria
soberania de
equivocado inimpoñer
Irlanda do Norte. tentar
unha Irlanda

O primeiro ministro británico reafirma que o seu
governo respeitará e apoiará o
desexo democrático da maioria da povoación
de Irlanda do
Norte. Majar, en
representación
do Governo británico, reitera que este non ten
unha estratéxia egoísta ou un
interese económico en Irlanda
do Norte. O governo británico
está de acorde en que só lle corresponde ao pavo de Irlanda

unida sen o libre consentimento da maiori a. Reynolds
aceita, en representación do
Governo de Eire, que o direito
democrático á autodeterminación por parte da povoación de
Irlanda como un todo debe de
ser acadado e exercido con
acorde e suxeito ao consenti-

mento da maioria da povoación
de Irlanda do Norte. E debe,
conforme coa xustícia e igualdade, respeitar a dignidade democrática e os direitos civís e liberdades relixiosas de ambas
comunidades.
O Taoiseach pídelle á povoación de Irlanda do Norte que
mire á povoación da República
como amigos. Afirma comprender e compartir o sofrimento
que esta parte de Irlanda soportou e aposta por desenvolver unha relación de confianza.
O primeiro ministro irlandés
afirma ser consciente da preséncia de certos elementos na
Constitución da República que
ofenden aos unionistas do Norte. Ainda asi, pensa que os
mesmos reflexan as esperanzas e ideais de moitos homes
e mulleres irlandeses.
Reynolds confirma que, no caso dun acorde conxunto, o Governo irlandés fará propostas
para cambiar a Constitución.

Diálogo entre partidos
Os governos británicos e irlandés buscarán, xunto cos parti-

dos constitucionais de Irlanda
do Norte, criar institucións e
estruturas que respeten a diversidade da povoación de Irlanda, através dun diálogo político. Ao mesmo tempo ambos
governos reiteran que o alcance da paz, debe de supoñer un
permanente fin ao uso ou
apoio á violéncia paramilitar.
Confirman que, nestas circunstáncias, os partidos democráticos son libres para participar
totalmente na política democrática e unirse ao diálogo no
seu debido momento entre governos e partidos políticos.
O governo irlandés pode facer
os seus próprios arranxos dentro da sua xurisdición para permitir aos partidos democráticos
consultar xuntos e compartir en
diálogo o futuro político. A intención do primeiro ministro irlandés é a criación dun foro
pala paz e a reconciliación.
Reynolds e Majar afirman que
o escenário estabelecido oferece á povoación do conxunto de
Irlanda as bases para aceitar
que as suas diferéncias poden
ser resaltas por médios políticos pacíficos.•
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A NOSA YERRA A DIARIO
No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cobre un novo chanza
publicándose duas veces por semana. Con este obxectivo Promocións
Culturais Galegas S.A., empresa edit9ra, convoca:
#

AMPLIACION DE CAPITAL

por valor de 35.000.000 pta.
{a cobrir entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro de 1994)

Na Xunta Extraordinária de
Accionistas da Compañia
Mercantil Promocións
Culturais Galegas S.A.,
celebrada en Vigo o día 11 de
Decembro, acordouse unha
ampliación do Capital Social na
cifra de.35.000.000 Pta. (trinta e
cinco millóns), correspondentes
a 7. 000 accións nominativas
cun valor nominal de 5.000
Pta. cada unha, e nas seguintes
condicións:
Os novos títulos emitidos serán
oferecidos aós actuais accionistas
no exercício do seu direito de
subscrición preferente polo seu
valor nominal, na proporción
de un novo por un vello.
Na medida na que o direito de

subscrición preferente non cubra
a totalidade das accións
emitidas, queda facultado o
Consello de Administración
para oferecerllelas a persoas
alleas á sociedade cunha prima
equivalente ao 100% do valor
nominal, sendo pois o prezo
de 10.000 Pta. por acción.
Se vostede desexa ser
ACCIONISTA debe ingresar o
diñeiro da seguinte forma:

304-501-3897-6 de CAIXA
GALICIA O.P., 30-9346-G
do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA
VIGO O.P., todas elas de
Vigo , especificando
"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is
Galegas S.A. 4/1994", e
nome, enderezo e NIF de
queno fai.
• Domiciliación do Pago
até 6 meses.

•Contado:
• Mediante cheque emitido a
favor de A NOSA TERRA

Contra o ingreso emitirase
resgardo provisório até a
entrega dos títulos.

Pode recabar máis información
no teléfono (986) 43 38 30 ou
ben nas oficinas de A NOSA
TERRA, sitas na Rua Príncipe 22
baixo , de Vigo.
Vigo , a 11 de Decembro do 1993.
Polo Consello de Ad ministración
O Presidente
Francisco Carballo
Nota: Aqueles accionistas que ainda non
recebiran os títulos acredjtativos das
accións correspondentes a anteriores
emisións deben chamar ao 986433830 para confirmar enderezo .

• Mediante ingreso nas contas
seguintes:
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DE sUBSCRICIÓN

0 que serán
os documentos de cob r
ta.
·
............. ... .. ......
l'dades de .. .. ................ p
mensa 1
d forro Nº ......... .. .. ··.. ···
Sr. Director.
o á miña canta corrente/ e a ccións da seguinte forma: ........ .. .
.
data se si.rVan atender con carg
ceito de compra de ... ... .... a
Rógolle que a partir desta . , ns Culturais Galegas S.A. en con
apresentados por Promoc10
TITULAR DA coNTA
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.. d
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CELULOSAS ECONTAMINACIÓN

A Xunta divulga un informe sobre a alta contaminación de Ence Elnosa

O INI para a fábrica de Lourizán ante as presións
de Fraga por lograr unha papeleira en Pontevedra
• G. LUCA DE TENA

Política territorial anunciaba o 13 de Decembro
que tomaría medidas
drásticas contra o complexo Ence-Elnosa se
non deixaba de contaminar. O IN/ retrucaba co
seu famoso Dia CE, o 9
de Febreiro do 92 , como
data límite para deixaren
de contaminar.

A Xunta volve
presionar á Empresa
Nacional de
Celulosas, S. A.
(Ence) para que
instale unha fábrica
de papel e complete
o ciclo industrial do
complexo da
pasteira e da fábrica
de cloro de Lourizán.
A conselleria de
Xosé Guiña é
protagonista do
último envite ao
facer público un
escandaloso informe
sobre os níveis
contaminantes da
celulosa realizado
pola consu ltora
galesa Walsh Water.
A resposta do
Instituto Nacional de
lndústria (IN/) , que
ten o control de
Ence é, como en
anteriores ocasións,
o peche da fábrica
que manterá até o 3
de Xaneiro.

Cuevas fixo no entanto
unha oferta de privatización de Ence, para a que
contaría co apoio de Fraga a condición de construir unha pequena fábrica de papel con 50 pastos de traballo, a rentes
do complexo de Lourizán .
Pero todo o proxecto para monopolizar a producción de pasta viase abaixo ao crebar o grupo KIO.

Coa derrota de Cuevas, a
Xunta encaraba unha nova campaña eleitoral sen
un mal pesto de traballo
industrial que presentar.
A estratéxia de elección
consistiu a partir daquela
en cercar á Celulosa con
desconcertantes argumentos ecolóxicos para
lograr do /NI o establecemento da fábrica de papel. No entanto, o mercaANxo IGLESIAS
do mundial de pasta de
A Celulosa éºnegocio se contamina. O INI quer pechala se continua a recesión do mercado de pasta.
papel entraba en receA diferéncia de episódios prénimos de demanda biolóxica de
ción para ubicar en As Somozas
sión e o IN/ realizaba vários paosíxeno . Os enxeñeiros de
vios nos que a Xunta se limitara
pranta de armacenamento
ros que servían ao dobre obxec'Só nunha xornada eunha
Cambrai coinciden coa denúna amagar contra Ence por inreciclado de lixos industriais. A
tivo de liberar reservas acumucumprir o convénio de correción
cia repetidamente formulada pade 1993 Celulosas consellaria de lndústria colabo- ladas de pasta e facer dubidar á
la Asociación para a Defensa da
de emisións contaminantes , asirou activamente neste proxecto,
COTOP da sua estratéxia.
guindou 13 quilos
Ria contra a expresión da carga
nado no ano 89, o pasado día
contestado por partidos, asociatotal de mercúrio con referéncia
cións e grupos das rías de Orti11 a dirección xeral de Obras
A un aumento de presión da
de mercúrio ao
ás toneladas de pulpa cando
Públicas, espallou pelas redacgueira e Ferrol. As cifras de caXunta, na véspera da campaña
universalmente faise sobre conpacidade do gran vertedoiro de
cións de xornais e emisoras os
eleitoral , o IN/ anunciou a sua
mar.
A
conclusión
centración máxima por litro.
alarmantes resultados da invesAs Somozas divulgadas pala
intención de pechar a fábrica
tigación da consultora galesa.
Consellaria revelaban que a insdefinitivamente á vista da prodos técnicos e
Igualmente aparecen no diagtalación debería server para imlongada recesión, da invasión
inequívoca: Ence
nóstico da Walsh Watter dioxiSegundo os dados do dictame
portar lixos de alta toxicidade
do mercado continental por pasnas, furanos e metais. As deprocedentes de outras áreas inda Walsh Water, encargado pela
ta canadiana e norteamericana
segue a
núncias por contaminación con
dustriais do Estado.
antiga COTOP e elaborado a
a précios tirados e polo recorte
dioxi r::ias, o espectro de cancerípartir de oito mil mostras de
de rendabilidade que supuña
contaminar
xenos máis potentes que se coefluintes, a Celulosa do /NI non
A teima de Cuevas
nesta condicións o seu plan anñece, foi repetidamente negado
cumpre nen sequer o regulagravemente a ria'.
te-contaminante valorado en
pola xeréncia de Celulosas.
No entanto, José Maria Cuevas,
mento de Actividades Molestas,
17.000 millóns de pesetas. p73
Nocivas, Insalubres y Peligrosas
presidente da patronal e un dos
Durante os anos de contaminado ano 1958. O mercúrio que a
"Semella que Defensa da Ria tiprincipais finanzadores da camción alta Ence era unha das emña toda a razón ao advertir que
fábrica liberou nunha soia xornapaña de Fraga á presidéncia da
presas máis rendábeis do IN/.
Celulosas estaba incumprindo o
Xunta en Decembro do 89, moda de 1993 atinxiu a cantidade
convénio do 89 coa COTOP" via as suas forzas para lograr o
de 13 quilos. A conclusión dos
Recén constituida, a Xunta precomentou Antón Masa en contécnicos e inequívoca: Ence sepeche de Celulosas e someter a
siona de novo ao IN/ cun exceversa coa redacción de A Nosa
gue a contaminar gravemente a
producción eucalipteira ao prezo
lente dictame galés que demosria, contra todas as promesas da
nión pública amplamente contráTerra . Celulosas non cumpria
único de Eurogalicia Forestal,
tra que a fábrica de Pontevedra
hai trinta anos, non cumpre agoempresa do Grupo de lnvestiria á fábrica de Lourizán, amáis
sua quinta campaña millonária
contamina por riba de todas as
mentos de Kuwait (KIO) presidipara anunciar que deixaba de
ra e non vai cumprir nunca. En
contaminante do pais. En Marzo
promesas e todas as proclamatodo caso é necesário que se
enlixar. Na balsa de captación
do 90 Fraga lribarne reclamou
da por el.
das anovacións técnicas . O IN/
revisen de contado as condida dirección do IN/ a construcvérquense máis de cento sesenasegura outravolta que se as
cións do convénio".
ta quilos de mercúrio ao ano.
A finais do 90, a Xunta cambiou
ción dunha papeleira que compresións continuan pode pechar
pletase o ciclo de Ence-Elnosa.
a sua estratéxia á vista de que o
a fábrica indefinidamente e para
A estratéxia 'da Xunta en relaO Instituto prometeu preparar un
IN/ demoraba a sua resposta
O iriforme revela que a fábrica
demostralo ensaia este novo
ción coa Celulosa consiste en
proxecto que seria discutido en
sobre a fábrica de papel solicitaparo técnico con solicitude de
non cumpre a lei no que se retiempregar medidas de presión
comun. Como xesto de boa von da para consolidar a Celulosa
re a emisión de sólidos en susregulación de emprego até o 3
sobre o IN/ apoiadas nunha opide Pontevedra. O conselleiro de
tade esixiu da Xunta colaborapensión, como tampouco os míde Xaneiro.+

CENTROS LlE PERFUMERIA - DROGUERIA

VIGO:
Avda . d a Florida , 6 (Tra ves~s)
San Roque , 156
Salamanca , 12 (frente Povisa)
Zamora, 61
Zamo ra, 28
Travesía de Vigo, 125
Pi i Margall, 143 (Peniche)

Rosalía de Castro, 45
Sa njurjo Badía , 93
Fragoso, 56
Lorie nt, 14 (Balaidos)
Camelias, 107 (esqu. á r/ Ourense)
Travesía de Vigo, 159
Vía Norte , 31
Piza rra, 95

MARÍN:
Calvo Sotelo, 6
Calvo Sotelo , 133
Real, 3 (Ca ntoarea)

BAIONA:
Avda. Monte-real, 5 (ga olineira)
RIVADAVIA:
J. Anto nio, 7 (C ine Río)

OPORRIÑO:
Ramón González, 17

OURENSE:

ARCADE:
J.Solla,33

AGUARDA:
Joaquín Alonso, 1 (ese¡. Praza Nova)

Avda. da Ha bana , 115

DIAS
XOSE LOIS

• UG retrasa
o seu Congreso

• Coa complacéncia
do PSOE o PP
limita o uso
do galego
no Senado

O consello nacional de
Unidade Galega retrasou o
seu Congreso
Extraordinário, inicialmente
previsto para Xaneiro, pero
que se celebrará
definitivamente en Marzo,
cando estexa preparado e
debatido un documento que
sentará as bases de
actuación futura da
organización nacionalista.
Ainda que son catro as
posicións que manifestan
distintos sectores da
direción e da militáncia:
disolución, continuidade en
solitário, incorporación ao
BNG e afortalamento do
pacto con EU , fontes
informadas estiman que
esta última é a opción máis
razoábel, xa que é a
referéncia máis próxima á
sociedade. UG quer, de
todos xeitos , continuar coa
sua presenza na vida
política e social da Galiza.

'9AUlA:

cAHU~O

DE
EUROPA

O galega, e as outras línguas
cooficiais do Estado, cuxa
utilización no Senado estaba
prevista que rexistase un avance
importante, terá un carácter
testemuñal na Cámara Alta ao
limitarse o seu uso a momentos
moi concretos das sesións
solemnes. As posibilidades de
maior recoñecimento para a
nosa língua quedaron cortadas
cando o PP monstrou a sua
oposición a unha emenda do
PSOE que reforzaba
tímidamente a sua presenza. O
PSOE retirou a emenda.

• Condeados
os dirixentes
da revolta de
Cangas
O tres concelleiros da FPG e un
de EU en Cangas na pasada
lexislatura foron condeados a seis
meses e un día de prisión menor
polos feítos acorridos o 1 de Xuño
do 89 no interior do Concello. O
resto dos 21 viciños xulgados
foron absoltos polos mesmos
delitos que lles acusaban. A FPG
estuda a apresentación dun
recurso diante da Audiéncia de
Pontevedra.

• ERC reelixe
a Colom e ensaia
unha frente pola
independéncia

• Fenosa terá
que pagar

a taxa verde
a Cerceda

movimentos de obxección e
insubmisión de Catalunya
solicitaron aos insubmisos que
van ser xulgados proximamente
que non acudan ás suas
respeitivas vistas.

•A Mariña
Mercante
recoñece a sua
responsabilidade
na catástrofe
do Aegean Sea
A Direción Xeral da Mariña
Mercante abriu unha

investigación entre os prácticos
do porto da Coruña porque
estima que poderian incumprirse
os regulamentos de control no
acceso e practicaxe do
devandito porto. As
irregularidade foron detectadas
a raíz da catástrofe que, por
estas datas, hai un ano
pr-ovocou o acidente do
petroleiro Aegean Sea. Con esta
investigación a Direción Xeral da
Mariña Mercante recoñece de
feíto a sua respnsabilidade no
sinistro e contradi as suas
próprias afirmacións que
transladaban a culpa ao capitán
do buque. Este feíto abre unha
nova vía para que os afectados
podan cobrar as indenmizacións
con maior facilidade.

Tras o fallo do Tribunal
Superior a favor do Concello
das Pontes na sua polémica
coa central térmica de
Endesa sobre a soberania
do concello para controlar
as obras no interior da
central , unha nova
senténcia ven a confirmar
os direitos dos concellos
frente ás grandes
compañias eléctricas, nesta
ocasión é o control meio
ambiental sobre a emisión
de gases contaminantes de
Meirama en Cerceda.
Cerceda lexislara impendo a
taxa verde e Fenosa
recorreu . O Tribunal
Superior deu a razón ao
primeiro e o ano vindeiro
comezará a aplicación da
taxa verde. Abrese a porta a
que outros concellos actuen
na mesma direción .

Angel Colom foi releito secretário
xeral de xeito aplastante no XIX
Congreso Ordinário de Esquerra
Republicana de Catalunya, que
tamén aprobou unanimemente a
sua xestión. O Congreso tamén
ratificou a intención de Colom de
facer unha chamada á direita
nacionalista para estabelecer
unha estratéxia comun
independentista. A oferta non
supón un xiro político da
formación, que mantén as suas
posicións de esquerda.

Mália a liberalización do comércio mundial, acordada recentemente entre os
EEUU e a UE , Galiza non terá libre acceso aos mercados, xa que un dos seus
sectores básicos, a pesca, verá limitado o
seu traballo logo de os ministros de Pesca da UE acordaren, o Martes 21, unha
redución severa nas cuotas pesqueiras
da pescada, o peixe sapo e o rapante en
máis de seis mil toneladas ao ano. Pola
contra, poderán aumentar as capturas do
bacallau , pero só en tres mil toneladas.

• A milagre Cavallo
provoca unha revolta
na Arxentina
O Estado de Santiago del Estero, na Arxentina, viviu estes días unha revolta provocada polas medidas liberais de axuste
duro do ministro de Economía, Domingo
Cavallo. Cavallo logrou, durante dous
anos, correxir o déficit público da República nunha tazaña coñecida como a mirage
Cava/lo. O éxito de Cavallo foi posíbel
porque o Estado arxentino vendeu todo o
seu património en numerosas operacións
de privatizacións de empresas públicas,
que significaron unha grande afluéncia de
cartas ás arcas do Estado.
Pero a bonanza pouco durou porque a
crise persistiu e a República quedou sen
capacidade de manobra para intervir na
economía, xa que se desfixo dos mecanismos de intervención. Daquela, as autoridades botaron man de fortes medidas
de axuste económico que debilitaron ainda máis aos sectores menos favorecidos.

• O Valedor do Povo
impede
a discriminación
dos seropositivos
de Sárria
Segundo informa Xabíer López, a institución do Valedor do Povo ven de dar a
razón a dous seropositivos de Sárria, Pilar Pérez Herrero e David López Díaz,
frente á atitude do alcalde da vila, Arturo
Corral, do PP, que lles proibiu bañarse
nas piscinas públicas e vender obxectos
de artesanía nas ruas onde houber vellos ou nenas que "meten todo na boca".
Atendendo a unha denúncia do Comité
Anti Sida de Lugo, e a iniciativa própria,
o Valedor do Povo investigou o asunto e
dirixiuse ao alcalde informándolle de que
estaba a actuar de xeito discriminatório.

• A Xunta dispara
os gastos na
administración

• Os insubmisos
cataláns súmanse
ao pulso
ao Governo
Nos próximos dias producirase un
plante espectacular de
insubmisos de todo o Estado que
están a cumprir condea en réxime
de terceiro grao. Representaría
unha acción similar á realizada
por 46 destes mozos hai pouco e
significaria o seu quebranto de
condea para forzar unha solución
política ao problema da
insubmisión. Parellamente, os

• A UE asina o Gan
pero recorta as
capturas de pescada

• Astano quer producir, o INI impídeo
Vários milleiros de persoas manifestáronse o pasado Domingo 19 no Ferrol. A convocatória foi
feíta polas centrais sindicais UGT, CCOO, CIG e USO, e contou coa presenza dos alcaldes da
comarca. Os manifesta~tes reivindicaron o direito de Astano a traballar, exixiron que remate o
veto aoque está somet1~~ o estaleiro por parte do ~eu proprietário, o INI, que lle impide acceder
ao mercado de construc1on de buques e que podena provocar o seu peche. O parlamentário do
BNG, Francisco Rodríguez apresentou unha pregunta no Pleno do Parlamento interesandose polos critérios que defende a Xunta para Astano.

O novo deseño de Governo de Manuel
Fraga supón o incremento de catro direccións xerais no organigrama da alta
direción do executivo autonómico. Parellamente dispáranse as subdirecións xerais e os asesores especiais, postos
destinados a contentar aos baróns do
PP. En definitiva multiplícanse os gastos de persoal das cabezas pensantes
da administración autonómica: a cifra
poderia rondar, senón sobrepasar, os
mil millóns de pesetas. A predicada austeridade de Fraga forma parte da história da pasada lexislatura.

GALIZA E M NDO

-------------,....--------------

PARLAMENTO
"A democrácia para Fraga é un dia
cada catro anos, o das eleicións e
ponto", comentaba un diputado da
oposición

"Hai unha regra
absolutamente clara;
o que gaña por
maioria absoluta fai o
governo. E ponto".
Esta foi a contundente
resposta de Manuel
Fraga aos portavoces
da oposición que
solicitaban
explicacións sobre
alg u ns aspectos do
novo gove rno. O
presidente parece ter
abandonado asi a
postura de diálogo,
anunciado o dia da
investidura, antes
mesmo de que este
tivera empezado.
ANXO IGLESIAS

Fraga esquece as propostas de diálogo realizadas na investidura
1

Temos a maioria absoluta e ponto'

• XAVIER LÓPEZ/SANTIAGO

O diálogo oferecido por Manuel
Fraga á oposición no debate de
investidura semella estar a ponto de estoupar antes de nacer.
Para a portavoz do BNG, Encarna Otero, todo aponta a que "seguramente o Fraga de Vitória e
o de Vilagarcia (en alusión aos
feitos de Montejurra e á marte
dunha pescadeira pala policía
autonómica) será o que irnos ver
nesta cuarta lexislatura".
Encarna Otero baseábase na
unión de relacións laborais con
xustiza e interior nunha nova
conselleria, a dirixida polo seguidor de Xosé Cufña, Xan Miguel Diz Guedes , algo que a
Converxencia lntersindical Galega denunciou xa como un posíbel intento de criminalizar o labor sindical.
O PSOE galega pediu unha
comparecéncia parlamentária
para que o presidente da Xunta
de Galicia explicara ás motivación s dos cámbios no organi-

grama da administración autonómica, pero o portavoz do grupo popular, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe (agora "coequipier" de Cuíña Crespo na
carreira pala sucesión, segundo
a apreciación de Victorino Núñez) fixo valer o dereito de veto
que lle da o regulamento da Cámara e a maioría absoluta de 43
deputados para estimar que non
era .pertinente nen xustificada.
Esquecido e enterrado o seu
pasado de embaixador, Manuel
Fraga foi menos diplomático
cando lle perguntaron na rolda
de prensa que seguiu ao consello da Xunta por este tema: "Hai
unha regra absolutamente clara:
o que gaña por maioria absoluta
fai o governo. E ponto", manifestou tallante.
Sobre a oferta de diálogo expresada por Manuel Fraga cara ao
BNG, Encarna Otero adiantou
que a fronte nacionalista dará
unha marxe de confianza ao novo Executivo de Fraga lribarne,
os cen días de costume, e dei-
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decisión é simplesmente "impresentábel".
Mentres o presidente da Cámara, Victorino Núñez, recoñecía
que mal andará o Parlamento se
Fraga, Beiras e tamén Sánchez
Presedo non actuan con intelixéncia suficiente para dialogar, o
presidente do grupo parlamentário socialista, Ceferino Díaz, tamén denunciou que a negativa á
comparecéncia de Fraga senta
un mal precedente no mesmo
comenzo da nova lexislatura.

Governo do PSOE
na sombra

'Ceterino Díaz,
denunciou que a
negativa á
comparecéncia de
Fraga senta un mal
precedente'

O grupo do PSdeG-PSOE ven
de constituir un governo na
sombra, no que Ceferino Díaz
quedou adscrito a Cultura para
seguir de perta os "milagres"
de Portomeñe en temas como
a promoción do Camiño de
Santiago.
Segundo un esquema xa ensaiado na pasada lexislatura, cada portavoz sectorial do PSOE

ANOSA TERRA
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xou claro que corresponde en
todo caso ao Partido Popular a
iniciativa de achegarse ao resto
das forzas políticas e sindicais
galegas para buscar saídas á
crise. A desaparición da Conselleria de Traballo é para ela "un
mal precedente". O deputado
Alberte Rodríguez Feixoo, tamén do BNG, pensa que esa

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

galega é un conselleiro na sombra que fará un seguimento e
control especial sobre ese campo de actuación do governo.
Oeste xeito, Fernando Salgado
é conselleiro de Economía,
Francisco Sineiro de Agricultura,
e Carlos Baños de obras públicas, por exemplo. Neste eido, a
Xunta xa acordou levar de novo
ao Parlamento os proxectos de
leí de estradas e partos de Galiza , que na pasada lexislatura
quedaron conxelados máis de
tres anos por vontade do Executivo. A ~spera serviu para que a
primeira reforma dos proxectos
se fixera tora da Cámara.
A iniciativa do PSOE de crear
un governo alternativo só mereceu o desprezo do Partido Popular. Así, o conselleiro de Política Internacional, Obras Públicas e Vivenda, Xosé Cuíña, comentou que de governo na sombra, ese gabinete deseñado polos socialistas galegas pasará a
ser, na seguinte lexislatura, un
governo nas catacumbas.•
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TRADICIÓN DO NADAL

A Mezquita conserva unha tradición na que o home,
é o protagonista

As mulleres, na cociña, os homes

a pasalo ben na festa dos reis
Coincidindo co cinco de Xaneiro, noite
de Reis, os viciños do concello
ourensán de A Mezquita celebran a
súa festa privada.
Trátase da Festa dos
Reís, na que os homes
son os protagonistas
durante cinco ou seis
días, dunha boa vitelada

acompañada de bon viña e outros
alimentos que, mesmo palas casas,
van recollendo como doacións das
mulleres. Segundo
afirma o alcalde Sérxio
García Ferrera, "a causa
ven de moi atrás; eu, cos
anos que teño, lémbroa
de toda a vida".

• CARME CARBALLO

se celebra todos os anos alá".

A festa xira en torno á figura do
home como dono e señor; dun
ano para outro, queda elixido o
"rei" e o "virrei" da vila. Como A
Mezquita canta con catro casas
de cultura, é nelas onde se celebra a festa. "As mulleres ... que
va... non poden entrar", di o alcalde, ainda que ao talar da cociña
(porque a vitela non se mata coci ñada), entón si que hai papel
preponderante, porque "elas están na cociña, e preparan a comida, e lago tamén fregan durante
tocios eses dias os cacharros ... ".

Pero A Mezquita garda tamén
nas mans das mulleres vellas,
outra tradición: o cultivo e tecido
de liño. Foi unha zoa de moito
cultivo en tempos, e habia teares en cáseque todas as casas.
"A industrialización e grandes
produccións deste cultivo en países coma Fráncia, fai que nós,
ainda que retomásemos este
cultivo, nunca poderiamos competir con eles", pero o certo é
que ainda hoxe existen teares.
Non perder esta tradición, artesanal pura, seria de grande interese para o vicindário. O alcalde
non mira con desagrado a idea
de amasar unha Mostra artesanal nalgún momento.

Para evitaren o roce e contacto
das mulleres -da cociña cos homes, existe a figura do camareiro, que é defendida dignamente
polos mozos que se incorporan
por vez primeira á festa, e que
non soen pasar dos dezaseis
anos. Logo están os veteranos,
que son os dispenseiros; os
máis vellos, que se encargan da
administración, control e vixiáncia das despensas.

Limar regueifas
A festa dos reis, non só se aproveita para pasalo ben e degustar
a vitela e o viña. "O rei e o virrei
teñen o cometido de unir a
aquelas famílias que por diversas razóns, pasan o ano enemistadas. Eles tan que se senten xuntos na mesa, e deste xeito -di García Ferrera-, a forza
de comer, beber e talar xuntos
durante vários días, teñen á forza que rematar por se talar e facérense de novo amigos". Oeste
xeito, os "reis e virreis" aglutinan
a todos as panóquias do concello ao redor dunha mesa que,
durante cinco ou seis días e ou-

Debe ser que esta obra, que agora ten luz verde,
non se presta ao lucimento e por isa ten que secofinanciada polos hirmáns pobres. Claro que, de rebote, socialistas e nacionalistas evitaron que desde
a Conselleria de Educación, se poidese chanchu1/ar co concurso de obras. Na votación, foi aprobada unha enmenda (que non gostou nada aos populares) para que a adxudicación das obras fose por
subasta e non por concurso. Por se alguén tiña
pensado levar un aguinaldo ... que se esquenzan.
Ainda non lle guste ao popular Sánchez Aguirre. •

Os Acordos do GATT para Galiza son unha restricción dada
debido á nula influéncia no proceso de negociación. Polo seu
escaso peso político, económico e demográfico nen sequera é
convidado de pedra pese a que algúns sectores ten un peso
importante a nivel mundial polo que a liberalización pode ser
favorábel por romper coas ataduras dun marco económico
protexido que historicamente só xerou emigración e pobreza.
En cámbio, nos sectores e productos sometidos a controles
de prezos e cantidades pala Unión Europea (PAC), Galiza terá que organizarse e saber defender sen complexos os intereses dos colectivos máis afectados.+

Unha tradición
extendida a
Santiago de Chile
Tamén A Mezquita ten, como a
meirande parte dos concellos
deste país, un índice de emigración elevado. Os viciños marcharon en bó número cara terras
andinas. Arredor de douscentos
están residindo en Santiago de
Chile. Fóronse hai dúcias de
anos, "nunha época en que a
causa era difícil; os que marcharon para Chile foron máis listos
que os que o fixeron para a Arxentina e por aí, porque éstes
non deixaron de seren asalariados e non fixeron grande riqueza. Nembargantes, os de Chile
atinaron co negócio, e hoxe, coa
cousa do pan, teñen un grande
consórcio de panadeirias montado", di o alcalde. Foron precisamente estes emigrantes quen se
encargaron desde o primeiro
momento (e por aquel o da proxección de costumes) de levar a
tradición da "Festa dos Reis" a
Santiago de Chile, "e ainda hoxe

Agora este home, que leva militando nas filas socialistas desde
hai moitísimos anos ("caseque
tradición e herdanza familiar"),
ten en mentes asociarse con outros concellos da zona para levar adiante plans conxuntos nos
que os intereses económicos sexan o nexo que os una. Son
concellos de Zamora, Portugal e
Ourense, como Viñais, Hermesende, Lubián e Pías, e A Gudiña, Viana do Bolo, Vilariño e
Conso e a propia Mezquita. Antes estaban na Mancomunidade
de Verin, pero "estes concellos
desa zona tenden máis á economia que produce o sector vitivinícola, e nós en troques somos de
montaña. T emos moita castaña
e queremos comercializala. E logo ternos un potencial para o turismo rural que nos asocia nese
senso cos concellos anteditos,
polo que irnos tentar levar por aí
o noso traballo e buscar ese
apoio económico que axudaria
ao naso desenvolvemento".+

A XUNTA NON REGALA NADA
AOURENSE
CARME CARBAI..LO

Non deixa de ser curioso que as competéncias
da Consellaria de Educación en canto a infraestructuras dos Institutos, non sexan cumpridas
debidamente. En Ourense, hai institutos sen pabillón polideportivo, caso do Otero Pedraio, que
a meirande parte do curso non poden dar educación física porque o patio está ao descuberto,

O 1°5 de Decembro era a data límite marcada por Estados Unidos para dar por finalizadas as negociacións do GA TT escomenzadas en Setembro do 1986 en Punta del Este (Uruguai).
Naqulas datas a situación era de expansión económica e, agora, cando se conclue a Ronda, estamos en plena crise económica. Este contexto influiu decisivamente no proceso da negación
chegándose a un ponto no que a própria conclusión da Ronda
aparece como un dos factores clave para remontar a crise tanto
polo seu impacto directo como pala influéncia positiva sobre das
expectativas e a eliminación dun horizonte cheo de conflictos
comerciais e proteccionismo.

Por fin, asinouse un convénio entre a Deputación,
a Conselleria e o Concello. Mália ser responsabilidade da Conselleria, os cuartos téñenos que poñe
no Concello e mesmo unha paupérrima Deputación provincial.

tras tantas noites (porque durmen nas propias Casas da Cultura) homaxean á xolda e estreitan lazos de amizade entre os
viciños dos distintos lugares.

É asi que, o socialista Veiga Pombo, ten que
apandar cunha marxinación presupostária e de investimentos que molesta e suscita polémica normalmente nos plenos muncipais.

MANuELCAO

O Acordo do GATT que entrará en vigor o 1 de Xaneiro de
1995 supón dar un paso máis na liberalización do comércio
mundial pero con grandes diferéncias por sectores, subsectores e productos ou servícios concretos. A liberalización afecta
de maneira distinta segundo áreas xeográficas e segundo o tipo de instrumentos que se utilizan para entorpecer o comércio: continxentes, axudas directas ou indirectas, aranceis e
barreiras non arancelárias. Polo tanto , á hora de avaliar os
efectos para unha área económica ou sector determinado, haberá de analizar en concreto e caso por caso, pois , vai resultar imposíbel que o citado acordo sexa favorábel ou desfavorábel en sí senón que será bon para tal producto, negativo para outro, case neutral para aquel máis. Aínda que os países
adiantados tentaron contrapoñer o free trade (libre comércio)
ao tair trade (comércio xusto) para atallar o dumping (prezos
por baixo do custo) social dos países en vías de desenvolvemento, na práctica. Só se regulamentou o free trade polo que
a influéncia máis importante sobre dos diversos sectores e
productos será aquela de índole xeral derivada do máis libre
xogo dos prézos relativos de factores, productos e servícios e
da influéncia do crecemento duns mercados e o decaemento
doutros. É
dicer, máis
alá do xogo
estático de
suma cero
no que uns
gañan o
que outros
perden, estamos diante da liberación de forzas que van
a desencadear unha
dinámica
que ou ben
s o m o s
capaces
de seguir
ou acabará
lavándonos
por diante.
Aparte disto, quizáis o
acordo máis
importante
sexa a sustitución do
GATT pola
Organización Multilateral de Com é r c i o
(OMC) orCARLOS SILVAR
ganismo
que terá maiores competéncias na organización e regulamentación das relacións multilaterais e que revela o paso dun
mundo unipolar a outro con hexemonía económica compartida. Ademáis, o acordo incorpora sectores até hoxe tora da
disciplina multilateral: agricultura, servícios, propiedade intelectual, textil e mercados públicos.

"As mulleres non poden entrar na festa", lembra o alcalde Sérxio G. Ferrera,
un veterano socialista.

Sabido é que o município de Ourense non luce
apenas ningunha obra, salvo as ostentosamente
electoralistas, de mans da Xunta de Galiza. Os
populares ao cargo das diversas Consellerias,
non perdoan aos concellos que "non atinaron"
en elixir alcalde popular.

O final da Ronda
Uruguai

e non canta, por suposto, con condicións.

MERCADO EDISTRIBUCIÓN

SALVAR AO PEQUENO E MEDIANO COMÉRCIO
ÜI.AIA

No 1987 o censo de establecimentos comerciais en Galiza era
de 65.070 e no 1989, de 59.885.
Esta diferéncia corresponde ao
peche de máis de 6.293 pequenos e medianos comércios adicados á venta minorista.
A importáncia en Galiza do sector comércio na criación e mantenim ento do emprego é enorme, se ternos en canta que segundo os dados do ano 1989,
habia un censo de ocupados no
sector de 82.011 traballadores e
traballadoras .
O peche de pequenos e medianos comércios leva consigo a
perda de pastos de traballo,
máis de 15.000 no periodo antes mencionado ( 1987 /1989).
Despois deste periodo o peche
de comércios continuou coa sua
correspondente perda de emprego, asi como grande número
de regulacións de persoal en
medianas empresas que continuan a sua actividade.
Esta situación de crise coincide
coa implantación das grandes superfícies e agudízase coa posta
en vigor do Decreto Boyer e a Liberalización dos horários comerciais. As características do pequeno e mediano comérico , -con
pequenos planteis de traballadores ou mesmo familiares- fai imposíbel que compita coa prolongación de xornada (60 horas a
semana) implantada ao amparo
do Decreto polas grandes superfícies, criando así mesmo un deterioro grave nas relacións laborais
dos traballadores. A apertura de
Domingos e festivos representa
tamén un retroceso na calidade
de vida das persoas ocupadas ,
na actualidade -entre traballadores e empresários- o 15% do total de ocupados de Galiza.
A Lei de Comércio Interior de Galiza, de Xullo do 1988, ainda que
non aterece solucións ao conxunto do sector, sí mitigaba no seu
artigo 12 a gravidade do problema ao regular os horários comerciais , ainda deixando un abano
de horário excesivo (60 horas) .
A Senténcia do Tribunal Constitucional de Xullo do 1993, dándolle a razón ao Recurso interposto polo Governo Central, que
entende que determinados aspectos da Lei exceden as competéncias autonómicas, non só
agudiza o conflicto senón que
deixa ao pequeno e mediano
comérico, nunha situación de difícil subsisténcia.
O Tribunal Constitucional, o Governo Central e tamén o Governo Autonómico, pola sua pasividade ante esta senténcia, demostran ter moi pouca sensibilidade, mesmo falta de responsabilidade, cun sector económico
que xenera no noso País, máis
do 12% dos empregos.
Ben é certo que non só a libertada de horários comerciais é
causa das dificultades do sector, a política fiscal, creditícia e
toda a política, tanto do Governo de Madrid como da Xunta,
favorabel a instalacións de multinacionais extranxeiras, fan posíbel a situación actual do pequeno e mediano comércio.
Facerlle frente a esta situación
significa aunar os esforzos tanto
da Patronal do sector como das

F. DAVIIA

Os governos Central e Autonómico
demostran pouca sensibilidade cun
sector que xenera máis do 120/o dos
empregos
Centrais Sindicais representativas do mesmo e buscar solucións, que pasarian fundamentalmente polas seguintes medidas:
A) Presionar ao Governo Autónomo para que defensa as competéncias correspondentes en matéria de Comércio Interior de Galiza.

B) Presionar ao Governo Central
para que derogue a Lei de Libertade de Horários Comerciais.
C) Presionar a ambos os dous
governos para que mofiquen a
sua política favorábel a instalación das grandes superficies
multinacionais.

D) Presionar a Xunta de Galiza
para que adopte unha política encamiñada a sanear e estabilizar o
sector do pequeno e mediano comérico que, deberia contar entre
outras coas seguintes medidas:
1 .- Melloramento dos servizos e
acondicionamentos urbanísticos
que fagan actractiva as zonas
comerciais concretas.

2. - Adopción de medidas que favorezan o cooperativismo empresarial no sector.

ció ns municipais; mellaras fiscais e facilidades urbanísticas.
4.- Impulsar o asociacionismo
empresarial que vincule aos comerciantes das cidades e vilas.
5.- 1nstrumentar medidas de
apoio financieiro, en especial na
consecución de "cretos blandos"
e outras formas que posibiliten
un despegue inicial minimamente competitivo coas grandes
areas comerciais. +
Ü LAJA

3. - En colaboración coas institu-

F . D AV ILA

é deputada do BNG

ANOSATERRA
oferécelle aos leitores os mellares viños galegos
cun 20o/o de descanto
TERRAS GAUDA

ABADIA DE SAN CAMPIO

Viño elaborado con mostos xema das variedades
Albariño, Loureiro e Caiño branco.
Fase visual: amarelo paila con tons verdosos,
Umpo e brillante.
Fase olfativa: arrecendos de notábel intensidade,
con moita persisténcia, combinándose os matices
afru tados da uva Albariña cos tons florais do
Loureiro, obténdose un arrecendo complexo e
moi xenuino
Fase gostativa: equilibrado, con corpo, moi
sabroso e con grande persisténcia. Destacan os
aromas de boca semeilantes aos percebidos por
via directa.

Elaborado a partir da variedade Albariño.
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 viño. O final de
boca é suave e moi agradábel.
Este viño ten sido galardonado con:
- J:V Trofeo Internacional de Alimentación e
Bebida (Barcelona 1992).
- Baco de Ouro á mellor marca nova (Madrid 1992).
- Baco de Prata en viños brancos (Madrid 1992).
Unión Española de Catadores. VI Concurso de
Viños Xóvenes.
- Seleccionado por Iberia, Lineas Aéreas en
concurso para a sua Carta de Viños (Madrid 1992).
- Viño 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 viño Terras Cauda está considerado
pola crítica especializada coma un dos mellares
brancos da CE como asi o atestigua ter quedado
en prlmeiro lugar diante dos outros brancos
europeus na "VIII edizione del Gioco del
Piacere" de Itália.

.,

PREZOS
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Tercas Gauda 92
Caixa de 12 botellas: 11 .500 pta.
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta.

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

Abadia de San Campio 92
Esgotado
Desconto do 20% xa aplicado. Nestes prezos está incluido o
IVA e o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fora
teñen un incremento de 500 pta./caixa.
Aproducción da adega este ano é de 150.000 l. (200.000
botellas), sendo as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de
700.000 l. cando estexan a pleno rendimento a totalidade das
60 Ha. de plantación. As instalacións, moi modernas, contan
cos últimos avances tecnolóxicos.
Aelaboración realizase en pureza varietal por maduración
escalonada, determinándose logo por cata cada ano o
coupage máis idóneo para cada tipo de viño. Avendima faise
en caixas de plástico de pouco volume, séndolle retirada a
madeira aos ácios totalmente, xa que se realiza "maceración
prefermentativa por frio". Na fermrntación 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.

Caixa de 12 botellas ............ .. ..
Caixa de 6 botellas ...... .... .. ......

D
D

NOME .. ........ ......................... .. . APELIDOS .................... ................ .. .............................. ....... .
ENDEREZO ...................... ......... ..................... ........ ........................ ....... .................................. .
TELÉFONO .... ............... ................ POVOACIÓN ........................................... ............... ... .... .

Forma de pagamento:

D Talón bancário adxunto

D Ao recibo do pedimento

D Pago domiciliado<1i

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:
1·

i BANCO/CAIXA ........................ ................... Nº CONTA/LIBRETA ........................... .. ......... .
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA ................................... .......................... ........ .................. .
Nº SUCURSAL ............................... ............ POVOACIÓN .... ....... .... .... ......... ... ........ ...... ........ .
PROVÍNCIA ................................ ........ ....... ......... ... DATA .................. ....................... ....... .... .
Sinatura

L___ ·-·- · - - - - - - - - ·-- --- -- ··-··- - - - -·----·-··
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MERCADO LABORAL

Os traballadores das brigadas contraincéndios
mobilizanse contra a Xunta
•XOAN CARLOS SILVA

"Traballamos para a. Xunta, pero
sequera ternos un seguro".
"A rua non me poden botar xa
estou". Son afirmacións dos traballadores das Brigadas Contraincéndios e de Produción Forestal, contratados pala Xunta de
Galiza. Carecen de ingresos mínimos garantidos, non están incluidos na Seguridade Social e
cantan con contratos ilegais. Na
província de Ourense estanse a
movilizar para expoñer as suas
n~n

reinvindicacións ao Conselleiro
de Agricultura, Tomás Pérez Vida!, tendo protagonizado xa várias xornadas de folga, durante
as que solicitaron un convénio
laboral do sector.
As Brigadas contra-incéndios da
Província de Ourense e os traballadores de Producción Forestal empregan a perta de 500 persoas, número que se ve incrementado no verán até os 800,
todos eles contratados teoricamen1:e pala Xunta de Galiza. Até

agora, estan semente incluidos
no réxime especial agrário co inconveniente de que eles mesmos son os que teñen que pagar
o seu seguro. Só cobran por
días traballados, o que significa
que moitos meses do inverno
non gañan nen para pagar o seguro. Por outra banda, non teñen dereito a nengunha prestación social, nen ao desemprego,
a sua contratación, ilegal, está
sometida as arbitrariedades do
traballo e da xente, polo tanto
pódeselle extinguir o contrato

cando a Xunta de Galiza queira.
Este colectivo solicita que se
lles garanticen 21 xornadas
mensuais, a sua inclusión no
Réxime Xeral da . Seguridade
Soci,al e a aplicación do Convénio Unico de Persoal.
A situación deste sector é calificada pala CIG de "tercermundista" esta forza sindical apoia
as movilizacións destes traballadores que actualmente se encontran á espera de que a Con-

selleria os convoque para unha
reunión ca fin de chegar a un
acordo. O próprio Delegado
Provincial de Agricultura, Ganderia e Montes, Olano Gurriaran, afirmou que a relación laboral que existe nestes momentos
entre estes empregados e a
Xunta de Galiza é insosteníbel.
A sua saída radica en que se lles
recoñeza unha contratación laboral dentro do Convénio da
Xunta antes de que sexan aprobados os presupostos de 1994. •

COMUNICACIÓN

1

ULTIMAS NOVEDADES
DISCOGRAFICAS
1

Dhais

Dhais

Viaxe alen de Fisterra

X ocaloma
Quince anos

FoldeNiu/
Chouteira/Ker Cuez

Diario 16 de
Galicia 1 máis
agresivo'
Diario 16 de Ga/icia modificará a
sua liña editorial que a partir de
agora será "máis agresiva, destapando notícias importantes, e potenciará sobre todo a información
local de Vigo", segundo declarou
a A Nosa Terra o seu Conselleiro
Delegado Rafael Ouro, quen con- ·
sidera que a liña mantida até
agora "non tivo o éxito esperado,
conseguimos un público selectivo, pero non suficiente". Sobre o
uso do galega, no que este periódico viña senda adiantado, Ouro
sinalou que "desgraciadamente
non tivo boa acollida e mesmo
houbo rechazos e baixa de suscriptores". No futuro "seguiremos
publicando en galega pero na
medida en que seña aceitado polos leitores".

José Luis de Elorriaga é o novo
director da publicación. Elorriaga
ten unha longa experiéncia profis ion al e traballou en médios
como Ya e El Imparcial, xornal
que pechou as suas portas en
1981 , ao pe do 23 F. Miguel
Boó, o anterior director, sinalou
A Nosa Terra que "o empresário
quere un xornal amarelo e de
certo matiz político e para iso
non conta conmigo".
Rafael Ouro anunciou a saida, a
un ano vista, de duas novas cabeceiras diárias en Galiza de carácter local e tamén ligadas a
Diario 16. Estarían radicadas en
Ferro! e Arousa, estando prevista unha terceira para Santiago a
un prazo máis longo.

Luar na lubre
Ara Solis

A música é un· bon regalo

Diario 16 de Gaficia arrastra fortes dificultades económicas.
"Ainda que conseguimos reducir
os gastos nun 33%, estamos pagando as perdas dos tres primeiros anos", sinala Rafael Ouro.
As previsións para o ano que
ven son as de obter "uns beneficios de cen millóns de pesetas".

Ouro aponta que parte do problema é un "traslado da crise
que vive Diario 16 en Madrid",
ainda que "o capital galega do
Diario 16 de Galicia chega ao
90%, tendo Madrid só o 10%".
"En caso de contradicións informativas, matiza Ouro , primará
sempre Galiza". Outras fontes
consultadas por A Nosa Terra sinalan, en cámbio, que o capital
galega non supera o 49%. •

Capítulo pendente da
Operación Ogro

O 1O de Xaneiro remata o prazo de matrícula

Vinte anos despois do atentado da ET A contra Carrero, reeditan
o libro Operación Ogro, publicado hai máis dunha década. A sua
autora Eva Forest fala sobre esta reedición no EGIN do 2 de
Decembro. "As razóns fundamentais palas que levaban unha
loita (os autores do atentado) e pala que executaran a Carrero
Blanco, seguen vixentes hoxe". Eva Forest sinala cambios na
situación: "Non hai dúbida que pasamos dun sistema ditatorial a
outro de democrácia formal e por isa déranse unha chea de
cámbios. Pero o fundamental, o direito dos vascos a seren un
pavo soberano, á autodeterminación e a independéncia, isa
nada cambiou". A escritora identifica cambios nas formas de
represión: "A represión que se encarniza sobre os que reclaman
eses lídimos direitos non é como antes, senón moito máis feroz".
Forest coida que a violéncia de Estado aumentou en proporción
ao desenvolvimento dunha sociedade democrática que ao
mesmo tempo é represora". A reedición de Operación Ogro
incorpora un capítulo no que se explica a actuación do Comando
Txiquia despois de cumprir o obxectivo da operación. "Cando se
publicaran as edicións anteriores, por razón de seguridade, non
interesaba divulgar que o comando ficara en Madrid". Co paso
dos anos, xa se pode publicar unha versión completa de
Operación Ogro, que edita Hiru Argitaletxea.

A falta de previsión das autoridades

Relevo caciquil para Fraga

Ainda faltan por adxudicar 1000 prazas.

mantén aos eshJdantes en vilo
• PAULA CASTRO

Os problemas
administrativos
ocasionados palas longas
listas de espera serán
solucionadas de forma
drástica ao poñer un tope
definitivo para a
matriculación o vindeiro
1O de Xaneiro. A eunión
do Consellei ro de
Educación e os tres
reiteres optou por
acelerar o proceso pero
non abordou a reforma do
sistema.
Os tres Reiteres das Universidades galegas, Villares Paz, Espada Recarey e Meilán Gil reuníron se onte co Conselleiro de
Educación Piñeiro Permuy, os 3
representantes da Comisión de
Coordenación para a Integración
dos Estudantes no Sistema Universitário da Galiza (CIESUG) e
o Delegado de Educación. Na
devandita reunión, convocada
polo Conselleiro pretendiase
acadar unha solución conxunta
aos problemas de matriculación
dos alunos que acceden por primeira vez á Universidade.
Coa conversión do Sistema Universitário Galego en Distrito Único os estudantes teñen a posibi1idade de incorporarse a calquera centro de Ensino Universitário con independéncia do lugar

da Galiza onde cursaran os estudos de secundária ou realizaran as probas de acceso.
Segundo isto, un aluno pode
preinscribirse en 1O títulos distintos dependendo das suas
preferéncias. Diste xeito se ocasionan graves problemas administrativos: se un aluno non é
admitido no centro solicitado en
primeiro lugar sempre pode
aparecer en lista de espera, ou
ser admitido nas outros centros
que solicitara.
A tendéncia xeral é que se espera a que se encha o cupo nos
centros solicitados nos primeiros
pastos, xa que se o aluno se
matricula neutro centro se considera que renúncia a esperar á
sua admisión na carreira desexada . Para Piñeiro Permuy, o
feito de que os alunas esperen
até o último momento para entrar no centro que quererian é o
·ue provocou os retrasos actuais. Asi , para evitar que se continue xirando neste "círculo vicioso", os Reiteres e representantes
do CIESUG xunto ao Conselleiro
acordaron poñer unha data tope:

Permuy bota parte
da culpa do retraso
aos alumnos.

o dia 1O de Xaneiro.
Abrirase un primeiro prazo de
matrícula para os dias 27, 28 e
29 de Decembro. Unha vez
efectuado o reconto dos matriculados nos centros con numerus clausus publicaranse unhas
listas cos novos admitidos nas
prazas que resten. A partir de aí
abrirase un segundo prazo que
será definitivo, nos dias 4, 5, 7 e
1O de Xaneiro. lsto permitirá, ao
dicer do Conselleiro, que "na
reincorporación das vacacións
de Nadal todos os alunas estean xa matriculados".

Problema para
os segundos prazos
Pero os problemas da adxudicación non son exclusivos dos alunas que se matriculan por primeira vez. A centralización dos
procesos de matriculación na
Universidade de Santiago impediu, polo momento, que se fixeran efectivos os segundos pasos de matrícula, que se viña
realizando en Decembro. Estos
non se podarán efectuar até
meados do mes de Xaneiro.
Un problema engadido constitúeo
a adxudicación de praza para os
alunas que se matriculan en asignaturas de libre configuración,
pertencentes aos novos planos
de estudo. Estes non saben ainda se serán admitidos nas asignaturas solicitadas neutros centros, apesar de que as clases xa
comenzaron hai 3 meses.•

Segundo o presidente da CIESUG

Demasiadas titulacións con límite de prazas
Xoan Leiceaga, presidente da
Comisión de Coordenación para
a Integración dos Estudantes no
Sistema Universitário da Galiza
(CIESUG) negou en diferentes
declaracións públicas que o proceso fose un caos. Considera
que parte do problema está en
que para 32.00 solicitantes existftn 12.000 prazas en centros
con límite de admisións. Para

Leiceaga "paréceme excesivo o
número de titulacións con límiite
de prazas no noso sistema universitário, que deixa poucos graos de liberdade de acción aos
aspirantes. Pero tamén me parece excesivo o número de opcións máximqs posíbeis que se
dan aos alumnos".
Leiceaga, a maiores destas afir-

macións, tense pronunciado por
mellorar o sistema, "espero que
sexa correxido, pero os membros da CIESUG só podemos
propor modificacións, máis ou
menos profundas do sistema actual, pero non somos quen de
tomar as decisións". Na reunión
do Conselleiro e os tres Rectores esta cuestión de fondo quedou posposta. •

Fraga será substituido por obra do caciquismo das deputacións.
Desde EL PROGRESO de 11 de Decembro, Juan Soto reflexiona
sobre o relevo da presidéncia da Xunta. "Todo o que é
movimento de/átanos. Era Michel de Montaigne quen así
pensaba, pero co barullo da mudanza, todo o mundo esquece as
leccións dos sábios. Agás o presidente da Deputación de Lugo,
o raposo vello de Francisco Cacharro. Fraga ofereceulle tres
consellerias á escolla, unha delas feita á medida: unha máquina
de amarrar polos ovos aos concellos; isto é, á base e o cerne da
Administración autonómica. O raposo vello consultou coa
almofada, botou cantas e recusou de boas maneiras a invitación.
Polo de hoxe, a Deputación de Lugo é máis ca unha carteira en
Raxoi. Teño notado que no PP hai pasmóns que coidan que a
sucesión de Fraga vaise resolver aplicando algun mecanismo
dinástico previsto no Estatuto. Algo asi como que ao patrón
vaina suceder Guiña porque si, por pelotas, porque a
presidéncia da Xunta é un problema de sucesión testada. Pero o
substituto de Fraga será en todo caso o que poña na subasta
máis votos, máis deputados, máis alcaldes e máis poder.
Romay, por exemplo, non poderá puxar porque non ten con que.
E o que lle pasa a Guiña é ainda máis grave: non leu a
Montaigne. Unicamente sei de dous galegas que tivesen a
Montainge na mesa de noite. Un xa foi, e chamábase Antonio
Rosón. O nome do outro é Francisco Cacharro Pardo".

Meio século de lixo nuclear
Despois do acordo de 1963 entre as duas grandes poténcias
para cesaren as probas nucleares na atmósfera, os Estados
Unidos experimentaron 204 veces con explosivos nucleares
baixo terra, ainda que nunca o recoñecera públicamente. O
semanário
NEWsWEEK de 20
de Decembro cita á
ministra da Enerxia
norteamericana,
Hazel O'Leary, na
sua disposición de
librar ao país dos
perigos do lixo
nuclear. "Desde
1940, o Governo
fixo probas de
radiación con 600
persoas. Máis
dunha dúcia
recebeiron, sen o
seu permiso,
inxeccións de
plutónio. En seis
Estados de todo o
país, hai case 34
MATTHEW McVAY/SABA
toneladas métricas
de plutónio de uso bélico que son un problema capital de
armacenamento. Case dous millóns de toneladas de lixo
radiactivo están gardadas en bidóns botados a perder. (... )O
Ministério da Enerxia dos Estados Unidos ten nas suas mans
unha abraiante tarefa de limpeza. Unha investigación do próprio
minisério sinala que son moitos os bidóns que perden, dentro dos
vertedoiros nucleares. Moitos dos bidóns reforzados dos anos 40
perden líquido radiactivo que poderia actuar co óxido de ferro e
producir unha reacción nuclear. Conforme o Ministério vaia
revelando parte das 32 millóns de páxinas que ainda garda baixo
segredo, podemos levar máis dun susto".•

ESTRATÉXIAS POLÍTICAS
Durante a X Asamblea dos
ecoloxistas galegas, celebrada os
pasados 9 e 10 de Outubro,
planteouse, fara de programa, o

debate sobre a oportunidade da participación política dos eco-pacifistas.
Aquí recóllense e valóranse estas
opinións, coincidindo coa decisión

de vários colectivos ecoloxistas
andaluces e madrileños
de entrar a farmar parte de
Izquierda Unida.

O ECOLOXISMO PENSA NOS PARTIDOS
RODOI..FO DA CUÑA

As opinións verquidas na X Asamblea
nos intervalos das sesións programadas
distan, obviamente, de seren as "oficialmente" representativas dos respectivos
grupos englobados na AGENG. Foron
posturas personais que reflexan as habituais duas tendéncias político-organizativas do movemento ecoloxista no seu ámbito internacional.
Dunha banda a de aqueles e aquelas
certamente reticentes a entraren no xogo
do mercado do voto, da compra-venda
publicitária, preferindo actuar en consonáncia coa labor de base, a do movimento social e de opinión. Mesmo en estricta
colaboración coas Organizacións Non
Gubernamentais (sector neo-libertário e
antisistémico). Da outra, os que coinciden unanimemente no acertado e lexítimo de se constituíren en opción política
diferenciada, isto é, cun programa próprio, ou ben reclamando publicamente o
voto para a opción Os Verdes (sector
que acredita na transformación "de" e
"desde" as institucións e na vertebración
organizativa estabel).
Mais tamén hai activistas, e non poucos,
que ligan a idea d~ nación ao seu personal concepto de conservación e protección de recursos e modos de vida locais.
Orientación logo reflexada a través da
asociación ou grupo no que se actúa.

É dicer, trátase de xente que vota e
apoia, por activa e por pasiva, as teses
nacionalistas, entendendo que todo iso
non invalida os seus princípios e propostas. Princípios que, desde o cerne do movimento verde dos anos setenta, pretenden un rexeneracionismo humanista da
sociedade, á vez que un desenvolvimento
equilibrado que respete as bases biolóxicas e espirituais que tan posibel a vida.
VALORACIÓN ELEITORAL E AUTOCRÍTICA

Non resulta gratuíta a preséncia eleitoral
da coalición Os Verdes (da federación
española do mesmo nome), ou de Los
Ecologistas (ligados ao Partido Humanista, cuxa finalidade entre outras escuras
intencións, é a de divir aos primeiros).
Con todo as duas listas sumaron nas pasadas eleicións autonómicas sete mil tres
votos. Sen dúbida, sutráxios tillos da protesta e da concenciación, mais tamén
froito do descontento e da frustración da
xente nova para con outras formacións.

~~

Resulta tamén evidente que a implantación organizativa destes partidos na Galiza é cativa, e sen miras de ampliaren a
sua infraestructura e traballo político a
curto e médio prazo.

-a oposición á política hidroeléctrica do
Estado;

Ou o que é o mesmo, a non contaren como opción séria no que a representación
parlamentar se retire, nen en Compostela, nen en Madrid. Daí, que pouco tempo
antes da cita eleitoral varios militantes de
base doutros partidos (UG, BNG,
PSOE. .. ) comentaran que xa non acreditaban na alternativa sociopolítica verde.

-no apoio amasado cando os verquidos
nucleares na fosa atlática ou co gallo da
recente movilización contra a pretendida
instalación da terminal Petrovigo, por
exemplo.

-a oposición á política do ICONA e da
Xunta en matéria forestal;

tación a unhas sociedades máis complexas no económico, máis consumistas e
uniformizadas no cultural do que o foran
nos anos sesenta.
POR UNHA COLABORACIÓN MÁIS ACTIVA

Se cadra o erro dos ecopacitistas hispanos e galegas na sua vertente política, radique na tentativa de criaren unha organiNeste senso resulta ben ilustrativa a anázación á imaxe e semellanza da alemana.
lise feita por Francisco Garrido da Mesa
País onde esta ten un senso histórico e
Confedera! dos Verdes, e por Jordi Piacumple unha tarefa social que responde
gem da revista Integral, a propósito das
aos intereses e necesidades dun importante sector da sociedade nórdica, habida
últimas eleicións xerais. Nela culpan do
canta da práctica proscripción á que se
estacamento eleitoral da lista verde ás
seguintes causas:
ven sometidos todos os grupos á esquerda dos socialdemócratas. Por tanto, sen-Unha vertebración inadecuada e inda así, e tendo en conta a realidade pluricompleta deis Verds de Catalunya cos
nacional española non nos ten que sorVerdes Europeos e Os Verdes españois.
prender o apoio popular dádo a opcións
que, ademais de acertaren no diagnóstico
-Á ameaza permanente de división arxeral dos males económico-laborais e industriais das suas respectivas nacionaligumentada por sectores que non aceptan estar en minoría.
dades, tan sua a defensa das libertades e
-Á incomprensión
valores fundamentais
do Grupo Verde no - - - - - - - - - da democrácia, xunto
Parlamento Europeo,
coa asunción dunha
e á dos "Die Grünen".
parte das reivindicacións do ambientalis-Á presión continuamo autóctono.
da das distintas esquerdas nacionalisPostura crítica e reitas e de EU, coa finavindicacións que muilidade de deixalos fóta xente comprende
ra de xogo.
e agradece, a tenor
das circunstáncias
"En definitiva (din
económicas e sociais
eles), mentras Os
que a cotío vivimos.
Verdes asentan a
sua preséncia en caTal vez o erro dos tese que todos os paíóricos da política verses do continente, a
de sexa o creren que
precariedade do ecopacifismo hispánico
as suas próprias teses e planteamentos
pode dexenerar dun transtorno infantil
organizativos son a úneca alternativa
nunha enfermidade crónica de maior grasusceptibel de mudar as relacións sociais
vedade".
entre os seres humanos e a destes co
seu hábitat, tanto no plano individual coContado, o último punto non semella ser
ma colectivamente.
todo o contrastado que debera. Pois en
rigor, e polo menos no caso galega, deMais velaí que no eido da esquerda políberían decatarse de que a esquerda natica e sociolóxica se teñen producido
cionalista ten asumido desde os anos secámbios, ben sexa pola desaparición do
senta a defensa da terra e dos intereses
bloque comunista europeo e do telón de
labregos. Exemplos hai moitos:
aceiro, ben sexa pala necesária readap-

'Se cadra o erro dos
ecopacifistas radique
na tentativa de
criaren unha
organización
á semellanza da
alemana'

Asi as causas, e tendo en conta as peculiares características do agro, o mar e a indústria galegas; aliando a vía forestal escollida pola Consellería de Agricultura cara
á brutal eucaliptización da terra nosa, a temerária política do binomio vertedoiro-incineradora posta en práctica pala COTOP e
Industria ou o crecente interese personal
de Fraga lribarne polo turismo rural , sen a
imprescindíbel contrapartida dunha política
de Parques Forestais e Naturais que minimice os impactos socio-ambentais derivados e sen un verdadeiro interese por revalorizar a cultura e economías tradicionais ,
concluímos, no oportuno e necesário dunha maior colaboración entre nacionalistas
e ecoloxistas, no Parlamento e na rua.
Unha participación dos ecoloxistas que
ben podería ser como corrente de opinión
e debate dentro da actual formación nacionalista maioritária. Certamente tal incorporación non debería ir en detrimento
do princípio fundamental do movimento
ecopacifista, ou sexa, o da autonomía e
maior grao posíbel de autoxestión para o
indivíduo e o grupo de traballo .
Princípios que poder ían coexistir cos
dunha corrente organizada dentro dunha
disciplina de partidos, sen porén abandonaren o traballo de base ou a investigación científica, da que tanto gosta unha
parte deste colectivo na Galiza.
Acaso, tería que se disolver por tal motivo a AGENG , ou perderen os grupos que
a participan en médios para a acción e a
decisión individuais?
Perdería acaso o principal grupo do nacionalismo de esquerdas, e da oposición parlamentar, en pluralismo ideolóxico ou en
capacidade de análise e debate interno?
Nengún dos dous sectores terían por que
verse perxudicados. Mais ben , reforzaríanse mutuamente, engadindo á xa declarada defensa dos valores da terra, unha
maior capacidade de ilusionar á xente nova, e por engadido, á sociedade no seu
conxunto.+
R oDOLFO DA Ccr\:A

é ecoloxista independente

Noticieiro ecolóxico

~ Nova campaña de

protección do lobo
ibérico na Galiza
Nove asociacións ecoloxistas galegas están a impulsar conxuntamente a campaña en defensa do mamífero-depredador máis significativo
das nosas serrase bosques.
Segundo eles, os problemas deste
cánido emblemático da nosa natureza e cultura popular son vários:
- as campañas ilegais de envelenamento realizadas por proprietários
de gado mostrenco (semibravo};
- o emprego de cepos e outras
trampas;
- as batidas feítas alén do período
outono-inverno, sen o control da
gardería de Medio Ambiente;

- os incéndios e a perda do seu hábitat;
- a futura construcción das autovías
A Coruña-Lugo-Benavente, e VigoOurense-Benavente, que no actual
trazado previsto afectarían a lugares
de cría e paso desta espécie.
Nesta campaña inclúese, asemade,
a protección dos cabales garranos
ou cabalas do monte galego-portugueses, espécie que carece da
atención debida.
Cren que a supervivéncia do lobo só
estará garantida cando a Consellería de Agricultura se decida a investir 150-200 millóns de pst./ano, en
indemnizar aos gandeiros polas reses abatidas "a mans" deste cazador, entre cazadores.
(Peden se envíen cartas a: Sr. Tomás
Pérez Vidal. Consellería de Agricultura,

Gandería e Montes. Edificios San Gaetano; Compostela. E unha copia a: Campaña Lobo Ibérico. Aptdo . 4332 , 15080 A
Coruña I tlfno.-981/614131 ). •

~

O Bureau Europeo
de Medio Ambiente
pede a paralización
do Plano de Residuos
Sólidos da Xunta
Á vez que solicita do executivo galega a posta en práctica de medidas
eficaces para a reducción, reutilización e reciclaxe de lixo. O informe denunciante fora previamente presentado á análise de todos os grupos polas
organizacións españolas AEDENAT,
Amigos da Terra, ADENEX, CODA, e
os galegos de ADEGA, tamén membros deste Bureau continental.•

~ O Caurel posúe o

40% da flora galega
Segundo Xosefina Álvarez, profesora de bioloxía vexetal, cuxa texe
doutoral se centrou nesta terra, terra louvada en verso por Novoneira, atopamos que, sendo o 1% da
supertície do país concentra en
cámbio o 40% do total das plantas
superiores. Mais esta concentración e porcentaxe aínda é maior,
cando a especie de referéncia son
os líquenes.
A zona atópase en perigo por mor
das canteiras a ceo aberto, pola
abertura irracional de pistas, pola falla dunha política de repovoamento
forestal e tamén polo novo turismo
rural incontrolado.
E logo, os responsábeis da Conse-

llería de Agricultura e a COTOP, din
que non urxe alí a creación dun Parque Natural.•

~Os verdes
franceses dan un
rouse á esquerda
Na recente asamblea xeral celebrada na rexión de Calais, o sector
maioritário da devandita federación
política optou por un cámbio na sua
orientación ideolóxica.
Da xa tradicional postura "nen dereitas, nen esquerdas, nen política de
bloques; por unha vía política intermédia", á actual aposta "pola criación dunha nova esquerda, dunha
maior descentralización do poder
sen renunciar ao ideal conservacionista e pa~ifista'.'. •
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QS CAMBIOS EN RUSIA

Zhirinovsky, de neonazi a axente do KGB
•MANUEL VEIGA

Vladimir Zhirinovsky, o lider do
PLDR gañador das recentes
eleicións en Rúsia, denunciou a
manipulación do resultado eleitoral, pésie ao cal a sua forza
preséntanse como amáis votada. Zhirinovsky que foi acusado
en Ocidente de neo nazi, nada
máis coñecerse o "sorprendente" resultado das eleicións,
emerxe agora como unha figura
deseñada pola KGB. leltsin deu
orde de "disolver" este organismo, que agora se denominaba
Ministério de Seguridade, unha
vez que comezou a sospeitar do
seu apoio a Zhirinovsky.
Vladimir Zhirinovsky era un descoñecido en Ocidente, ainda que
non de todo en Rúsia, pois en
anteriores comícios xa conseguira un bon resultado. O seu discurso baseábase na tese de que
"Rúsia é autosuficente en enerxia e matéria primas e conta cun
elevado nível científico. Non
tempos , por tanto , que axoenllarnos diante dos Estados Unidos e pedirlle permiso para todo". Unha declaración así foi suficiente para que cundise a alarma nas embaixadas ocidentais
que teñen unha grande influéncia en Moscova desde que leltsin ocupa a presidéncia. O éxito
eleitoral do PLDR provocou que
vários xornalistas norteamericanos, ligados á sua embaixada,
percurasen de inmediato nos arquivos antecedentes "utilizábeis"
contra Zhirinovsky. Dese traballo
resultou que o lider agora gañador dixera nun artigo publicado
hai dous anos que "Rúsia debia
recuperar o seu orgullo e a sua
glória pasada , cando as suas
fronteiras se extendian até Polónia e Finlándia". Tamén axudou
unha declaración de Gaidar, o
ministro económ ico de leltsin ,
que calificou a Zhirinovsky de
"novo Hitler". A consigna prendeu de contado en todos os
méios de comunicación de Ocidente. Estaba en perigo a conquista do mercado ruso para unha economía ocidental en crise a
causa dos seus excedentes . A
aspiración das chanceleirias do
Oeste é que en Rúsia pechen
cantas máis fábricas mellar.
Cunha estratéxia asi, non cabe
dúbida de que as posturas "nacionalistas" de Zhirinovsky resultaban ameazadoras.
Pero alguns dados comezaron a
albiscarse entre a enxurrada de
adxetivos sobre o presunto caos
soviético . Zhirinovsky negou
que tivese obxetivos expansion istas, dixo que manteria os
acordes de desarme en caso de
que entrase a formar parte do
governo e ridiculizou aos que lle
chamaban nazi lembrando que
dous familiares seus morreran
na Gran Guerra Pátria a mans
da Gestapo. Unha realidade que
por outra parte é común á maioria da povoación rusa.
O Partido Liberal Democrático
de Rúsia, que Zhirinovsky encabeza, foi fundado en 1989, o
seu carnet azul inclue o lema
"Lei, pluralismo e presidente".
En nengun lugar aparece a procedéncia nacional do afialiado,
o que desminte as acusacións
de racismo. O PLDR foi fundado
en 1989. Ese mesmo ano Zhirinovsky foi visto no .(fongre.so ·
dos Deputados da URSS, ainda

que el non era deputado. As
suas intervencións foran difundidas polo sistema de comunicación interno do KGB. Tamén estivo en Turquía en operacións
que só un axente deste servício
estaba autorizado a realizar.
Estes dados comezaron a coñecerse agora en Moscova e levaron a leltsin a decretar unha nova disolución do KGB. Zhirinovsky poderia ser, segundo esta versión, un delicado produto
de marqueting, coas doses axeitadas dun esmagado orgullo ruso e de críticas á pobreza xera-

da por leltsin. Todo iso nun verbo áxil, demagóxico e populista.
Unha forma clásica de conseguir votos que nada ten que envexar, nese sentido, aos métodos da CIA.

A esquerda controla
a metade da Duma
Pésie a que Gaidar chamou a
unha "coalición antifascista"
contra Zhirinovsky, o PC de Rúsia preferiu convocalo para tratar de buscar un acorde de oposición na nova Duma. O PC xa
ten como aliados ao Partido

Agrário, ao Partido Democrático
de Travkin e probabelmente ao
Partido de Mulleres, o que lle
outorga a prática metade dos
escanos. Zhirinovsky probabelmente decida esperar antes de
definirse. Xa se ofereceu a formar parte do governo e probabelmente xogue as suas bazas
presionando intermitentemente
a leltsin, sen decantarse claramente pala oposición, pois iso
acortaria a sua marxe de manobra e colocariao a ollas de Ocidente como un satélite dos comunistas. Zhirinovsky probabelmente trate de conservar as bo-

as relacións de Rúsia con Estados Unidos e Alemaña, sen buscarse máis enemigos, pero tratando de influir sobretodo na política económica interna.
O embaixador dos Estados Unidos en Moscova, Strobe Talbott,
afirmou xa o pasado Luns que o
tratamento de choque de leltsin
debía ser moderado. "Zhirinovsky, sinalou outro alto funcionário norteamericano, é un mal
inevitabel, ademais non se pode
voltar á guerra fria e mellar é pedir a leltsin que coordine as suas
accións co novo Parlamento".+

ANOSA TERRA
"""'
oferécelle aos seus lectores o MEL 'A MONTANA'
ALIMENTO NATURAL POR EXCELENCIA
Agora cun 20% de descanto enviando este boletín
Mel con identidade:
Os apicultores de "A Queiroga" respondemos da
naturalidade do producto e do esmero no proceso
artesanal de extracción e envasado.
Na súa casa o mel con arrecendo galega para os
que saben apreciar o mellor.

SANA E NATURAL
decisión a TOMAR:
MEL 'A MONTAÑA',
cada día no seu fogar.

¡FELICIDADES!
¡ TARXETA DE PEDIMENTO

O mel é un producto alimenticio e natural,
elaborado a partir do néctar das flores e doutros
zumes das plantas.
Na Cooperativa AQUEIROGA envasamos e
distribuimos exclusivamente mel galega, de colleita
propia, etiquetado como 'MELA MONTAÑA'
O noso MEL esta acollido á denominación
PRODUCTO GALEGO DE CALIDADE, MEL DE
GALICIA, que avala as inmellorables condicións do
alimento que lle ofrecemos.

1

l
·

1

Enviar a COOPERATIVA 'AQUEIROGA'
Rúa Vilanova, 43 baixo. 15500 Fene-A Coruña
Telf. (981) 34 03 02

S. COOP. QUEIROGA
CIF: F-15.220 .239
-;:
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D

NOME .. ........ ...... ........... ........ ... APELIDOS ........... ....... ......... ................. ......... ..................... ..
ENDEREZO ............. ....... .. ....... ....... ........ ...................... ........ ....................... ... ...... ....................
TELÉFONO ........... ............... ..... .. .. POVOACIÓN .. ....................... .......... ....... .. .................... ..
forma de pagamento:
(a nome de Coop. AQu~ iroga)

®
lOIJElllOGA

20%de descanto ecos portes pagos).

Desexo recibir a cantidade de
cai:xas de 6 Kgs.

i

D Talón bancário adxunto

Tan natural coma ti.

Caixa de 6 Kgs. de MELAMONTAÑA
ao prezo de 3.900 pts. (aplicado xa o

(1)

D Ao recibo do pedimento

D Pago domiciliadd º

(ten un custe de 400 pts.)

Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados:

BANCO/CAIXA ....... .... ................ ...... .. ........ Nº CONTA/LIBRETA ..................... ...... ........... .
TITUIAR DA CONTA OU LIBRETA ..... ...... ............... ......................... ... ...... .. ....... ................ ...
Nº SUCURSAL ................ ....... ....... ........ ..... POVOACIÓN ................... .... .. .. .... ....... .......... ......
PROVÍNCIA ......... ......... ...... ....... ......... ........ ........... DATA..................... .. ... ........ ......... .. ... .. .. . ;
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CRISE DO SERVIZO MILITAR

César Garcia Aguiño,
insubmiso en prisión

• H<

,

'A mili quédanlle dous ou tres anos'

PRONTUARIO
ORTOGRÁFICO DE
GALEGO
Valentín Arias López

César García Aguiño é o primeiro insubmiso
galega en ingresar en prisión. Con 31 anos,
este membro dos lnsubmecos do Grave, hai
cinco anos que agarda un desenlace para a
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sua opción. Accedeu ao terceiro grao o
Venres 17, o mesmo dia no que se realizou
esta entrevista. Coa nova situación
unicamente ten que durmir na cárcere.
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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 morfolóxico, 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,
clise 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 x22, 240 páx. 995 pta.

EDICIÓNS DO CUMIO S.A.
Travesía de Vigo, 156 - 12 D
Telf. (986) 25 07 67
VIGO
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Césa Garcia Aguiño entrou na prisión de Vigo o 7 de Decembro e acadou o terceiro grao 10 dias despois.

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cando se fixo insubmiso puido
terse librado?
Puden ir á Cruz Vermella e sei de
casos que compatibilizan o traballo coa prestación, e só están no
posto unha ou duas horas ao dia.
Hai concellos que solicitan prestacionistas para os viciños, que
só van asinar, pero non é a solución. Ainda que apoiamos a todos os obxectores, porque só con
que opten por esa via supón un
menos na mili, asi irá desaparecendo. Eu obtei polo enfrentamento directo, ainda que persoalmente puden escáquearme.

'Desde o 68
non houbo nengun
movimento xuvenil
tan comprometido e
que sofri ra tanto
as consecuéncias
do que estaba
a facer"

A sua via rómpelle moitas posibilidades laborais
cuéncias do que estaba a facer.
Distribúe:
DISTRIBUCIÓNS ARNOIA
Ramalleira (Cruce de Bértola)
Telefóno (986) 70 93 40
36140 VILABOA (Pontevedra)
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Laborais e de todo tipo. Estás
pendente de ir a xuizo ... non podes facer planos a longo prazo.
Desde o 68 non houbo nengun
movimento xuvenil tan comprometido e que sofrira tanto as cense-

Como é o sistema de cumprimento?
Entro ás nove e cuarto da noite e
saio ás sete ou sete e cuarto da

mañá. Teño que ir durmir Domingo, Luns, Martes, Mércores e Xoves. O Venres saio á maña pero
teño que fichar entre as seis e as
nove e cuarto da noitiña, para
voltar logo a casa. Para a xente
que ven de lonxe, coma min que
vivo no Grove, o sistema non é
moi bon. Teño que botar cen quilómetros para asinar e diariamente teño que ir e vir. Non hai
outro centro penitenciário máis
próximo.

A chegada a prisión foi un
acontecimento.
Si, habia moitos outros insubmisos e obxectores no exterior, aos
que estou moi agradecido. Dentro tamén foi comentado.

Ten que estar dous anos, catro
meses e un dia baixo o réxime
carcelário?
Como estou sometido ao terceiro

grao teño unha redución de condea mínima, unha cuarta parte.
lso, unido a que a liberdade condicional outórgase cando falta
por cumprir outra cuarta parte,
significa que, segundo me explicou o xurista da cárcere, podo
deixar de estar sometido ao terceiro grao á metade da condea,
un ano e dous meses.
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Non ere que cambiarán antes
as cousas?
lso espero, se o novo código penal despenaliza a insubmisión
coméntase que teñen que aplicar
unha amnistia, pero todo son hipóteses. Esperemos que non haxa que agardar máis dun ano.

lngresou en prisión por decisión própria?
Eu sempre cumprin os mandatos
do xuiz. Son o caso contrário do
preso que vai esposado. Nós
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Demorouse a sua saída por
mor do quebrantamento de
condea de 46 insubmisos?
O director da cárcere díxome
que estaba pendente do que sucedia con eses compañeiros, pero o certo é que sain en semana
e pico, cando habitualmente tárdase entre vinte dias e un mes
en acordar a aplicación do terceiro grao.

'Non dan avio
a criar postos para
tantos obxectores
como se tan,
a parte dos que xa
teñen acumulado
de antes"

Cre que aceleran os trámites
por cuestións políticas?
Si, é a estratéxia actual da administración.

Por que razón?

É un xeito de lavar a cara o Governo, para non dar tan mala impresión pola condea que nos meten , que son dous anos, catre
meses e un dia. Hai dous dias
xulgaron en Santiago a un home
do que dician que abusara de várias menores . Foi condeado a
dous anos, catre meses e un dia,
a mesma pena ca nós. Hai delitos que non teñen comparación.
Segundo de que xuiz se trate , dician na prisión , a pena pode ser
ainda menor. Sei dun caso de
vários atracos a man armada con
violéncia, cuxo autor recebiu un
ano de condea por cada atraco.
A verdade é que é inxusto que
nos metan a nós dous anos e por
outros delitos moito por vistos socialmente a condea sexa menor.
A parte, eu penso que non é delito nengun ser insubmiso, esa é a
primeira premisa.

Pasou un ano e médio desque
foi xulgado.
O xuízo foi en Xullo do ano pasado e a condea imediata. Na
senténcia o xuiz, como consideraba que era unha pena excesiva - ao igual que o fiscal-, solicitou un indulto ao governo, que
veu rexeitado . Houbo recursos
diante da audiéncia , a petición
de indulto ... Durante o verán, a
petición miña, déronme un apra-

zamento do cumprimento da
condea por cuestións de traballo.
O xuiz avisoume de que non ia
ordear o meu ingreso até que se
aprobara a nova lei do terceiro
grao . Ainda non é firme, pero hai
unha notificación interna de institucións penitenciárias. Daquela,
en canto o director da prisión comunicoulle ao presidente do tribunal que me ian aplicar esa directiva ordeou que entrara.

Se cadra prolongouse o proceso.
Son insubmiso á PSS , tiña que
cumprila na Cruz Vermella de
Pontevedra. O xuízo tardou entre
un ano e meio e dous desde que
me tiña que incorporar até que se
celebrou. Teño 31 anos e fixérame obxector aos 26 anos, pasaron cinco anos entre que me fixen
obxector e ingresei en prisión. Isto é un abuso máis, estás tanto
tempo pendente ...

Hai intencionalidade en demorar prazos?
Outros insubm isos anteriores a
min non foron xulgados , o que están a facer é unha represión selectiva. Se pasaran todos a xuízo
acumulariase tanta xente que non
darian abasto a meter insubmisos
presos.

Despenalización da
insubmisión
O quebrantamento de condea

-----------------------------------------------------------,

dos 46 insubmisos é un novo
paso?

É un enfrentamento directo co Estado. A cuestión tratouse nun congreso que tivemos hai dous meses
no Ferrol e chegamos á conclusión
de que cada un tiña que tomar a
decisión segundo o seu caso persoal. Dar ese paso é dunha responsabilidade moi severa, porque,
a parte de quitarche o terceiro
grao, pasas ao segundo e tes que
botar case a condea íntegra na prisión. Agora estamos pendentes de
se o Estado despenaliza a insubmisión. As últimas informacións indican que o novo código penal vaino facer. A cámbio, coméntase
que se nos inabilitará para o exercício de cargos públicos.
lso non significa disparar a insubmisión e acabar coa mili?

É o que pretendemos todos.

'Hai delitos
de maior gravidade
que teñen u nhas
penas máis leves"

Como se pasa na prisión?
A verdade é que non lle recqmendo a ninguén que probe. E moi
duro estar pechado e privado de
liberdade. Particulamente a min o
primeiro dia, que foi o máis difícil,
fíxoseme eterno, ainda que ás
portas da prisión estaban os compañeiros. Cando sain esta mañá
non podo dicir como estaba, só
sei que botaba por fóra , pasei a
metade do camiño a casa cantando, iso que só foi semana e algo.

Que tal na casa?
Pasaronno mal, o meu pai sofreu
bastante, eles son os que piar o
levaron. Hoxe, cando me mirou, a
miña nai respirou aliviada, botou
un ai e deume un bico.

Non preferirian outra solución?
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'Cada insubmiso
preso son moitos
que se optan pala
mesma via, e máis
xente que se pon a
favor nasa"
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non queremos andar fuxidos, enfrentámonos a esa realidade até
que cámbie.

1Ci-

Que efeito provoca un insubmiso na sociedade?

tos
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No Grave manifestáronse a pral
da miña liberdade máis de mil
persoas, nunca houbera un acto
tan numeroso. O instituto parali-

souse, os rapaces achéganse
aos insubmecos para perguntar
como un se fai insubmiso. En todos os corros talan da insubmisión, mesmo xente maior que
non sabia que era iso agora di
que se tivera que ir á mili hoxe
en dia non o faria porque iso non
positivo. Cada insubmiso preso
son moitos que se optan pola
mesma via, e máis xente que se
pon a favor nasa. Por iso queren
cambiar a estratéxia e agora pretenden impedir a posibilidade
dos insubmisos seren funcionários, porque moitos son xente estudada que aspira a eses pastos.
Meter aos insubmisos no cárcere
é criar mártires. A xente estaba
revelada polo feito de encadearnos, por isa fixeron o do terceiro
grao, para que digan que só van
durmir, que a represión é máis
suave, pero non hai tal, porque
estás preso igual, ti tes que cumprir os teus horários e a liberdade tela coartada igual.•

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

Saben que non cometin delito
nengun, pero tamén sofren. Aceitan a miña opinión pero ás veces
dinme que de ter ido á mili non pasaria este calvário, ainda que iso
significaria estar pechado igual.

Quebranto de condea
É o primeiro insubmiso galego

na cadea?
Si, pero Andrés e Modesto Toríbio están pendentes de entrar
agora a princípios de ano, son insubmisos á PSS e estaban á espera da denegación da petición
de indulto feita polo xuiz.

Valorou a posibilidade de quebrantar a condea?
Valorei, pero teño un traballo familiar e os meus pais xa son de
idade, se quebranto teño que ir
ao cárcere e estar sometido a segundo grao, daquela deixaríaos
bastante tirados, non podo permitirme. Sopesei os pros e os con-

Non somos
insolidários
nen etarras'

tras e decidin non quebrantar. É
unha postura frente á que hai que
descobrirse pero eu non podo.

Servirá de algo o esforzo dos
46 insubmisos que quebrantaron a condea?

Considérase un preso de conciéncia?

Creo que si, hai que botarlle
vontade e valor para facelo. Eu
sei o que significa estar no cárcere. Mesmo na situación na
que estaban agora, saindo a
diário, negarse a aceitala e que
os metan dentro ...

Son un preso de conciéncia. Creo
que non cometin nengun d~lito
nen lle fixen mal a ninguén. E un
castigo pola miña forma de pensar, non hai intención de reabilitarnos nen reinsertarnos porque
xa estamos inxeridos na sociedade e ternos hábitos comuns a calquer persoa normal.

Cando escoita a un ministro
dicer que iso é insolidário
que pensa?

Hai zonas nas que é maior o
problema da insubmisión?

Que é unha parbada. Creo que
non ten direito a dicer iso. Mesmo agora están tentado asimilarnos coa ETA. Un galega non
pode ter nada que ver coa ETA.

Os insubmisos estamos aí, hainos en todas as comunidades autónomas, ainda que en vários lugares non os están a xulgar. En
Catalunya hai insubmisos pero os
fiscais non participan no proceso
e remitiron todos os trámites ao
fiscal xeral do Estado. En Andalucia pasa outro tanto do mesmo
porque pensan que é unha pena
exaserada e que non se deberia
xulgar a ninguén. Nunhas zonas
do Estado están metendo xente
presa e neutras non, iso é unha
discriminación.

Quer significar, logo, que hai
nérvios no governo?
Estamos dando pasos adiante
e enfrentándonos ao governo
de forma definitiva. O quebrantamento de condea é un chanza máis. O pulso foi tan forte
que xa ve como se puxeron, a
única excusa que agora teñen é
dicer que somos da ETA e causas polo estilo. Non somos insolidários nen etarras, só queremos que cámbie a lei.

Na Galiza non hai unha información moi precisa sobre os
insubmisos.
Somos uns 50 na Galiza e no
Estado máis de catre mil. Obxectores non sei ben. Segundo o director xeral da Prestación Social
Substitutória diariamente en todo
o Estado fanse obxectores 500
persoas. Esa é unha cifra moi alta. Non dan avio a criar postes
para tantos obxectores como se
tan, a parte dos que xa teñen
acumulado de antes. Non dan cifras oficiais para que non se saiba nada concreto. Hai moitos
que levan cinco ou seis anos e
se ignora a sua situación. Non
coñecemos nengunha pauta que
estexan a seguir. No que se retire as insubmisos todos ternos a
idea de que podemos ir presos e
aceitámolo.

Que pensa da posición do ministro de Xustiza?
Seica era de "Xuices para a Democrácia", pero ao final demostrouse que está a facer o mesmo
que os outros, a ver se cámbia algo, ainda que se o fai non é por
ser máis progresista, senón porque a sociedade asi o demanda.

Debilita a imaxe do estado que
haxa presos insubmisos?

É impresentábel que un estado
democrático teña presos de conciéncia, porque asi nos consideran várias organizacións non guvernamentais. •

'Se quebranto
a condea os meµs
pais, que ?<ª son
de idade,
quedarian bastante
desprotexidos".

Hai un debate aberto na Unión
Europea sobre o asilo político,
e sobre a homologación das
lexislacións dos diferentes estados membros. Poderia un insubmiso pedir asilo político
onde a mili non é obrigada?

1

Niso tamén somos o caso contrário á ETA. No Reino Unido
non hai mili, e por tanto non é
delito ser insubmiso porque non
se pode dar tal caso. Se un insubmiso se exília en Inglaterra
estamos diante dunha contradición. Coñezo casos de insubmisos no exílio. Hai insubmisos
en busca e captura, ainda que
esa vida é moi dura.

Canto tempo durará a mili?
Non o podo dicer. Se despenalizan a insubmisión, como están a
piques de facer porque a maioria da sociedade asi o demanda,
a mili non tarda dous ou tres
anos en desaparecer. Lago farán un exército voluntário ... se é
o que queren.
É ese o seu obxectivo?

O primeiro paso é rematar coa
mili, ainda que dentro da insubmisión hai várias tendéncias: antimilitaristas, patriotas galegas ...
Agora a mili, os exércitos despois, porque penso que non teñen sentido. No século XXI non
tan nada máis que provocar guerras. Por moitos inimigos hipotéticos que digan que hai por aí, todos vemos que a realidade é outra, o exército español desde hai
case dous séculas non se tivo
que defender dunha invasión, o
único que fixo foi manter guerras
coloniais en América e Africa e
montar unha guerra civil .cruenta.

Forman parte dun movimento
político?
Si, un movimento que trata de
cambiar estas leis inxustas. •
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dos mundos posíbeis
(Felipe González)

RAMILO RECREACRISE
XosÉ Cm CABIDO

Di o presidente dos empresarios galegas que deberiamos traballar máis horas e cobrar menos soldo. Reflexionemos.

·'
A revista Hola! prepara

..,

..

a sua edición nos Estados
Unidos, logo de terse
aposentado xa no
mercado inglés. Hola!
fala de princesas,
nostalxa do Antergo
Réxime (antes da
revolución francesa) no
que só eran felices os
membros da Corte. Pero
a nostalxa é un produto
sempre atractivo, ainda
que seña falso (en Gal iza
hai unha saudade polo
mundo rural que esquece
as suas misérias). Pero
Hola! non é o produto
máis pernicioso do
quiosque. É máis inocente
fotografiar a unha
marquesa arruinada
dándolle un donuts á sua
cadeliña Lulu que ocultar
que a sanidade en Galiza
é unha bomba de
reloxeiria.

As empobrecidas
xentes de Santiago del
Estero e de Tucuman
asaltaron institucións
públicas e supermercados
privados. Alguns foron
fotografiados cun
televisor roubado
debaixo do brazo. Ao
chegar a casa enchufaron
o aparato e escoitaron a
Cavallo, o Ministro de
Economia arxentino,
decindo que os revoltosos

Ó empresario non lle vai mal nin sequera nunha crise, porque
se lle fose mal botaríase de empresario como hai quen se bota
de cura por fame de mundo. Ó empresario na crise vaille moito
mellor ca ó traballador, xa que o Estado págalle máis por crear
peores postos de traballo. ¿Quen enche as arcas do Estado? Nós.
Ou sexa, os traballadores subvencionamos ó empresario para el
crear un posto no que sacamos a pel a tiras. Esa é unha das
maiores perversións do Modo de Corrupción Capitalista.

O empresario sinte que non compite cos países de Europa. É dicir, producen máis rápido, máis barato, mellar calidade. Esa é a
hipótese da que nace a famosa Competititititvidade. mais o
empresario non quere consolidar o mercado interior, porque
para iso hai que pagar saldos decentes e distribuír a renda. Pola
contra, o diñeiro cada vez concéntrase máis. E aínda propoñen
que a maioría da poboación reciba menos a cambio de máis traballo. Queren sacar máis productos ó mercado a menos custe,
cedéndolle ó productor menor diñeiro para que o seu nivel adquisitivo teña un límite baixo. Queren vender fóra, e se non
queda outro remedio crearán algún postiño de traballo.
A Ramilo non lle preocupa o paro, só lle interesa medrar en relación cos -empresarios europeos. Pero as cantas de Ramilo non
saen: os países europeos máis competitititivos son os que teñen
unha distribución da renda máis razoable e uns compromisos
sociais por parte do Estado máis firmes .
A proba de que non fan ben as cantas, Ramilo, é que ti es o
presidente dos empresarios do país máis pobre de España.+

GONZALO

Recheo da
Ría en Ferro!
Se a seguinte cuestión non é
dabondo para estimular un pouco de senso crítico aínda na
conciéncia máis durmida, entón
mellar irnos todos vivir cara
adentro e negar a realidade. O
tema é MEGASA, tema que saia
timidamente na prensa despois
das eleccións do 17 O. Atópome
con que antes desta data, segundo o Sr. Gato, ía ser un paseo marítimo, zona verde e restauración do Muiño das Aceas,
este por parte de Património,
convírtese nun proxecto de recheo de 90.000 m2 da Ria. Pero
a data da solicitude da Xunta de
Portas como intermediária da
Empresa é o 4 de Outubro. Exposta (eu diría, casi agachada)
no taboleiro do Concello. A partires disto, desfilamos afectados
e viciños como en procesión polo Concello, perguntando mil veces polo proxecto: "causas técnicas sen importáncia". Nunha
seguna intentona: "ben , algo
hai, pero é para despois do ano
2.000".
Xa por fin conseguimos ver o
plano pantasma tantas veces negado polo Concello e Xunta de
Portas; quita o hipo, non callen
nun só proxecto máis aberracións: destrución de zonas verdes privadas e públicas, unha
extensa área protexida por Patrimonio Histórico queda, por unha
banda, destruida como no caso da Pesqueira, e no caso do Megasa non
Muiño, chegán- presentou 05
dalle practicamente ao carón informes de
da Ponte. Todo
isto dentro de impacto Medio
terreas declara- ambiental dos
dos "de dominio
público maríti,mo anteriores
terrestre". E o recheos.
Concello? Despois de reiteradas negacións de tal proxecto,
negándoo, só da información ó
público o día do Pleno. O que alí
escoitamos é degradante, uns
"Que amplíen cara a estación de
FEVE, salvando a Estrada de
Castela por unha ponte", outros
"que recheen se o precisan", etc.
E ademais véselle o plumeiro ao
Sr. Gato, xa que foi el quen deu
a Megasa "ideas" para o recheo.
Ainda hai máis: iMEGASA non
presentou os Informes de Impacto Medioambiental dos anteriores
recheos!, non cumple as normativas pero é pioneira en incumplir:

-O PXOU do Concello, pero se
cadra, cámbiase.
-A Lei de Costas, pasa por riba
dela e nomean a zona de interese portuário, polo tanto pasa a
depender da Xunta de Partos,
pero ... quen é vocal da Xunta de
Partos? Pois nen máis nen menos que o Sr. X. Enrique Freire,
principal accionista de MEGASA.
Que causas!

-O Regulamento de Actividades
Molestas, lnsalúbeis, Nocivas e
Perigosas abriga a este tipo de
indústrias a estar amáis de 2.000
m. dun núcleo de povoación.
-A normativa de Impacto Medioambiental esixe que esteñan
rodeadas por un cinto vexetal
de polo menos 50 m. de espesor. Vírono vostedes?
E máis nada polo de agora, pasen (non paseen) por ali e vexan
montañas de escória invadindo
os recintos do arredor e o mar.+
E vA SEOANE

NEDA)

A todos os
emigrantes e
pavo en xeral
Queridos amigos: despois que
recibimos tantas e tantas mostras de apoio, de solidaridade
na defensa da Carballeira do
San Xusto, é un deber do Pobo
de San Xurxo de Sacos, representado pola Asociación de Veciños a "CIVIDADE" e o Com ité
para a defensa da Carballeira
do San Xusto e o Monte de Lixó, comunicarvos a nosa situación neste soado Proceso que
xa é Histórico.
Como é sabido, este Proceso tivo unha longas negociacións e
debates coa lrexa mái s como
non conquerimos ren , non tivemos máis alternativa que recu rrir ós Tribunais de Xustiza. E xa
levamos duas sentenci as nas
que se demostrou , sin lugar a
dúbidas, que estes predios en litixio sempre foron comunais e
non da lrexa. Pero nada parece
amaina -las ansias feudais do
Clero , sempre cobizosos de
acaparar riquezas e Poder xa
que estas Sentencias sempre
foron recurridas pola lrexa e na
actualidade o Proceso está no
Tribunal Supremo de Madrid ,
cando debí a ser fallado , en tal
caso, polo Tribunal Supremo de
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A
Galiza, que é onde está a Lei de
Montes en Mancomún máis á
man e máis ó día.
E é tristísimo decir que chegamos ó Ano Santo con este pereg ri naxe de amargura e traballo
para non deixar roubar o que
sempre foi do Pobo , neste ano
no que, por outra banda, a lrexa padrica a
Gracia e o PerÉtristísimo
dón. Pero esta
Gracia e Per- decir que
dón, que debía chegamos ó
findar en reconciliación , non se Ano Santo
alcontra por nincon este
gures, no Pobo
de San Xu rxo peregrinaxe
de Sacos nin en
de amargura e
n ingures tam pouco. E o que traballos para
amasan erara é
que son verbas nos deixar
ó aar e estaca- roubar o que
zon as creenzas
re lixiosas Cri s- sempre foi do
tians. E tampou- pobo.
co é preciso escribir sobar destas contraccións e desatinos da
nasa lrexa, pois que os feitos talan por sí soios.

Por todo eso, queridos amiguiños, que tanto nos axudastes
nesta desigual loita, queremos
soliñar os nosos mellares desexos de felicidade nestas agarimosas Festas do Nadal e Aninovo, que querémo-las ateigadas
de ventura para todos, sin esquencer aqueles sobranceiros
membros do Clero que xa deron
sua vida por liberar a Cristo de
anatemas, por habelo misturalo
coa podre ambición de riquezas
personais.+
AsOCIACION DE VECIÑOS

"A CIVIDADE"
(SAN XURXO DE SACOS)

Os EEUU baten
o seu récord de
execucións
nun ano
O 15 de Decembro de 1993, o
Estado de Texas (EEUU) executou cunha inxección letal a Clifford
Phillips, de 59 anos e raza negra,
condenado polo asesinato dunha
muller branca en 1982. Nada lo-

DO N GIL SOTRES
NANINA SANTOS

Despediuse dunha chea de asociacións (as Andainas, Amas de
Casa, Mulleres rurais, feministas lesbianas, AGM, Mulleres Progresistas, Xovenes ...) cunha carta dando conta da fin do seu
reinado.
A que se recebeu na Asociación Galega da Muller, por exemplo: Sr. Presidente ... "Querido amigo", nun galega desastroso e
cheo de "cheismos". Eu ainda estou abraiada.
Primeiramente porque ese xeito de se despedir e impróprio
das relacións que nunca tivemos. Querido? Amigo? (amén do
masculino impenitente).

graron nesta ocasión as míles de
peticións de cleméncia que o 21
de Setembro pasado acadaron un
aprazamento duns meses.
A nova apenas mereceu unhas
breves liñas nalgúns medios de
comunicación, se cadra porque
nos estamos adoitando a asistir
impasíbeis a unha enxurrada dé
notícias negativas sobre a pena
capital nos EEUU, que en 1992
executou a 31 "inquilinos" do pavillón da marte e nos primeiros 6
meses de 1993 ía camiño de bater o seu próprio récord de execucións: 22 desde Xaneiro a Xuño de 1993. Máis de 2.600 persoas esperan que lles chegue o
día fixado para o seu asesinato a
máns do Estado e ingresaren na
cámara de gas, seren colgados
ate a morte, electrocutados con
miles de vóltios, etc. Xa son 40
os Estados dos EEUU que contemplan a pena de marte para un
ou outro delito, sen que pareza
que importe que se demostrara
por activa e por pasiva que a pena capital carece de efecto disuasório , que viola os dereitos á
vida e a non sufrer torturas, aplícase de xeito desproporcionado
ás minoría étnicas e ás persoas
que teñen menor capacidade ad-

TIZÓN

quisitva, que os EEUU executaron máis de 60 inocentes "por
error'', que a pena de morte embrutece á sociedade ate límites
insospeitados, que incluso lle
sae máis caro ao Estado executar a un reo que condenalo á cadea perpetua, etc. Un estúdio do
FBI indica que a criminalidade
aumentou case tres veces máis
en Texas, onde máis execucións
se levaron a cabo, mentres que ,
no Canadá des- Epenoso que
cendeu ese ín- a nación que
dice logo da
abolición total. se considera

líder da

É penoso que a
nación que se comunidade
considera líder internacional
da comunidade
internacional execute a
execute a me- menores e
nores e retrasad os mentais, retrasados
nun
ránking mentais.
xunto a Irán,
Iraq , Bangladesh ou Nixéria, entroutros. A
vida ten moi pouco valor nese
país. A noxenta doble moral que
exerce en matéria de dereitos
humanos é ultraxante, máxime
cando ten "a casa sen barrer":

lfrl ~

eran uns indesexábeis e que o axuste económico
continuará.

A uns nenos
pergúntanlle: E logo ti que
queres ser de maior? Eu
astronauta, di un. Eu
médico, di outro. Eu sair
na televisión. Pero de
qué? De locutor? Non. De
presentador? Non, eu só
quero sair na pantalla para
que os meus pais miren
para min algunha vez.

Jesus Torbado, Prémio
Comunicación da Xunta
polo seu labor a respeito
da comunidade galega en
médios de fora, celebrou
o agasallo afirmando que
tiña escrito este ano "máis
de dous quilos de artigas
sobre Galiza". De seguido
disculpouse por non falar

Conservas, dl1óveis, Cerámica,

<Viños,

Queixos,

~rores,

Camisas,

c:;l/-ntenas parabólicas,

C arne , ~edras ornamentais,
:f', =:::-;'.::,, -:-' '

nha mon tra, un botón de ... maximamente vindo dun conselleiro que acadou sana e prestíxio porque tiña unhas relacións
fluidas de máis con muitas das suas subordinadas.•

G LO B A L

Consuma
produtos galegas

egundamente, porque as poucas relacións que eu lembre que
poidemo estabelecer nós con el (solicitar subvencións á Conselleria que el governaba) sempre tiveron unha moi agradábel
acollida. Non ó nengunha ubvención senón nen tan siquer
acu e de re ibo.
A qu ven agora que pida que saibamos desculpar os seus
erro· ou onduta ... ?A que dicer que estará a nasa disposición
profi ional e per oal? De onde tirou que era agarimosa abriga
agradecernos a nasa axuda e colaboura tan importante ... ?

ALDEA

23arcos ...,

v,

,~1

' ''-', , v"'<

~J1-'~e~, -~~~"~':·~;~~ son produtos orixinados,

cuidados e postos á venda por mans galegas.
~rodutos de alta calidade.

Consumir produtos galegas é o máis razonábel
para contribuir ao progreso de Galiza
É o consello dun periódico galego

ANOSA TERRA
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: galega. A continuación
:1 interviu o xefe de
: promoción de Pescanova,
empresa que se anúncia
:1 en Cataluña en catalán,
: para recebir o prémio
:1 correspondente e fíxoo
: tamén en castellano, pero
1
1
este nen sequera se
1
1
1 disculpou.

¡
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1
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1
1
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O pleno do concello
de Vilalba tiña decidido o
lugar de instalación do
ambulatório, pero esoutro
dia chegou Fraga e dixo
que o ambulatório se ia
poñer na rua Guitiriz e
ponto_ Os concelleiros
socialistas sinalaron que
era mellar aforrar
suprimindo os plenos e
instalando un fax
conectado co presidente
da Xunta.+

••••••••••••••
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f
gando posíbel ; basead~ na des: Un uturo para
parasitación para reducir a .n:ior: a rana d as
tandade, incrementar a fert1hdade e ' consecuentemente, un auy
b
t
d
mento na calidade da carne .
: esas e
Facer unha millora na raza con
'sabucedo
sementais de maior peso , au1

RACISTAS

11
1

XoAN PIÑEIRo

Aquí non hai racistas. Imposible ~al x~nte . Po~co importa que
o CIS determine que o 11 o/o dos c1dadans votanan a un partido
racista. Ou que o 25% dos votantes do PP _e
20% dos do
PSOE digan que verían cos bos ollos que se mclua no programá político a expulsión dos emigrantes. Nos sabemos de sempre que non somos racistas, e iso abonda.

º,

As manifestacións dalgun que
di ser defensor da cultura do
nos país, sobre a rapa das bestas son catastrofistas e pouco
obxetivas. Os que se fan pasar
por defensores da rapa parece
que non evolucionan , por que
en Agosto de 1990, en Contrarretranca (Revista de información da Estrada) declararon o
mesmo que hoxe.

Despois ven un informe do grupo socialista do parlament~ de
Estrasburgo e constata que España é o único estado se~ lexislación antirracista se cadra porque, segundo o mesmo informe,
un tufo profasci~ta e neonazi exténdese dende_ o mii:ii:terio do
Interior ó estamento militar pasando pola propia pohcia, se cadra por tódalas policías. Mais nos ben sabemos que non, que
nada diso do que nos acusan pode ser certo.

A rapa das bestas de Sabucedo sempre se levou desde unha organización feble, pero
masivo apoio de todos os v1c1:
ños, que hai uns anos para ~co
rachou, quizais polo abus1_vo
protagonismo que algun qu1xo
adoptar. A maioria da xente de
Sabucedo negou a sua colaboración porque non desexaban
ser convidados de pedra dunha
Asociación onde o Caud illo
mandaba e ordeaba.

.c?

De tódolos xeitos , se algunha caste de racismo agramase entre
nos bastaría con tomar certas medidas. Por exemplo, tatuar un
ele~ante "R", maiúsculo e bermello, na fronte de todo convicto
de racismo. Ou furarlle as orellas pala metade cun arame de aluminio inoxidable, do que pendurase un distintivo q~e deixa~e
ben ás claras que o cidadán en cuestión é un desprec~a~le r~c1s
ta. Ou calquer medida igualmente orientativa cara a distmgu1-los
seres inferiores, un pequeno sinal que deixase sentado dunha
vez por todas que, entre nos, non existe nadiña de racismo.•
maos tratos racistas policiais,
devolución forzosa de refuxiados haitianos, uso selectivo da
súa influéncia exterior no campo
dos dereitos humanos ... Está
claro que non son os únicos e~
aplicar a pena de morte, pero s1
van contra corrente. Mentres
que nos últimos anos creceu de
xeito notábel a lista de países
abolicionistas para todos os casos (51 ), aínda máis de 100 n~
cións a empregan de cotío. China executou 1 .709 persoas en
1992, por exemplo, e Turquía
estáse a plantexar a primeira
execución en máis de 15 anos.
Pese ao golpe do caso de Clifford, os abolicionistas, e especialmente os de Amnistía Internacional, non nos irnos rendir.
Irnos seguir na nosa teima, salpicada de pequenos fracasos cun alto coste- e grandes victórias ao lograr deter un dos métodos máis execrábeis de violacións de dereitos humanos como é o asasinato premeditado e
a sangue trio polo ~stado dun
dos seus cidadáns. E tempo de
que os instrumentos de pena capital pasen a ocupar o lugar que
lles corresponden: a galería dos
horrores nos museos e exposicións. Mentres, xa traballamos
neutros casos, como o de Gary
Graham, que pasou os últimos
doce anos no pavillón da marte
de Texas, condenado por un
asasinato que non cometeu e
cuia execución é inminente. Se
che importa, iaxúdao!+
ALBERTO

EsTÉVEz
(VIGO)

1

Os labregos de Sabucedo, coma os doutras parróquias de
Galiza foron expulsados das
suas explotacións, debido á caid a dos prezos, aos impagos dos Os cabalos e
productos, á bestas do
destrucción
dos merca- monte de
dos, á limitaSabucedo
ción da capacidad e pro- representan
ductora. ··· en unha poténcia
definitiva, á
destrucción económica
dos postas
aproveitabel
de traballo. O
que os levou que precisa
a percurar vida tora da al- un ha
dea debilitan- transformación.
do a Rapa
das Bestas. E
os labregos doutras parróquias
decidiron acertadamente producir carne de xatos do monte, o
que completa a sua economía.
Os nosos montes non sofren excesivo pastoreo. O problema é
que son superficies moi bastas e
pouco aproveitadas con e~c~so
rendemento. Por sorte os incendios tampouco son xa problema.
Os cabalas e bestas do monte
de Sabucedo, en réxime de
pastoreo ceibe, representan
unha poténcia economica aprove i tábe I que precisa unha
transformación.

• Hai que traballar cara a realiza: ción dun control sanitário do
l maior número de cabezas de

mentando os quilos en canal
dos poldros , o que quer dicer,
un aumento considerábel no
seu valor . Tentar ao mesmo
tempo a tipificación dun cabalo
de monte para Galiza. Outro
aspecto seria a millora das infraestruturas coa:
-

Criación de pastos rendábeis .

-

Construcción de alpendres.

-

Construcción de bebedei ros.

-Construcción de mangas para o control sanitário , marcaxe
e venda.
Potenciación das vias de comercialización de gando equino. (Mesmo pular por unha empresa pública galega. d~ tra~.s
formación e comerc1altzac1on
en base á integración de asociacións e cooperativas).
Compre ao mesmo tempo criar
un servizo de asisténcia intensiva, fundamentalmente , ás pequenas explotación~ de carn~ .
Hai que resaltar a 1mportanc1a
que ten escomez_ar e rema~ar . o
proceso productivo no proprio
concello da Estrada. Polo que
o matadoiro comarcal debe estrar preparado para tal fin .
Compre organizar entre a administración, as asociacións de
gandeiros e a asociación da
Rapa das Bestas; feiras exposicións , campañas publicitária~,
etc ... , para dar a coñecer a cahdade da carne que carece de
graxa, ten un alto valor en. proteínas e nulo colesterol. Ha1 que
criar un servizo nas feiras , coa
finalidade de clasificación do
mercado e de asesoramento .
Debemos mostrar a beleza
destes animais e mesmo utilizalos para o transporte de persoas facendo un potenciamento do turismo rural.
Non podemos esquecer que a
rapa das bestas de Sabucedo
forma parte da história, da tradición e da cultura do noso pavo. Polo que debe permanecer
sen nengun tipo de transformación que a leve á desaparición.
Hai que apostar pala millora de
vida destes animais sen despreciar a nasa história. Aumentar a rendabilidade económica.
¡Si! sen deterioro social, nen
ecolóxico nen cultural.+
FRANcISco BASTEmo MAGARIÑos
(SABu crno-A ESTRADA)
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O decreto de proteción do cinema

dá pé á dobraxe ao galega
Deseñado para Catalunya a Xunta pode intervir para favorecer ao noso idioma
medidas para evitar o domínio
cultural".

• HORÁCIO VIXANDE

A presenza de CiU nas
mesas que elaboraron o
decreto do Ministério
de Cultura para a
protección do cine,
pode salvar ao idioma
catalán da sua
desaparición como
opción cinematográfica.
No caso galega a
supervivéncia é unha
posibilidade teórica que
teria que se consolidar
con máis tempo, con
medidas
complementárias e co
concurso da
administración
autonómica.
"A segunda licéncia [de dobraxe]
obterase cando a película comunitária logre uns ingresos brutos en
taquilla de 50 millóns de pesetas,
sendo exibida cando menos en
duas línguas españolas, en máis
de dez pantallas e en povoacións
de máis de 45.000 habitantes para
a minoritária''. Este é un dos pontos do decreto que abre unha posibfüdade que a GaJjza de momento
non pode cumprir.
O noso país representa só un tres
por cento do mercado de exfüición
do Estado, frente ao 25 por cento de
Catalunya. Temo 124 salas cinematográticas e ó un millón e médio
de per oas poden acceder a elas.
Son contada a vece na que unha película pode aster a sua exibi ión en duas sala da mesma cidade con coincidéncia temporal, e
cando i to ucede prodúce e porque a ala on pequena e o tempo tran corrido curto.
Só unha película galega obrepaou a barreira do vinte millón de
recadación- foi Sempre Xonxa , e
contou cunha promoción extraordinária.

De eñado para
Catalunya
O decreto está concebido para que
o mercado catalán, que leva tempo apostando pala dobraxe, serva
de complemento ao español. Para
unha multinacional dobrar para
Galiza supón un gasto engadido e
a seguridade de que no noso idioma non vai cumprir os requisitos
do decreto. Dobrar ao catalán é
maior garantía.
"Aparentemente vai interesar dobrar a película ao galega, pero só
en teoria -asegura Miguel Anxo
Fernández, crítico e empresário
cinematográfico con sals en Verin
e O Carballiño. É un baremo arbitrário coa Galiza. A gran beneficiada é Catalunya, por unha cuestión demográfica".
Ainda que se trata dun real decreto de elaboración deficiente, cuxa
aplicación de feíto non supón un

Frente á dificuldade obxectiva de
representar un mercado tan cativo,
que impede a exibición simultánea en galega e en español, está o
concurso de distintos esforzos aunados. Tanto Miguel Anxo Fernández como Xosé Coira coinciden en sinalar que, antes de abordar o problema estrictamente lingüístico, é preciso correxir a situación do parque de salas cinematográficas, reducido e en condicións
as veces non idóneas. Para iso,
Miguel Anxo Fernández recorda
que a Xunta ten implicarse na sua
mellora e estabelecer mecanismos
de intervención, como subvencións ou isencións fiscais, que
permitan a apertura dun número
importante de novas salas, "esta é
unha reivindicación de vello que a
Xunta non atende".

'Xosé Coira,
director do
CGAI, suxire
pactos da
Xunta coas
distribuidoras
para
potenciar a
dobraxe de
películas ao
galega'.

Cun parque ampliado e renovado,
afrontar a cuestión lingüística seria o seguinte paso. "Hai que deseñar medidas que non só ataquen
un úmco flanco", segue a recordar
Coira que, como Fernéndez, manifesta, contodo, unha oposición
case frontal ao decreto lei.

GONZALO

apoio á presenza do noso idioma
no panorama audiovisual, ábrese
unha porta á modificación das circunstáncias actuais, pero é preciso
o compromiso da administración
autonómica.

A Xunta pode facilitar a
dobraxe
Para Xosé Coira, director do Centro Galega das Artes da Imaxe,
"casan mal o problema lingüístico

e o audiovisual. Os cartas que van
para a dobraxe detráense da produción própria. Deste xeito asi só
seremos espectadores de Parque
Xurásico e de producións norteamericanas e cómpre harmonizar

LIBERDADE OU FALTA DE PROMOCIÓN?
CEISO

X. LÓPEZ PAZOS

Os danos dos case dous mil cines que existen no Estado, decidiron pechalos o pasado luns como medida de
prote ta polo Real-Decreto 19/93 que trata de protexer o cine comumtário e o cine español frente ao monopólio do cine americano. É paradóxico que os proprietários se poñen en folga e que modelos de empresas tipo Fraga, que durante máis de médio século controlaron a exibición cinematográfica no noso país (segundo un esquema case preindu~trial) afogando calquera das poucas alternativas que intentaro facer frente ao seu monopólio, secunde unha alternativa deste
tipo. Paren, a cuestión non esta neso, senón no que se
agacha en tal estratexia. Ás pouco
máis de dez famílias que contro••••••••••••
lan o 90% dos cines do Estado,
non lles interesa defender o cine
europeu, baixo a valoración de
que é peor que o americano ou de
que o público o prefire frente ao
comunitário. Con este decreto din,
que se limita a liberdade do público. Que liberdade? Como se pode
enarbolar esa bandeira, cando é a
publicidade e os miles de millóns
invertidos nela o que marca e condiciona os gustos do público? Falsa premisa esta que serve de coartada a esta folga única e insólita.

...

non valoran, que "a xente o que quere ollar é cine
americano". O caso de "Auga para chocolate" amosa
o contrário. Sen publicidade millonária, sen expectativas "criadas" sobre a sua calidade desde tempo antes
da sua estrea, con actores en director descoñecidos,
este filme mexicano xa ten sido reposto en tres ocasións despois da sua estrea nas carteleiras galegas en
Maio pasado. A calidade intrínseca do filme e o seu
coñecimento para o gran público polo boca a boca,
avala o seu valor ~ os seus rendementos de taquilla. O
mesmo se poderia dicer de "Un lugar en el mundo" ou
de "Tango feroz" que na Arxentina, berce dun público
culto e historicamente cinéfilo,
barru en recadación a películas
• • • • • • • • • • • supermillonárias producidas nos
Estados Unidos: "Belle epoque"
seria un exemplo equivalente nos
cines do Estado.

'E a publicidade e

os miles de millóns
invertidos nela o
que marca e
condiciona os
gustos do público?'

Lembrar aqui que desde o punto e
vista da arte a evolución do cine (nas suas correntes
estéticas, nos seus movementos innovadores, na sua
maridaxe con outras artes, na aportación dos seus
criadores, no seu emprego como via de coñecemento
e como instrumento de achegamento a realidade sócio-cultural e política da nosa contemporaneidade) débese, nas suas máis grandes aportacións, ás conquistas
do cine europeu, é unha realidade que os exibidores

Que ocorre entonces? Por que se
fala de que o cine ianqui é o que
gosta sempre? O colonialismo visual é unha causa ahondo denunciada desde estas páxinas; a invasión das películas americanas explicouse aportando dados sobre o
copo que fan do mercado; en último termo as campañas de publicidade, a tradición, ainda viva, do
star-system (como sen ela se pode explicar o pulo dado a un actor tan mediocre como
Tom Cruise?) e a colaboración irresponsábel de moitos críticos de "referencia", sop elementos que explican ese particular uso da liberdade de eleición dos filmes e fomecen o "gosto polo cine americano". E non
convén esquecer que hai películas americanas que
custan 40 millóns de dólares e que empregan para o
seu lanzamento 15 ("Desafio total").+

Aparece unha posibilidade na que
entra a actuación conxunta da
Xunta e da Televisión de Galiza.
"A dobraxe a galego dunha fita
de celuloide é reutilizábel na televisión -asegura Coira. Unha actuación nesta liña é desexábel e
aforraría esforzos posteriores".
Coira suxire pactos da Xunta coas
distribuidoras para impulsar a dobraxe ao galego, que seria subvencionada pola administración
autonómica.

Participación
da televisión
Posteriormente as películas poderian ser emitidas por unha cadea de televisión, tanto autonómica como estatal, pública ou
privada, tamén prévio pacto a
tres bandas: Xunta, distribuidora,
canle de televisión. Antena 3 ten
ensaiado, con éxito , desconexións para a Galiza, a última
cando o debate Presedo-Fraga e
na noite eleitoral do 17 de Outubro. Neste sentido, as películas
emitidas no ámbito estatal cunha
cópia dobrada a galego poderian
ser obxecto dun tratamento especial que non engadiria custo económico algun.
Miguel Anxo Femández tamén incide na necesidade de acompañar
esta política con campañas de promoción masiva, ainda que centra
máis esta posibilidade nas películas galegas, para aumentar a sua
recadación e facer máis interesante a sua dobraxe ao español para
as distribuidoras interesadas en
facerse con licéncias.

•

Por último, cun esforzo bastante
cativo, se a administración carga
cos gastos de dobraxe, é factíbel a
exibición de cinema exclusivamente na nosa língua, para evitar
a competéncia co español e salvar
a incapacidade do mercado de soportar exibicións simultáneas.+

••• - •• - • ..1

'

20

ANOSA TERRA
Nº 601 -23 DE DECEMBRO DE 1993

DIAS
conxunto dirixido aos mariñeiros
que están faenando no banco
canário-sahariano. Emitirase
desde as 12 h. e pódese chamar
para enviar mensaxes ao teléfono
(986) 43 68 88. Está previsto abrir
os micrófonos e posibilitar o
diálogo directo cos tripulantes.

elaboraron folletos, libros,
material de papeleria e carteis, foi
enviada masivamente a concellos
e xulgados, sen que se fixeran
acordos prévios para o seu reparto,
e morre nos sotos e faiados destes
organismos.

•Estadísticas das
bibliotecas
A única Biblioteca Pública que
periodicamente fornece dados
sobre o uso das suas instalacións é
a Biblioteca Provincial de Lugo.
Durante o mes de Novembro
acolleu a 17.141 leitores dos cales
3.150 usaron os servizos de
hemeroteca, 2.940 o de Boletins e
11.051 o de libros. Das leituras na
Biblioteca 1.873 corresponderon a
libros en galego e 4.935 en
castelán e dos libros levados en
empréstimo 753 foron en galego e
3.247 en castelán.
Os libros máis solicitados para
leitura en sá foron Arquitectura
popular de Galicia de Pedro de
Llano; Biclimatoloxia de Galicia
de vários autores; a Historia de
Galicia de Otero Pedrayo; o
Estatuto e o anuário Galicia en
Cifras. Os máis solicitados en
préstamo foron Os camiños da
vida de Otero Pedrayo; Arraianos
de Méndez Ferrin; Galván en Saor
de Dario Xohán Cabana, Cantos
de lobos de Anxel Fole e M erlin e
familia de Alvaro Cimqueiro. +

A Mesa lembra que o início da
campaña deuse co envio de rosas
por parte do presidente da Xunta a
distintas persoalidades
acompañándo a frol cun libro,
encadernado en pel, coa
lexislación sobre o idioma. O
lírico arrincar da campaña non tivo
continuidade na sociedade.

•Novo
organigrama de
Cultura

O caso do concello de Santiago é
singular "porque ali depositaron
arredor de dez caixas de material
(con milleiros de libros) que xa
foron recollidos pola empresa de
reciclado de papel para
convertelos outravolta en matéria
prima".
Na valoración da Mesa indícase
que esta maneira de traballar "fala
da desorde reinante na
Administración autonómica e o
desastre que se vive na
organización da xestión
lingüística".+

• Renovación no
Museu do Pobo
Gal ego

• Os carteis da
Xunta pala
normalización
reciclados sen
repartir

Seguindo un acordo do seu
Patronato o Museu do Pobo
Galega ven de elexir como
membro do mesmo a Francisco
Fernández del Riego. Na mesma
reunión nomeouse sócio do honor
da institución á constructora
Malvar Construccións que foi a
encarregada das obras de
reabilitación do edificio do Museu
que vai acoller a Sá de Hábitat e
Arquitectura Popular.

A Mesa pola Normalización
Lingüística ven de denunciar que a
campaña institucional 1O anos de
Lei de Normalización Lingüística,
na que fundamentalmente se

O Museu do Pobo Galego
inaugurouse o 29 de Outubro de
1977 e o pasado dia 16 recebeu
nas suas dependéncias o seu
visitante número 150.000 do ano

António Fraguas, director do Museu do Povo Galego.

93. En total, nos seus dezaseis
anos de funcionamento, as visitas
rebasan a cota do millón. Este ano
a média mensual de visitantes
superou a de anos anteriores.
Tendo en conta que se considera
que un museu xustifica a sua
existéncia cando acada unha
audiéncia equivalente ao 25% da
povoación do seu entorno, o
Museu do Pobo Galego apóntase
como unha institución
consolidada.+

• Peden maquetas
de _g rupos de
rock
Gal&Cia Rcords, unha
discográfica con dous anos de
funcionamento unicada en Galiza
chama aos grupos galegas con
temas gravados para que llos
envíen denantes do 28 de Febreiro
(Apartado 4767 de A Coruña.
tfno. (981) 150711). Despois

PO USA

farase unha escolma e editaranse
unha dúcia deles en disco.
Segundo a compañia o critério a
seguir será a calidade da
gravación e o novidoso da
proposta musical. Pecten tamén
fotos e história do grupo e
anúncian a edición do disco para
antes do próximo verán.
Gal&Cia Records ten editado este
ano singles de Trastones (Fene),
Cosecha Roja (Ourense), The
Moledores e Ritmanmuchos (A
Coruña).+

•Programa de
Rádio ECCA para
os mariñeiros
embarcados
As emisoras de Radio ECCA de
Vigo e Canárias chegaron a un
acordo para emitir o venres 24, co
gallo da Noiteboa, un programa

A Conselleria que dirixe Vítor
Vázquez Portomeñe foi a que
máis tardou en conformar o seu
cadro directivo , que foi
apresentado o martes 21 de
Decembro. Antón Pulido foi eleito
director xeral de Cultura
substituindo a Paz Lamela e
Anxel Sicart, director xeral de
Patrirnónio en troques de lago
Seara. A maiores criouse un novo
organi mo, a Comi ión de
Programación e Coordenación de
Iniciativa Culturai , que e tará
dirixido por Xosé Manuel García
Iglésia . Este órgano a esor, que
non existia até agora, o que leva
consigo a sustitución de Lui
Cordeiro á frente do Instituto
Galego das Artes Escénicas e
Musicais. Manuel António Silva
Romero convértese en Director
Xeral de Promoción do Camiño
de Santiago e Xabier Senin segue
na Subdirección Xeral do Libro.

• Xavier Cordal,
gañador do
premio 'Lorenzo
Baleirón'
O mindoniense Xavier Cordal,
con Fruto do teixo , gañou o VI
Premio de Poesía 'Eusebio
Lorenzo Baleirón ' que convoca o
concello de Dodro. O xurado
estivo composto por Xosé Vila
Brión, Palmira G. Boullosa, Xulio
Valcárcel, Chua Pato e Xavier
Rodríguez Baixeiras. +

BE~TAIHE@

.

DISTRIBUCIÓNS

MUSICAIS

ALTERNATIVAS

MÁIS DE 5.000 DISCOS Á TUA DISPOSICIÓN
Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc.
Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk
FAI O TEU PEDIMENTO POR TELÉFONO OU
AMEDIO DESTA TARXETA

Enviar á BELTAINE
Apartado 8282 VIGO 36200. Teif. (986) 47 26 94

Desexo recibir gratuailamente ocatálogo
BELTAINE 0

NOME ........................................................ APELIDOS .................................................................................................... .
ENDEREZO ............................................................................................................................. C.P................................ .
TELÉFONO ................................................. POVOACIÓN ........................................... ................................................... .
Titulo

Título

Título

STORVAN, Digor'n Abadenn ............................... O

DAN AR BRAZ, Songs ... .. .... ...... ... ...... ... ......... ..... O

DOMINIG BOUCHAUD, Harpe Ce/tique .............. O

ENRIQUE X. MACIAS ....... ............. .... ... .. .... .. ....... O

BATIUFIELD BAND, New Spring ...... ................ O
BARZAZ, Ec' honder ......................... .................. O

STORVAN
Digor'n Abadenn. CD
Un dos mellores grupos da música tradicional bretona. Frank Le
Bloas, Hervé Guillo, Christian
Faucheur, Fréderic Samzun.

DOMINIG BOUCHAUD
Harpe Ce/tique. CD
Ao virtuosismo deste gran arpista
engádese a sutileza e a m6xia.

DAN ARBRAZ
Songs. CD
Evocación intimista dunha das
mel lores guitarras do folk europeo.

ENRIQUE X. MACIAS
Éun compositor galego,
considerado entre os m6is
importantes do música clásica
contempor6nea e experimental.

BAffiEFIELD BAND
New Spring. CD
Clósico do folk escocés. Alan
Reíd, Austair Russel!, John Me
Cusker, Ion Me Donald.

BARZAZ
Ec' honder. CD
Unha das propostas na
actualidode, m6is interesantes dos
músicas de raices en Europa.

Forma de Pagamento:
O Ingreso en Caixa Postal O.P. Vigo

Nº de Conta: 18.539.973
Enviar fotocopia do ingreso.

O Ao recibo do pedimento
(Contrareembolso).

O Pago domicíhado. Para pagamento domiciliado en banco ou
caixa cobrir os seguintes dados:

BANCO/CAIXA ........ ..... ..............................................NQ CONTA/UBRETA ................................. ...... ...................................... .
TITUIJ\R DA CONTA/UBRETA ....................................................................................................................................... ......... ..
NQ SUCURSAL .. ..........................................................POVOACIÓN ......................................................................................... .
PROVÍNCIA .......................... .......................................DATA ................................................................................................... ..
Atentamente (sinatura)

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

)

dobre CD

ANOSA TERRA
Nº 601 -23 DE DECEMBRO DE 1993

canta de libros

Leituras
sua universalidade. A vila de
Álvarez Blázquez é unha vila galega, unha pequena vila galega,
universal, xa que logo. Cun fino
humor -na liña de Fernández
Flórez, segundo J. Mª Martínez
Cachero: La novela española entre 1936 y 1980. Castalia. Madrid,
1986, p. 126-127-, unha grande
cultura que non intenta demostrar,
con certos guiños ao leitor (a referencia ao Padre Brow, sen nomealo, e outras), Álvarez Blázquez escrebeu unha novela "muy legible"
(J. Mª M. C.) onde demostra os
seus coñecimentos da estrutura da
novela policial. É a sua resolución, inesperada directamente á
conclusión que sinala o prologuista e tradutor: Xosé Maria Álvarez
Blázquez era un humorista. Un
excelente humorista. Un humorista que, como todos os humoristas,
tiña unha visión pesimistas - non
total, quizais, prologuista outra
vez, só "un chisquiño aceda"- da
condición humana. Na novela, perante o asasinato, uns acusan a outros e os outros acusan aos uns.

Un relato

policiacohumorístico
Na vila hai caras
novas de Álvarez
Blázquez
Seguindo unha moda que a moitos
pode parecer fóra de lugar (eu un
deles) Ir Indo Edicións, na súa coleción de narrativa, núm. 121 entrega a novela de Xosé María A1varez
Blázquez, En el pueblo hay caras
nuevas en versión galega do seu fino Álfonso Álvarez Cáccamo, sob
o título de Na vila hai caras novas.
Sobre o por que a novela foi, no
seu dia, escrita en español, A.
Álvarez Cáccamo dá as razóns contundentes. Tamén escrebe sobre as razóns que o levaron a traducir a presente novela ao idioma
en que o autor sentia. Con todo ,
personalmente, xulgo que traducir
do español ao galega é un erro, e
por iso non cabe lamentarse, como
as tradutoras de Como unha
novela, que non exista unha versión galega de Cien años de soledad. O lamentábel é que non exista
unha traducción de A cartuxa de
Parma, de O verme/lo e o negro ou
de Á procura do tempo perdido.
Como tempo perdido, para a literatura galega, é, son, as traducións
(?) de autores portugueses. Sexa o
que for, o autor traducido.
Mais non se trata agora, aqui, de
abrir un saudábel debate sobre a
pertinéncia dunhas ou outras traducións, senón de f alar dunha novela: Na vila hai caras novas.
Nun recente libro publicado por
Ronsel Editorial (Barcelona,
1993), La novela policiaca en España, de Salvador Vázquez de Parga -un libro falido nas suas tres
cuarta parte - fálase da novela
de Xo é M Álvarez Blázquez.

Vicente Risco coa sua filla Cruz, Álvarez Blázquez e unha descoñecida.

Vázquez de Parga escrebe: "En el
pueblo hay caras nuevas é pola sua
estructura e contido unha auténtica
novela policiaca cun resultado surprendente, unha novela policiaca
cuxa acción transcorre nun pobo
francés pero que igualmente podía
ter acorrido nun pobo español se
non tivese sido porque a vítirna
( ... ), o coronel Lacoste, era un vello excobatente e os excombatentes
españois ainda non eran vellos en
1945, cando se publicou a novela.
Polo demais, a trama policiaca serve de instrumento para penetrar na
psicoloxía dos personaxes e para
coñecer as reaccións das xentes
sinxelas ante unha situación tan desacostumada como a comisión dun
asesinato do que todos son sospeitosos. Se a esto engadeselle a linguaxe sinxela pero irónica do autor
e a conclusión inesperada da trama
non debe estrañar que En el pueblo

hay caras nuevas deba ser considerada, desde todos os aspectos, como unha das
mellares novelas policiacas españolas Álvarez
da época" {p. Blázquez
122-123).

era un
humorista,
e, como
todos os
humoristas,
tiña unha
visión
pesimista da
condición
humana.

Vázquez de
Parga dí moito, en poucas
liñas, sobre a
novela
de
Álvarez Blázq uez. Talvez
débase engadir que o autor retrata con
cariño e ironia os seus
personaxes; personaxes que se
ben están localizados nunha aldea
francesa, son ben galegas -daí a

Na vita hai caras novas é unha
novela que paga a pena ler. O leitor pasará unbas horas divertidas e
alegres. Gozará con este relato policiaco-humorístico que -postas
a facer ucranias- puido ser o inicio dunha verdadeira narrativa policial galega. Lamentará, iso si,
que o idioma non sexa o do seu
autor, pois por moito que se coñeza un autor e o seu idiolecto, a linguaxe de cadaquén é, como os
seus amores, intransferíbel.

E mentres o leitor desfruta con esta
novela dun confesado discípulo do
pai da señorita Renard da novela, pode esquecer a próxima tradución que
do español nos promete Ir Indo.•

XGG

Como unha nov~a
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 MES/\AA COLECCIÓN

COMO UNHA NOVELA

XERAIS

~"
t';I

GALERÍA DE ESQUECIDOS
DE FEUCIANO LOBELOS
Miguel Vázquez Freire

O engado
da música
Xico Peña ven de editar en Ir l ndo
Edicións O engado da música, un
manual de divulgación, con
explicacións pormenorizadas sobre a
construcción de instrumentros.
Elementos de acústica, as cualidades
do son, actividades e xogos para a
seIJsibilización auditiva, explicacións
sobre aerófonos (frautas); cordáfonos,
idiófonos e membráfonos. Cheo de
ilustracións e simplificando o máis
posíbel, Xico Peña consegue un
manual útil para todos e especialmente
para manexar mestres e pequenos. Un
bon agasallo de Nadal. •

A tradución non pasa de correcta.
Contén algúns erros que se poden
subsanar en posteriores edicións,
como, por exemplo, chamarlle pai
ao abade Fiterre, o cura da vila,
cando non aparece ningún fillo
seu en toda a novela.

..,

Daniel Pennac
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TEMPO DE CREPÚSCULO

Francisco X.
Fernández Naval

Haikus en galego
En Espiral Maior Consuelo Garcia
Devesa, galega que traballa nunha
universidade norteamericana, ven de
traducir 77 Haikus xaponeses,
incluindo a caligrafia orixinal. As
traducións están precedidas dunha
introdución na que a profesora Garcia
Devesa explica tanto a orixe <leste tipo
de poesia, a sua xeneoloxia e os
problemas de tradución que apresenta. •

Homenaxe a Garcés
A revista Nordés, que edita Ediciós do
Castro e dirixe Luz Pozo Garza, edita
un número doble adicado a Miguel
González Garcés. A revista, que canta
con dezaoito anos de existéncia, tivo en
Garcés un colaborador asíduo, o que
mesmo confundiu a alguns biógrafos
que o apresentaron como director.
Neste volume recóllense poemas, unha
entrevista, portadas dos seus libros,
breves ensaios sobre a sua lírica ... unha
aproximación ao autor de versos como
"E esta sensualidade de vivir reverténdose /goce rubio dos labios, oirte que
me queres ... /ter que deixalo todo".•
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O ano

do tele-lixo
O ano televisivo que se vai foi decididamente o do asentamento e
apoxeo da tele-basura, cando ese
termo foi asumido por case todos,
detractores e potenciad ores do fenómeno. Foi o ano (ainua que os
responsábeis destas desfeitas dividen a cousa en programacións, de
outono, de verán , por máis
que
sexan
iguais) da apo- É
teose de Alcas- predecíbel
s er e dos
"shows" que que estes
teñen máis de- porogramas
so que de rea- acaben
1idade. Loba- decaendo.
tón convertiuse en persona- O terríbel
x e do acervo será pensar
lingüístico po- en qué
pular, e a exnovo tipo
presión "chamar a Loba- de espácios
tón" acaso su- frolecerá.
pero o carácter
efímero
do
mediocre apresentador e do seu execrábel espácio. O caso é que estes programas
constitui"ron o fenómeno de programación conxunta por todas as
teles máis destacábel desde o pasado auxe dos culebróns. Ao igual
que aqueles, rexistan un alto índice de audiéncia mesmo por parte
de quen os rexeitan e os consideran productos infumábeis. De maneira semellante, tamén, ás sagas
dos Luis Alfredos e Cristales varias, suscitan unha protesta continuada por parte das voces máis
cabáis e de moito público anónimo e non menos cabal. Máis é unha protesta (indignación en moitos
casos, diante de espácios que xogan alegremente coa miséria, dor,
morte ou intimidade do viciño)
que tarda tempo en callar, e mentres tanto os danos son difícilmente reparábeis.
Nos últimos tempos percébese unha onda de artigos ou comentários
noutros medios, arreciando nas
críticas contra os "reality shows",
principal bastión da categoría de
tele-esterqueiras das distintas canles, xunto con máquinas da verdade e Rappels diversos. É predecí-

11

Outra referéncia de Esan Ozenki,
sempre na liña que nos ten
acostumados. Rock de combate,
mensaxes agresivos e letras en
euskera. E uns discos que teñen un bó
nivel de calidade,
encomiábel para un
selo independente.

(

Tamén foi este o ano en que "a segunda" se converteu en "la 2", un
cambio non só de nome senón de
espíritu. Ese "dous" son agora parellas de apresentadores imberbes
que repiten coma cotorras a cantinela do teleprinter que teñen enfrente mentres executan os aspaventos ao parecer inevitábeis nos
profisionais (ou aprendices de)
mozos da pantalla; ou son dúas
peras, ou dúas pinzas da roupa pegadas a dúas bombillas ou a dous
xurelos, poñamos por caso. Un
traballo de deseño que xa toca un
pouco os pés, bastante acorde por
certo co espíritu parballán das anteriormente comentadas parellas
de "xoves'', como din agora. Ou é
ese "dous" os dous tempos dun
partido de fútbol, ou mesmo dous
partidos seguidos, ou máis se poden conseguir o permiso. En gran
cancha deportiva quedou, xa hai
anos, convertida esta cadea, cos
oasis da sobremesa e os seus documentais, e alguns filmes de madrugada, en horas inócuas para o
grande público.
E polos nosos pagos o ano televisivo de momento tivo como último espectáculo o da "coroación"
do presidente. Mágoa que a choiva
deslucira un tanto os fastos. Pero
ainda que o fervor popular (ou sexa, do partido popular) sexa digno
de encomio, igual que o esforzo
dalgún concello, como dicía unha
inxenua espectadora que "collera o
autobús que puxo o concello, e hala'', a cousa tampouco podía ser
como a boda de Lady Di, por máis
que o ambiente bretemoso e as
gaitas escocesas deran unha atmósfera moi británica. +
G. VILAS

conta de discos

Lin Ton Taun. "LTT"

Lin Ton Taun
teñen alguns
atractivos
próprios. Un
xeito persoal de
entender as
lecións do
rock mestizo
abandeirado
polos Red
Hot Chilli
Peppers,
ritmos e

bel que estes programas acaben
decaendo pronto, tanto polas críticas como pola fartura provocada
na audiéncia, como xa pasou cos
seríais. O terríbel será pensar en
qué novo tipo de espácios frolecerá tras da caída <lestes e a anterior
daqueles. E o mao é tamén que esta tele-basura deixa uns resíduos
difícilmente eliminábeis, coma o
lixo radioactivo. Difícil será esquecer a Nieves Herrero nas suas
noites máis estelares ou os ollares
de año e o bigode de Lobatón, ou
calquer descuartizarnento de nada
comentado en "Código Uno" pola
fumadora de pipa aquela, a famosa Margarita Laudi.

11

guitarras fortes e elementos de cor. O
resultado é ledo e dinámico. Pero
neste caso as mesturas teñen novas
elementos. A trikilixa, q acordeón
diatónico típicamente vasco e a
introducción do pandeiro danlle unha
sustáncia especial a este disco. Un
traballo para escoitar con certa
curiosidade, gastoso.
Bátase a
faltar un
detalle.
Neste
traballo
romperon o
bó costume,
común aEsan
Ozenki, de
brindamos as
letras traducidas
aos que non
entendemos o
euskera.+
X.V.

Os ovetenses Kactus Jack.

Nadal a
ritmo de
rock
Algo máis que
panxoliñas
Estas serán algunhas das actuacións que ocuparán os · escenários
galeg~s nas datas do Nadal.

Kactus Jack e Australian Blonde
fan unha mini xira conxunta que ía
contar con máis datas pero que finalmente se viu reducida a Ferrol
e A Coruña.
Procedentes de Oviedo son das
máis activas bandas do sempre vívido panorama ovetense. Duas
formacións xóvenes e enérsicas,
pura adrenalina rock que bebe de
fontes diversas, o que lle dará un
toque de variedade sempre interesante aos concertos.

Kactus Jack vai para tre ano de
história de rock vigoroso e rachado, pura forza ao xeito do rock de
Detroit, MC-5, Iggy Pop. Presentan nesta xeira de concertos o seu
CD recen editado co selo independiente Waco recards.
Australian Blande ven tamén cun
disco quentiño do forno editado polo independente Subterfuge. Máis
achegados ao
rock americano dos primeiros oitenta, a Kactusjack
andanada do vai para tres
chamado "Novo Rock Ame- anos de
ricano" nos história de
que se empa- rock
quetara desde rachado.
un Springsteen
en plena ascensión ate o
poderío de Jasan & Scarschers, darán o contrapunto brilante.
Os vigueses Piratas actuaron en
Santiago, Ferro! e agora tócalle á
Coruña, a data máis inmediata en
directo. Os Piratas van cara as dez

mil cópias vendida do eu recente
Lp. Tra certa de avenéncia entre a sua di cográfica e a rádio comercial no seu primeiro single, están a ver como o segundo ten unha
excelente aceptación.
Ademai , como banda de culto, teñen xa unha formación paralela, Os
Baro/is. Cun repertório de versións
prestáronse como anfitrións dun novo local que abre as suas portas en
Vigo con intención de manter unha
boa programación de concertos.

Estación 23, a carón da estación
de ferrocarril. Ali Os Baro/is destragarán un fato de boas cancións
da máis diversa procedéncia, desde o soul rachador e poderoso de
Ottis Redding ou Blues Brothers
ate a festa de Po/ice ou Pistones.
E Mala Fe voltan actuar en Vigo.
Após da sua incendiária aparición
en Planta Baixa recoméndovos que
non perdades a ocasión de velo en
directo. Un do menores concerto
de rock que vin en tempo . +

Iguana Clube,
tres anos na
brecha do rock
O pasado xoves a Iguana Clube de
Vigo abriu as suas portas con motivo da celebración do terceiro aniversário da sala. Para a ocasión tiveron encol do escenário dous grupos: Rebelde Rojito e Glue Sniffers . Rebelde Rajita usa ferramenta
musical moi sinxela, construen poderos as cancións, nada de
fachada, todo Cunha
nérvio e per- oferta
piaño. Glue
centrada no
Sniffers conta
rock
de
coa oficialía
da sala na sua culto,alí
formación. tivemos
Un repertório
ocasión de
todo-Ramover
nes amosa a
sua predile- concertos
ción polo rock memorábeis.
de guitarras e
ritmos rápidos. Cañacañañaña.
A Iguana Clube leva tres anos entre os pontos quentes do mapa galego de concertos. Cunha oferta

O grupo Sex Museum en concerto no Iguana.

centrada no rock de culto, ás veces
de máis, alí tivemos ocasión de
ver concertos memorábeis, tanto
de prestixiadas bandas do circuito
rock coma doutras descoñecidas.

Os Dogs D'amour ou a Vargas
Blues Band foron alguns das máis
recentes visitantes ilustres.+
XURXOVAZ
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Porque ueremos Saber de Nós

Galicia, O Oficio de Vivir:
A Terra, O Mar, A Cidade

Galegas:
As mans de América

Insólita recuperación en máis de setecentas páxinas e
seiscentas fotografías, de case cen anos da vida rnariñeira, urbana e campesiña. O vivir cotidiano captado
pola cámara dos mestres da fotografía e dos "retratistas de caixón", vellos artesáns de gardapó, sabas e trípode ó lombo. Artistas fotógrafos que fixeron crónica
dos mariñeiros do "profundo", dos grandes naufraxios, da relixiosidade e tarefas campesiñas, das grandes transformacións urbanas na Galicia moderna ••.

Os camiños dos emigrantes deixaron rodeiras que aparecen por todo o mundo a pouco que se removan as
silvas do tempo. Somos, con Irlanda e Grecia, o país
máis emigrante do mundo. Recuperar as cadras de
tanto mapa trabucado só será posíbel dende a contestación leal a unha pergunta sinxela: ¿por que emigramos tanto os galegas? As pezas da crónica perdida comezan a acaer con harmonía nestas páxinas conmovedoras que compuxeron G. Allegue e a sua equipa.

Máis de duascentas páxinas de percorrido histórico a
través do gravado galego dos séculos XVIII e XIX.
Trinta e dúas láminas, exentas na páxina, desde o vivir peregrino, os mitos e crenzas, ata a Galicia épica
e lexendaria dos galeóns de Rande ... Destacan sobre
todo os magníficos gravados da retirada do exército
británico ó mundo do Xeneral Moore, cara á
· Coruña, no 1809... Comentan os gravados viaxeiros
da época e testigos presenciais dos acontecementos.

Tres volumes encadernados en Balacrón, tapa dura, bitono,
presentados en estuche . Formato: 27 X 27 . 246-234 e 240
páx. respectivamente. Papel Creamat 120 g.

Dous volumes encadernados en tea, tapa dura, 400 páxinas,
250 fotografías en bitono, estuche en tea gravado en ouro.
Formato: 27 X 27. Papel Phoenix 125 g.

Un volume encadernado en tea, tapa dura, catricomia, estuche
en tea gravado en ouro, gravados colados a man. Formato: 27
X 27. Papel Phoenix 135 g. e Vergé 100 g.

Galicia:
Magos, soldaclos e viaxeiros

EDITORIAL
NIGRA IMAXE
RÚA ZARAGOZA 26, 2º A- VIGO
TELÉFONO (986) 4142 63

Viños do Rosal e do Condado Viños do Ribeiro
Un paseo polos vifi.edos, adegas, alambiques e tabernas do Baixo Miño feito co bo pé de Eliseo Alonso.
Todo o proceso de vinificación dende a terra ata a mesa, a historia, os monumentos, característkas dos viños, adegas da zona, comidas máis axeitadas ...

O Ribeiro é a gran invocación ao viño de Galicia,
unha denominación tan intimamente ligada ao ser
mesmo deste país que aínda hoxe son lexión quen
presumen que todos os viños da "Finis Terrae" cristiá son ribeiros.

Un volume encadernado en tea, tapa dura, catricomia, estuche en
tea gravado en ouro. Formato: 20 X 28,5. Papel Phoenix 135 g.

Un volume encadernado en tea, tapa dura, catricomia, estuche en
tea gravado en ouro. Formato: 20 X 28,5. Papel Phoenix 135 g.
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Ven de publicar Crítica da razón galega en Edicións A Nosa Terra

Marcial Gondar
'O nacionalismo é

unha estratéxia non unha fé'
• XAN CARBALLA

Escrebe sobre a identidade, o esquema
de razonamento dos galegos, a visión
que ternos nós mesmos e a que teñan
desde fóra, sobre a enfermidade desde
unha perspectiva étnica ou sobre a
reivindicación do tradicional nun
proceso de cámbio social. Con
intención de ensaio divulgativo,

Marcial Gondar, antropólogo, profesor
na Universidade de Santiago ven de
publicar en Edicións A Nosa Terra un
novo traballo, Crítica da Razón
Galega, no que aborda algunhas das
constantes que recollera en Romeiros
do Alén e Espiritados, un traballo
conxunto con Emilio González.

Vostede procura no libro facer
antropoloxia e divulgación non
mesmo texto?
A práctica dos antropólogos é ir ás
comunidades, usufructuar con descaro ás persoas coas que conviven
e despois escreber as suas monografías para un círculo restrinxido,
sen que aquela comunidade receba
nada. O que pretendin foi que o
traballo revertise na xente e o meu
desexo é que sexa vivido, discutido e comentado polos protagonistas. Por iso fuxin de terminoloxia
técnica e obsesicinoume como dicer as causas para ser entendido.

Tanto en Romeiros de Alén como en Espiritados están xa presentes os temas que desenvolve
oeste novo traballo.
En todos os meus traballos está de
fondo o tema do cámbio social
desde distintos pontos. Unha das
causas que máis me interesa é como opoñer un modelo de cámbio
socia1 integrado
frente á evolución
por desfeita e desarticulación na
que vivimos.

Se fósemos felices e non tivéramos
nengun problema non teria interese
reivindicar a língua, a identidade e
non sei cantas cousas máis. O camiño para superar esta situación está en apropriarte do teu , xestionar
as tuas causas. Cando consideras
que o teu país é teu procuras melloralo, non o luxas, búscalle un futuro. A mensaxe a lanzar é para facer
comprender que isto é noso e ternos
que levalo adiante. Iso implica unha cultura política mesmo das próprias elites da esquerda. Darlle o
protagonismo á xente e non pensar
que só está para votar.
A transmisión dunha idea cando
non entra nas categorias de pensamento das persoas a quen vai dirixida fracasa. No campo da saude, por
exemplo, agora que se fala do colesterol. Non pode lanzar unha
campaña sen ver o contexto cultural
e dicer "non consuma carne de parco", porque moita xente diche "eu
como parco da casa e o meu non
ten colesterol". Terá que expresar
esas campaña de de o valore que
ten a quen te dirixe , non e trata ó
de facer unha linguaxe a equíbel.
Hai que ir a negociar significado e
protagoni mo e i o
implica moito diálogo. Cando todo o
mundo e inte protagoni ta e partícipe
de algo eu é cando
realmente e e tá
con truindo unha
nación.

'A transmisión

No primeiro capítulo do libro fai
unha crítica dun
nacionalismo definido desde o esencialismo opóndelle
unha idea de nación e de identidade máis dinámica.

: dunha idea,
~ cando non entra
~ nas categorias
: de pensamento
das persoas a
quen va1
dirixida,
fracasa"

Parto dunha frase
de Castelao ("A
língua non se sinte
no bandullo") que
se refire é língua
desde unha idea
que está máis alá do material, que
ten características cuase espirituais.
Ese xeito de definiré o próprio da
burguesia, e desde o marxismo,
que é desde o ponto no que eu me
movo, hai que definilo como idealismo. As construccións para ser
reais teñen que ser pen actas para
cobrir necesidades. A miña tese é
que ou a língua se sinte no bandullo ou a língua, con todo o que significa, non terá futuro. Por dicelo
doutro xeito: ti non bebes viño do
Ribeiro por ser nacionalista, senón
se é bon viño. Es bon nacionalista
se fas que sexa un viño bon. Nese
senso é no que eu digo que as
eséncias non son pontos de partida
senón de chegada. Interésame a nación máis como construcción que
como algo rematado.

No exemplo da língua sentir a
necesidade depende de factores
moito máis subtís.
Hai que xerarquizar e complementar obxectivos. A batalla pola língua non pode darse isolada e por
iso creo que se comete un erro cando a língua se asócia a aspectos só
culturais. É necesário que as reivindicacións económicas asuman a
sua condición fundamental. Empezaremos a valorar a língua e outros
aspectos culturais cando estexan
satisfeitas outras necesidades. Finalmente a grande batalla é o control dos próprios recursos productivos e do poder político próprio.

Con que elementos contaría para definirnos como nación cunha identidade comun?
A razón de ser nacionalista é porque selo é necesário. Na situación
actual na que viven as persoas este
mundo está desarticulado e non
produce felicidade. O nacionalismo
é máis unha estratéxia ca unha fe .

..

A cultura
do matiz

No próprio subtítulo do libro (entre
o nós-mesmos e o
nós-outros) fala de
como nos autodefinimos os galegos e como nos definen ou nos
ven desde fóra. No libro interprétanse esas definicións dándolle
unha nova volta.
No cerne da cultura galega hai un
estilo de compren ión exquisito. A
nosa é a cultura do matiz unha
cultura do auténtico. É o que
exemplifico tomando e a fra e de
"Deus é bon pero o demo non é
malo". E e er capaz, coa ironía e
coa retranca, de ver o mundo dun
xeito complementário, aber que
nengunha formulación e gota a
causas e que o contrário ten parte
no teu, pode levar ao conformi mo
ou a e tar continuamente rompendo formulación e por tanto er
progresivo. O feito de que nengunha opción exa definitiva e unilateral abriga sempre a estar sempre
renovando. Non dogmatiza nen
canonizas nengunha vi ión como
única. De que depende o uso dunha ou outra? Dependendo da nasa
forza política, donoso control económico, cando nos sintamos forre
usarémolo para revelarnos e se nos
sentimos débiles será como agora,
tamén un xeito de protección. Eses
tópicos que desde fóra nos fan ver
como negativos eu coido que son
unha das grandes virtudes da maneira de pensar da cultura galega.

Fala da romaria como cruxol da
enerxia comunitária. Foi o Xacobeo, fóra xa das romarias tradicionais, concebido deste xeito?
A Galicia tradicional non vive só
nas persoas maiores. Podes vestir
de Adolfo Domínguez, ter trinta e
poucos anos e a articulación do
pensamento pode ser do vello sistema. Hai pouco un home <licia na
consulta médica: "xa me dixo o
médico que se me meteu dentro
un sistema nervioso que me ten
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escarallado"; é o vello esquema da
posesión (a enfermidade ven de
fóra e instálasenos dentro do corpo) aplicado ao que lle pasa. Ese
home utilizou por fóra o vestido
da modernidade pero coa lóxica
tradicional. No traballo clínico iso
velo continuamente. As formas de
pensar mudan máis lentas que as
de vestir ou de comportarse.
Con todo iso vou á pergunta. Através das romarias e as festas os galegos ternos un vello espírito excursionista. Ir á festa tiña moitos significados e ese conceito de ver mundo está moi metido na xente. Os organizadores do Xacobeo souberon
utilizar, cunha habelenza nada despreciábel, ese espírito romerístico
do galego para embarcalo nunha
acción con intereses políticos. Como xeito de actuar, para aprender,
pareceme que hai que valoralo. Foi
unha forma hábil de manipular desde o ponto de vista do marketing.

Coñecer o tradicional
para actuar mellor

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

'A nloda do esoterisnlo é unha falsa resposta
á soedade que provoca a sociedade'
Un dos temas abordados no seu
libro é o das crenzas étnicas. O
abrollar masivo nos últimos
anos de programas de televisión, negócios, revistas, comércios... relacionados co esoterismo, co paranormal que explicación ten?
Hai que distinguir entre vários
níveis. É un renacimento que se
dá en todo o mundo e ten que
ver cun fenómeno global do
mundo, que é o sentido da des-

feita. O mito da modernidade
que nace coa Revolución francesa pon no lugar do Deus do
mundo medieval á Ciéncia, pero
á ciéncia non como instrumental
senón ocupando o lugar da divinidade, a Deusa Razón. Pero
nestes anos chegamos a darnos
conta de que a ciéncia non é para crer nela senón para construir
. con ela. Prodúcese entón o
grande vacio.
Ao pé desto estaba o esquema

alternativo do marxismo, o da
solidariedade, que está entrando
cada vez máis en crise, tanto no
capitalismo como nos antigos
países socialistas. Hoxe vívese
un momento de soidade. Todo
ser humano precisa unha explicación. Se non sabes onde estás,
nen tes a que agarrarte, sínteste
no ar, desvalido. No mundo medieval a asideira era Deus e no
humanismo era a solidariedade.
O mundo moderno que substituia coa solidariedade os vence-

llos da relixión nunca chega a
plasmarse. Nesa situación surxe
todo ese mundo que planteaba a
pergunta, que é un xeito de procurar seguridades e apoios, pero
por un camiño equivocado. A
auténtica revolución por facer é
a de construir unha sociedade
civil humana. Ese é un reto difícil, porque ademais implica traballo e incomodidade, por iso se
vai a eses elementos que enmascaran o fondo da cuestión, a soedade radical.+

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

F~=-=~=.!~;~/~·=_.-:,!=~E=F--==-:- - t-.:,~. ·:~.r.-·. =~-==~:=~-·-·· -r::::-=-~~~
. ~

1

-

--.. .

_ _.

¡,z.r~

~

''"- · .. - - . - •• ._ •••• •..,,._,,...••• • __.--•"'.. ... ,

Ao abordar a mediciña tradicional fala de maior coñecimento da
cultura dos pacientes por parte
dos médicos, que aparte dos tratamentos seria unha das alternativas da mediciña tradicional.
Cando se mide o tempo adicado
na mediciña institucional a cada
paciente pensamos que os once
minutos recollidos pola estadística
son moi escaso . A média de atención da mediciña tradicional é de
ó catro minutos e médio. Cal é o
problema entón? Un maior coñecmento das categorías de pensamento, do cerne cultural das persoas. O coñecimento que os médicos de cabeceira adquirían pola
convivéncia de anos na própria
comunidade era moi útil. E hai
unha chea de técnicas a utilizar,
con exernplos infinitos: a forma
de negociar o tratamento, de
aprender como os pacientes perciben as mediciñas .. . todo ese mundo está dentro do paciente, e se
non o tes en conta perdes unha
chea de potencialidades de curación, por exemplo na potencialidade enorme dos medicamentos
placebo . O ideal é integrar na
mediciña e tándar e a outra compren ión mái global e meno instrumental da mediciña tradicional.
Existe unba idealización do tradicional?
Hai dou tipo de valoración da
tradición. Unha que eu chamo do
tipo da gaiola de ouro, que eu
comparo co amor cortés: esa idealización da muller que ao final xa
non é unha mullere que en definitiva é un xeito de expulsala da
igualdade. É a maneira de tomar a
tradición para conservala pura e
nos museus sen utilidade (a própria terminoloxia da UNESCO é
salvagardar, ou sexa salvar para
gardar). Paréceme pouco positivo,
porque non considera á tradición
na sua vitalidade. Enfrente está o
conceito da tradición como instrumentos, para usar e manipular na
construcción do futuro. Ese é o
que eu reclamo. O importante non
é que as cousas se perdan ou non toda a vida se perderon e se perderán cousas-, o importante é que
cousas utilizas e que utilidade teñen. Psicoloxicamente non se pode ir adiante se se rompe co pasado. A persoalidade só evoluciona
adecuadamente se integras as novas cousas en esquemas coñecidos. A función do pasado é ser os
vímbios onde enganchan as novas
cousas. Cando o novo está integrado e xa é coñecido, aquel outro
pasado pérdese e non importa. +
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O trinque

Convocatórias
Coñece o teu país
A Universidade de Santiago xunto
coa Asociación Xuvenil Itaca
oferece unha série de rotas na natureza
baixo os títulos O rio Cabe, a auga e
o viño, os dias 22 e 23 de Xaneiro,
palas terras de Lemas, remontando o
rio Cabe; O agro abandonado, dias
25 e 26 de Febreiro, palas aldeas
abandonadas do Concello da Lama; e
Safari fotográfico, os dias 25 e 26 de
Marzo, na Costa da Marte. Poden acceder ás saidas todos os estudantes do
curso 93/93 da Universidade de Santiago, ao se inscreber no Centro de Recursos para Estudantes Mancomun
(Pavillón de Estudantes do Campus
Sul) . O prezo das actividades vai a
500 pta. que incluen o transporte, aloxamento, comida e material comun.

Excursión ao
Parque Nacional
de Peneda Gen~s

..

Organizada polo Concello de Oleiros
canta con dous tumos: do 27 ao 30 de
Decembro para maiores de 14 anos; e
do 2 ao 5 de Xaneiro para rapaces de 8
a 13 anos. Saidas de catro dias de convivéncia na Pausada da Juventude de
Vilarinho das Fumas no Parque Nacional de Peneda-Geres (Portugal), paseos pola via romana e palas fragas de
carballos e érbedos; visitas ás vilas da
Serra, o monte de Santa Tegra, a Fortaleza de Valen9a do Minho, as vilas
de Braga e Guimaraes; amais de poder
presenciar o solpor de Viana do Castelo en Santa Lucia. lnscricións e información nos teléfonos da Casa da Xuventude de Oleiros: (981) 63 65 98 e
63 57 69.

IV Certame Ricardo
Carvalho Calero
Convocado polo Concello do Ferro!
xunto coa Sociedade Cultural Medulio e dividido en dous prémios, a traballos inéditos de Investigación literária ou Lingüística e de Criación literária (narración curta), con total liberdade normativa e dotados con cadansuas 500.000 pta. A extensión dos
traballos de narración curta, canto ou
conxunto de cantos, non pode exceder
os cen fólios. Pola outra banda para o
prémio de investigación literária queda fixada unha extensión mínima de
50 fólios. Os orixinais deberán ser enviados por duplicado e baixo plica ao
Concello do Ferro! (Negociado de
Cultura), indicando no sobre lV Certame Carvalho Calero, antes do 15 de
Xaneiro de 1994. A plica deberá incluir os dados persoais, unha currícula
breve, enderezo, teléfono e DNI. As
obras non premiadas voltaranse aos
seus autores nun prazo de dous meses
a partir do fallo do xurado. Maior información na Comisión de Cultura do
Concello do Ferro!. Praza de Armas
s/n. Teléfono (981) 33 67 30.

III Certame
Manuel Murguia
Organizado polo Cóncello de Arteixo e dotado con 300.000 pta. ao mellar relato orixinal e inédito de 15 a
30 fólios de temática libre. Os trabaIlos teñen que se apresentar por cuadriplicado, mecanografados a dobre
espazo, por unha soa cara, baixo plica, sen remite, co título da obras e
máis un lema. O título e máilo lema
teñen que vir nun sobre aparte co nome, enderezo, teléfono e curricula do
autor no interior. As obras deben de
se enviar antes do 1 de Marzo de
1994 ao lll Certame Manuel Murguia
de Narracións Breves. Concello de
Arteixo (A Coruña). O xurado, designado polo Concello, fará público o

seu fallo inapelábel o 14 de Maio. As
bases do certame advirten que os orixinais non serán devoltos nen se manterá correspondéncia sobre eles, asi
como que os autores premiados perden os seus dereitos no caso de que o
Concello edite os textos.

II Concurso para
caricaturistas nóveis
A Casa da Xuventude de Ourense,
como aportación á ll Bienal de Caricatura que organiza xunto coa Asociación Cultural Tres Pontes e o Clube
Cultural Alexandre Bóveda, convoca o concurso para caricaturistas nóveis dirixido a galegas e residentes na
Galiza de 14 a 30 anos. Cada autor pode apresentar o número de caricaturas,
orixinais e inéditas, que estime oportuno. Os tamaños van dun mínimo de
DlN-A4 a un máximo de DIN-A3. A
técnica é libre e para o tema pódese
escoller calquer persoaxe, ainda que se
valorarán especialmente os do mundo
cultural, político ou social da Galiza.
As entregas na Casa da Xuventude
(R/Celso Emílio Ferreiro 27. 32004
Ourense), antes do 15 de Xaneiro de
1994. As obras han de traer no dorso o
título e o lema, amais de vir acompañadas dun sobre pechado có mesmo
lema no exterior, e a relación de títulos apresentados, DNI e teléfono no
interior. Os prémios: un á mellar colección (6 caricaturas) de 100.000 pta,
e catro ás mellares caricaturas de
25.000, dos que cada autor só poderá
levar un. Os prémios e unha escolma
das obras formarán unha exposición
na Casa da Xuventude de Ourense en
Marzo de 1994.

XIX Prémio
Antón Losada Diéguez
Os Concellos de Boborás e Carballiño, coa colaboración económica dos
Concellos da Comarca e a Deputación Provincial de Ourense, onvocan
a novena edición do Prémio Anual
Antón Losada Diéguez, dotado con
500.000 pta., a obras publicadas entre
o 1 de Xaneiro e o 31 de Decembro
de 1993, adicadas tanto á criación literária como á investigación. Os traballos deberán ter como língua orixinal o galega, publicados por calquer
editorial, particular ou institución.
Quedan excluídos os textos de uso escolar, edicións por fascículos e as
edicións de luxo ou de tirada restrinxida, asimesmo o xurado non considerará reimpresións ou outra edición
posterior a primeira. A secretaria do
prémio terá como sede o Concello de
Boborás, onde todos os editores interesados poden enviar as publicacións
que consideren, antes do 1 de Xaneiro
de 1994, nun número de cada unha
igual ao de membros do xurado (sete
exemplares). A obras recibidas non
serán devoltas e pasarán aos fundos
das bibliotecas de cada unha das institucións representadas no xurado.

IV certame de arte
X. Domínguez Guizán
O Centro Cultural Begonte, baixo o
patrocínio da Deputación de Lugo,
convoca o lV certame galega de arte
Xosé Domínguez Guizán dotado con
250.000 pta., e máis unha estatuiña
de Sargadelos. Poden optar
prémio
as obras de pintores galegas, de tema
libre, e cun tamaño máximo de 1,5 m.
por 1 m., marco incluido. Cada autor
poderá apresentar un máximo de duas
obras que virán acompañadas dos dados identificativos da obra e do autor.
Os cadros pódense remesar, ben protexidos, libres de gastos ao centro
cultural Begonte, e serán devoltas ta-

ao

mén libres de gastos ao remite do petate. O prazo de presentación remata
o 25 de Decembro deste ano. A obra
premiada quedará en propriedade do
Centro cultural, as escolleitas non
premiadas ficarán expostas no certame e as non escolleitas volveranse
aos autores. Maior información no
(982) 20 96 22 .•

Campo de traballo
alternativo
O Colectivo de Educación Ambiental
Aperta, artella outro ano roáis, 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 <liante, e outro do 2 ao 5 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 (981) 24 69
95, das 5 no serán ás 10 na noite.

Cursos da Escola de
Negocios Caixavigo
Cursos superiores do ano 1994, que
van dirixidos a directivos e profisionais con experiéncia en pastos de responsabilidade. A oferta comprende os
cursos de dirección: financeira, comercial e marketing, de recursos humanos, de comércio internacional, de
transporte internacional e xestión portuária, de sistemas de información; e
de control de xestión. As clases veñen estru turadas en módulos de 1 O
horas, impartidas os Venres no serán
e os Sábados na mañá. Calquer dúbida ha ser atendida nas oficinas da
Caixavigo.+

III Certame
de Rondallas
O Centro Cultural Valadares convoca o 111 Certame de rondallas e
Ranchos de Reis, que vai celebrar os
dias 25 e 26 de Decembro de 1993, a
partir das 5 da tarde, no Campo de
Futbol do C.D. Valadares, na Gándara. Para participar é condición indispensábel comunicar a asisténcia a
meio dun boletin de inscrición que se
pode solicitar na Secretaria do Centro,
de 5 a 9 da noite. A inscrición farase
por orde de chegada dos boletins, con
data límite o 18 de Decembro. Cada
rondalla recebera unha cantidade fixa
de 25.000 pta., polo feíto de participar. A organización estabelece os seguintes prémios: primeiro prémio dotado con 150.000 pta.; 2 11 ano
125 .000, 3º con 100.000; Mellar
Abandeirado con 20.000, e Mellar
Grupo de Baile con 30.000. Maior información no Centro Cultural Valadares: (986) 40 86 84. t

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 s ubvencionábeis
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 cal-

Argitaletxea. Por fin unha
Operación Ogro, o libro no

que Eva Forest recolle toda a
preparación do atentado
contra carrero Blanco ven de
ser editado por Hiru

edición completa incluindo o
capítulo que explica como o
comando de ETA
permaneceu agachado en
Madrid. Tardou vinte anos
en facerse público.

Anúncios de balde
• Desexo inter-cámbiar correspondéncia, revistas, tarxetas postais, selos
e almanaques de peto. Dirixirse a: Encarnación Duret Sotomayor. Caixa
Postal 3.134. Habana 3-10300.
• Cursos de iniciación ao idioma
ruso, na Asociación Máximo Gorki
de Vigo, en colaboración coa Universidade Estatal de San Petersburgo e
coa Escala Oficial de Idiomas de Vigo. Matriculas e información no
(986) 22 44 57, de 11 a 13 e de 17 a
21 h . Asociación Máximo Gorki:
R/Marqu és de Valadares 14, 12 . Vigo.
• Bicis pola Paz distribue artesanias
maias dentro do comercio solidário,
bolsas, pulseiras, carteiras ... co fin de
financiar o envio de bicicletas a proxectos de cooperación. Envíos contrarrembolso. Pedidos ao Apartado 35.
Chantada (Lugo).
• Mestre de E.X.B. con experiéncia
busca traballo relacionado co ensino: librarías, editoriais ••. Teléfono
(908) 98 21 48. A Coruña.
• Soo un namorado das pezas de barro
usadas e merco olas, xarras, botixos ... Chamar ao (982) 17 04 13.
• Se queres discos ou fitas do LP
Romper el cascarón do grupo de
rock alicantino Badana, pódocho
conseguir asi como outro material ,
adesivos, prensa, cartazes e información. Escrebe a Manoel Bello Salvado, Rua da Igrexa, 9 - 15685 Xanceda - Mesia.

•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.
• Véndense patios profisionais novos. Coiro e rodamentos italiano . Numero 36. Teléfono (986) 43 38 30.
Perguntar por Blanca.
• Clases de inglé a domicílio na zona de Vigo. Profesor nativo. E cocé
con experiéncia. Empréga e método
comunicativo. Todos o nívei . Teléfono (986) 22 81 59.
• Grande oferta de discos e cassettes.
Perguntar por Evéncio Baños, no (988)
21 05 85.
• Títeres & Gualtrapas. Organización de representación teatrais e de
monicreques. Fabricación e manexo de
títere . Fabricación e de eño de ve tuários decorado , teatrillo ... Composición e adaptación de obra teatrais.
Composicións e gravacións mu icai .
Interesados entrar en contacto con
Mauro Muñoz Martínez , no Taller
(986) 22 77 11 .
• Aluga-se estúdio em Vigo. Com calefac9om, água quente, soleado, céntrico , ideal para e tudante . 36.000 pta.
Teléfono: (986) 49 06 88.

• Universitário de 21 anos oferécese
para taballar palas tardes na Coruña
ou perlo . Calquer tipo de traballo.
Chamar ao (981) 67 06 46, perguntar
por Manolo.

• Oferécese pintor económico a domicilio. Experiéncia e eriedade. Interiores e esteriores; ve rni zados a brocha. Pre upo to gratuíto e en compromiso. Carlos Pérez Vegue. Teléfono (986) 66 02 58, Ponteareas.

•Véndese colección de moedas antigas de ouro, prata e bronce. Perguntar por Miguel , no (981) 38 20 96.

• Restáuranse móbeis e figuras antjgas. Intere ado dirixir e ao (986) 62
50 77. Perguntar por Canne Carreira. t

Teatro

Actos

Fisterra-Broadway

Xe u Campo

O cabaret da Compañia de Maria, os
dias 23 e 30 ás 12,30 da noite, no pub
Dado-Dadá de Santiago.

A Via Láctea
A espectacular montaxe do Mago Antón, na Rua da Coruña de Vigo, até o
10 de Xaneiro, en pases ás 8 do serán.
Días 24 e 31 pechado.

Leóncio e Helena
Do CDG sobre o texto de George Büchner pódese ver do 27 de Decembro ao 4
de Xaneiro, excepto o dia 31 que non hai
función, en sesións que comezan ás 8 do
serán, agás o día 1 que será ás 11 da
noite, no Teatro Principal de Ourense.

La locura de Don Juan
Polo Estudio de Artes Escénicas, o
dia 23 de Decembro, no Teatro Principal de Ourense. t

Unha vi ión aguda e vertixino a da
Galiza, a monstra definitiva obre Xeú Campo no
Mu eu Cario
Ma ide de Sada.
Rafael Barez,
Pepe Barro,
1 aac Díaz Pardo, Salvador
García-Bodaño,
Manuel Manquiña, Xesús
Redondo e máis
Manuel Rivas
abren a exposición o dia 23, ás 8 da tarde, no auditório do Museu cunha velada
literária coordenada polo organizador
Xosé Díaz.

III Certame
de Rondallas
Os días 25 e 26, arredor do m eiodia, o
Centro Cultural e Veciñal de Valadares (Vigo) celebra no campo de futbol da Gándara (Valadares) a terceira
edición do seu Certame de Rondallas e
Ranchos de Reís. En caso de mal tempo o certame terá lugar no Pavillón Polideportivo de Valadares-Pedregal.

Servício militar
Charla-colóquio sobre Alternativas ao

)

. ..

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

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

Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

servício militar obrigatório-Prestación
social sustitutória (PSS) ou insubmisión o mércores, 29 de Decembro ás
20 h. na rua San Salvador 5 de Vigo.
Organizada polos Colectivos da Mocidade a CIG +
·

axenda
Música
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Exposicións
desde o século XVIII até hoxe. Todas coa cidade de Santiago como temática comun.

Elena Colmeiro
A sala de exposicións do C.C.
Caixavigo acolle unha monstra
antolóxica da escultora Elena
Colmeiro. Até o 9 de Xaneiro.

Xulio García Rivas
Acrílicos e óleos de Xulio
Garcia Rivas na Galería Citania de Santiago.

Contexto
Fotografias de Nancy Wilson-Pajic no Centro Galego
de Artes da Imaxe. O método
de traballo de Nancy WilsonPaj ic emprega técnicas en
continuo proceso de experimentación, fotografía, vídeo,
etc, para expresar as suas reflex ións en matéria social.

Recordos
de xoguete
Exposición de xoguetes antigos pertencentes a colección
de Antonio Chaves Cuiñas,
aberra até o 10 de Xaneiro na
Casa das Artes de Vigo (de
11 a 14 e de 17 a 21,30 h. de
Luns a Venres, de 17 a 21,30
h. Sábados, e de 11 a 14 h.
Domingos e festivos).

Manuel Coia
O Mércores 29 de Decembro no C.C.
Caixavigo.

Esculturas de Manuel Coia, até
o 2 de Xaneiro, na Casa das
Artes de Vigo. Pezas que representan maiormente a figura
humana na relación sex ual.

Filarmónica de Stuttgart

Manuel Oliveira

Interpretará un programa composto por
peza de Beethoven baixo a dirección
de Cristian Mandeal. O 5 de Xaneiro
á 9 da noitc, no Audirório da Galiza'.

Expón as suas pinturas na Galeria Sargadelos de Santiago.

Orquestra Clásica
de Vigo

Orquestra Nacional
de España
Dirixida por Aldo Ceccato, oferece o
concerto de final de temporada do Auditório da Galiza, o dia 23, ás 11 da noite.

Sinfonietta do Danubio
A programación para o Nadal do Concello de Ponteareas comprende o concerto da Sinfonietta del Danubio, para
o 26 de Decembro, ás 8,30 da tarde, no
Auditório Reveriano Souru!Jo.

Outono Musical
en Coruxo
Organizado polo Centro Artístico e
Cultural de Coruxo. Oferece o concerto da Banda de Música de Cabral e
maila Banda de Música Unión Musical de Coruxo, para odia 26, ás 18,30
h, no próprio Centro Cultural.

Festival Rock de Fisterra
Conta coa presenza de Desertores do
Arado, Zénzar e Papiros. O Venres 7
de Xaneiro no Polideportivo de Fisterra.

Loreena McKennitt
No C.C. Caixavigo o 28 de Decembro.

La Iguana
Celebra a Grande Festa do Aninovo.
Rock ali nighl long, o 31 de Decembro,
á L,30 da mañá, con catro grupo en directo. Entrada 3.000 pta. con barra libre.

Kactu Jack e
Au tralian Blonde
O dou grupo actuan o dia 25, na sala Bristol do Ferrol · e odia 26 no Playa Club da Coruña na compaña de Los
Sangrientos.

Los Piratas
O grupo Los Piratas, o dia 23 de Decembro, na sala Playa Club da Coruña.

Mala Fe
Actuan o Domingo 26, no pub El Morao de Vigo.

Dramáticos
Pasarán pola Coruña o dia 23 de Decembro e por Carballo o 8 de Xaneiro.

A derradeira monstra do programa Compostela '93, aberra
até o 30 de Xaneiro no Auditório da Galiza. O proceso

Antonio Murado
Até o 16 de Xaneiro, na Galería Trinta de Compostela obra
de Antonio Murado.

Bosco Caride
Amosa o seu traballo pictórico do ano 1993, na Galería
Ad-hoc de Vigo (días laborais
de 11 a 13,30 e de 17 a 21 h.,
e Sábados de 17 a 21 h.).

Blanco Amor,
fotógrafo
Un percorrido pola faceta fotográfica de Eduardo Blanco
Amor. Até o 13 de Xaneiro
na Casa das Artes de Vigo.

Luís Romero
Amosa os seus óleos e acuarelas, até o 31 de Decembro,
na sala de exposicións da nova estación RENFE en Vigo.

Fotoviaxe
do verán
A Casa da Xuventude de Vigo amosa unha escolma dos
traballos apresentados á IV
edición do concurso fotográfico F otoviaxe do verán.

Memória musical
dun século
O Consórcio da Cidade de
Santiago artella a monstra
Angel Brage: memória musical dun século, exposta no

Obra de Manuel Coia

Auditório da Galiza.

Pinturas
neorrúticas

Roberto Matta

De Xosé Paz Antón no Café
Liceum do Ponjio.

Gravados de Roberto Matta,
no Cegrac da Coruña.

Gaiteiros en festa

Sobre Santiago.
Tres de Magnum

Exposición fotográfica no Café Rei Momo de Vigo, dentro
da inciativa Nadal Tradicional
da Asociación de Hosteleiros
Urbe Vella maila Asociación
de Gaiteiros Galegos.

Certame Artes
Plásticas Isaac
Díaz Pardo
O Museu Carlos Maside de
Sada expón as obras apresentadas á terceira edición do

Certame de Artes Plásticas
Isaac Díaz Pardo.

Certame
de Pintura
de Cambre
Unha escolma das obras apresentadas ao certame na Biblioteca Pública de Cambre.

Colectiva
de Nadal

Os traballos sobre Santiago dos
fotógrafos da axéncia Magnum, Carl de Keyzer, Miguel
Rio Branco e máis Martín
Parr, no Pazo de Fonseca.

A xeración doente
Pintura do periodo 18711902. Un pulo pola evolución
da plástica galega nas obras
de Xenaro Carrero, Ovidio
Murguía, Ramón Parada,
Justel e Xaquín Vaamonde,
expostas no Museu Arqueolóxico de Ourense. Aberto de
9,30 a 14,30 e de 19 a 21 h.

Compostela
na arte galega
Até o 29 de Decembro na Aula de Cultura de Caixa Galicia
(R/Carreira do Conde 18) de
Santiago. A monstra recolle
un total de 63 obras pertencentes a 44 artistas galegas,

A Galeria Obelisco da Coruña,
artella unha monstra colectiva
de Nadal con obra de Laxeiro,

Televisión

Páxinas coordenadas por

lAGO LUCA

Que fermoso é viver

Produción galega
O CGAI oferece outra vez un ciclo
adicado a produción galega. Un dos
primeiros pases do ciclo cae no 23 de
Decembro, ás 20, 15 h., có filme A matanza canibal dos garrulos lisérxicos
(en castellano), dirixida por Antonio
Blanco e Ricardo LLovo en 1993, cun
reparto no que destacan Manuel Manquiña, Juanillo Esteban, Mamem Rivera, Julián Hernández, César Strawberry e Belén Negreira. A banda sonora débese a Siniestro Total, Os Diplomáticos de Montealto e Miguel López Cuba. A película ven contar a história dunha família de gandeiros, arruinada polas cuotas lácteas e vítima dunha intoxicación de LSD, que decide reorientar a economia familiar trocando
a carne de porco e vacuo pola humana.

Magnólias de aceiro
O Domingo 26, en Segunda sesión da
TVG. EUA 1989. Director: Herbert
Ros . Reparto: Shirley McLaine, Dolly
Parton, Sally Field, Daryl Hannah, Julia
Roberts, Tom Skerritt e Sam Shepard. +

La Banda del Camaleón
O Xoves 23, no pub Garufa da Coruña
(R/Príncipe 6).

Noite do cinema galego

The Cynies

Festas

Badana
Nesta semana destaca o Xoves 30 coa
Festa Patronal de Padrón e maila
Festa Patronal en Santiago de Buxán (Dubra). t

abstracto, artistas gale gos
(1950-1979) fai un percorrido por toda a pintura figurativa feíta na Galiza desde os
anos 50 até a actualidade. A
monstra conta con 72 obras
pertencentes a Manuel Mampaso, Antonio Lago Rivera,
Xosé Maria Labra, Tino
Grandío , Cristino Mallo,
Manuel Suárez Molezún ,
Raimundo Patiño, Jesús de
la Sota, Luis Caruncho, Leopoldo Novoa, Manuel Ruibal, Anxel Huete, Armando
Guerra, Xosé Lodeiro,
Francisco Mantecón, Antón
Goyanes e Manuel Facal.

Xosé Suarez
Exposición adicada ao fotógrafo José Suárez, até o 5 de
Xaneiro, de 6 a 9 da noite de
Luns a Venres, na sala da Fundación Caixa Galicia da Coruña (Médico Rodríguez, 2/4).

Estampas da Galiza
O Kiosko Alfonso da Coruña
amosa a Colección Carlos
Martínez-Barbeito de estampas da Galiza.

Emilia Guimeráns
Exposición de 11 pezas en arxila roxa, refractários e óxidos; aberta até o 7 de Xaneiro
(de 10 a 13,30 e de 16,30 a 20
h.) na Galería Sargadelos de
Vigo. Emilia Guimeráns ven
traballando desde 1982 no estudio do escultor e ceramista

Duas proxeccións na Noite do Cinema
galego do Cine clube Padre Feijóo :
Macana do dote che de Miguel Castelo (1992), e Fresas amargas de Carlos
Pérez (1990). Na Casa da Xuventude
de Ourense odia 30 de Decembro.

Mundial Trienal de Pequenas
Cerámicas Zagreb do 1990;
o Festival Internacional de
Cerámicas de Japón 1992 onde recebeu unha mención honorífica; e máis a Bienal Europea de Cerámica de Monises (Valéncia)

O Camiño
desde o ar
Obra do fotógrafo Xurxo Lobato na Estación Marítima da
Coruña.

Evocacións e
es pazos

Inquisición e
xustiza seglar
Unha escolma de aparatos de
tortura na mon stra da Casa
das Artes de Vigo. Permanece
aberta até o 6 de Xaneiro.

]orge Castillo
Naturezas martas, exposición
de pintura aberra até o 6 de
Xaneiro de 1994. Casa de Galicia de Madrid.

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

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

Amazónia e nós
A comisión galega Pro-Amazónia 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 c ~ rbatana).
Pódese solicitar paia Casas da
Cultura, Institutos, Concellos e
Asociacións. Dirixirse á Comi- ·
sión Galega Pro-Amazónia ,
Apartado 64.1, Santiago de
Compostela, ou nos teléfonos
(98 l -59 .32.21 Veiras) ou
(981-26.56.40 Xacobe). t

Publicacións

Teatro

Sábado 25, en Buzaca Especial da
TVG. Quefermoso é viver, EUA 1946,
dirixida por Frank Capra. Intérpretes:
James Stewart, Lionel Barrymore,
Donna Reed e Thomas Mitchel.

En concerto o Xoves 23 no Pavillón
Municipal das Travesas (Vigo).

O grupo de Alacant Badana, actua o 5
de Xaneiro, na sala Ave Turuta de Carbailo. Amais terán actuacións en Vigo
e Ourense ainda por confirmar. t

Sucasas, Granen, González
Pascual e Alfonso Costa.

Miguel Vázquez . Entre as
suas monstras máis importantes destacan a Ill Exposición

Gravados de Carmen Chacón, até o 28 de Decembro, na
Casa da Parra (Compostela).

O proceso
abstracto

Manolo Tena

O Xoves 23, ás 11 da noite na sala que
foi a discoteca Nova Vanessa de Ourense. Entrada anticipada 1.200 pta.,
1.500 en taquilla.
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pede (dia 23), de Brett Leonard, EUA
1992; Mister Frost (dia 27), de Philippe Setbon, Franza-Grande Bretaña
1990; Tetsuo (Martes 28), de Tsukamoto Shinya, Xapón 1989.

Pá:xinas
do libro de Satán
De Carl Theodor Dreyer. Dinamarca
19 l 9. Recrea catro épocas históricas: a
Crucifixión de Cristo, a Inquisición española, a Revolución francesa e a chegada dos bolcheviques a Finlanda. O
Xoves 23, ás 20,30 e ás 23 h., na Casa
da Xuventude de Ourense dentro da
programación do Cine Clube Padre
Feijóo.

O home que matou
a Liberty Valance
De John Ford, EUA 1962, conta no reparto con John Wayne, James Stewart,
Vera Miles, Lee Marvin e Edmon
O'Brien, entroutros. Proxéctana o dia 29
de Decembro, ás 20,30 h., no auditório
do Concello de Vigo.

Cinema fantástico

Matrimónio
de convenéncia

Até o 30 de Decembro no Centro Cultural Caixavigo, os son pases ás 20,30 do
serán ao prezo de 200 pta. Quedan por
proxectar os filmes: O cortador de cés-

De Peter Weir e con Gerard Depardieu
e Andie Mac Dowell como intérpretes.
O Martes 28, ás 8 do serán, na Casa da
Cultura do Barco. t

Forza Depor
Segundo cómic de Bahia Edicións adicado ao Deportivo da Coruña, a flamante equipa que dirixe Arsénio Iglésias. Eurodepor custa 300 pesetas,
véndese en quiosques da Coruña ou
pódese pedir chamando ao (98i) 28 81
25, para afeizoados doutras localidades e países. O guión é de Henrique
Tello e os debuxos de Henrique Vázquez Pita apoiados pola rotulación de
Carlos Silvar. •
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nha empresa pantasma levanta man de obra en Vigo,
Ourense, A Coruña ... para traballar en
Leipzig, no que xa moitos chaman
"segunda reconstrucción da Alemaña". Son tempos de crise. Prometen
salarios de 370 marcos semanais. Algúns picaron e acabaron en barracóns miserables, privados das condicións máis elementais, enganados. A
denuncia vén datada de hai catro ou
cinco semanas.

trás dunha pancarta de
solidariedade con Egin
manifestáronse 55.000 persoas
en Bilbo. Protestaban polo
secuestro policial de material de
redacción e fontes de
información protexidas polo
Artigo 20 da Constitución. O
galega Pepe Rei, colaborador
de A Nasa Terra e xefe da
equipa de investigación do Egin,
comenta a ofensiva do PNV
contra o único diário que fai
xornalismo de investigación en
Euskadi.

Celso Emilio Ferreiro contaba como
nos anos 60 logreiros sen escrúpulos
arrecadaban polas aldeas de Galicia
traballadores para Venezuela , Uruguai , A Arxentina ... ofrecendo substanciosos contratos. Pagaban o billete
de barco e prometían magníficas condicións laborais a cambio das pequenas propiedades que aquela boa xente deixaba atrás, nas aldeas da fame ,
e que xa nunca máis recuperarían. Diso ben sabe Gustavo Luca de Tena,
que estudiou casos semellantes na
prensa da época.

A equipa de investigación do Egin naceu hai cinco anos, como foi a experiéncia?
Facer xornalismo de investigación aqui é
como pescar troitas nunha piscifactoria:
os demais meios desertan de investigar
ou chámanlle investigación a confidéncias que lles pasa a policia. Por levantar
información padecimos seis campañas
públicas en dous anos. A primeira asinada palas xuventudes do Partido Nacionalista Vasco, os de Egui, nenas de Neguri
na sua maiorira. O obxectivo desta primeira campaña era tumbar a equipa de
investigación do xornal. Encheron as cidades de carteis contra nós e presentamos unha denúncia no xulgado por inxúrias e difamación pública.
A segunda campaña foi a raiz da morte de Santamaria.

(
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O próprio empresário de discotecas e futbolista da Real Sociedad José António
Santamaria, recoñecera que se adicara
ao contrabando de tabaco e estivera relacionado con contrabandistas galegas.
Houbo un comunicado de Egui contra o
xornal que levamos ao xulgado e unha
distribución anónima de panfletos. A seguir houbo unha pegada nouturna e anónima de carteis coa lenda Pepe Reí
apunta e ETA mata, cunha foto miña. Alguén veu como unha xente baixaba dunha furgoneta con carteis e aveños de pegar. A furgoneta era dunha empresa de
xente do PNV. Tamén neste caso presentamos unha denúncia no xulgado.
Quen está detras destas campañas?

Ainda houbera unha distribucion masiva
de centos de cartas sen data nen domicílio. Fomos á audiéncia de Donostia, pedimos o amparo ao presidente da Audiéncia e denunciamos aos autores daquelas
cartas. Indicamos que a cuarta vez que
se facia campaña pública contra nós e
queixámonos do pouco labor de investigacion ao fiscal. Aportamos orixinais que
indicaban que detrás das campañas estaban a Consellaria de Interior do Governo basco e en concreto o conselleiro
Juan Maria Atutxa e o xefe de prensa
Juan Cruz Gómez Goikolea. Comprometianos a levarlle testemuñas de funcionários do Governo autonomico para probar
isto, coa condición de manter a confiden~=:::::::.__cial idade. Nunca máis tivemos notícias
Clo fiscal. Na quinta campaña recollian a
~~laración de Joseba Goikoetxea ao
'l,i. Va
~
~€o Press no sentido de que se sentia
er: guido por Egin, e en especial por
:" mi O lema des ta campaña foi E gin
ap nta, Kas carga y Eta ejecuta.
/

O que agachan a maioria dos meios de
comunicación é que Egin colabora coa
xustiza
Ternos absolutamente á gala colaborar
con xuices e fiscais . Témoslles pasado
dados sobre narcotraficantes, delitos de
dirixentes do PSOE e investigacións sobre ertzainas corruptos. Pasámoslle ao
Ararateko (Defensor do Povo) intentos de
intoxicación sobre algun ertzaina e de. núncias falsas que viñan de altos ex dirixentes de garda. Pero os meios agachan
este dado e pouco menos que nos alcuman de comando de información. O remate foi vencellarnos a nós coa história
do imposto co gallo de que informes de
lncresa apareceran nas mans de non sei
que militante da Eta en Paris, logo de
nós denunciarmos á fiscalia que alguén
levara dos nasos arquivos documentacion, discos duros, nomes de fontes.
Que papeis secuestrou a policia na requisa de Egin?

facer vários electros, aplicarme respiración asistida e inxectarme Pentotal 20.
Despois viran á casa cunha citación para
declarar na a Ertzantza. O xuiz Bueren
mandou o forense que fixo un exame que
non estaba en condicións. Pero lñigo lruin
e Miguel Castells fixeron a proposta de
que me fixesen o interrogatório na casa.
Que perguntaron?
Xeralidades sobre a nosa relación con Incresa e asuntos de trámite pero nen palabra sobre os papeis de Paris. O xuiz
decretou as dilixéncia públicas decantado. No entanto fixemos públicos os temas sobre os que estamos a traballar e
remitimos ao xuiz documentación. Desde
o ano 90 en que comezou a traballar a
equipa de investigación publicamos arredor de 450 reportaxes. Obviamente Incresa serviunos de apoio documental peroren mais.

Estando no hospital recebeu unha visita da policia, como foi?
Habia menos dunha semana que me
operaran do corazón e apareceron p73
ás dez e media da noite a entregarme citacion para Audiéncia en Madrid, onde
me emplazaban a declarar ás once da
mañá. Deume taquicárdia e tivéron que

¿Que extraña fatalidade fai volver a
Historia tantas veces polos mesmos
regos? ¿Que tan pouco mudaron as
cousas en todo este tempo? Disque
os señores de el-Reí pedían entón homes sans, mansos, traballadores, mellar casados ca solteiros, para que botasen raíces e, chegado o momento,
non puidesen recuar.
Aqueles ían por un real diario. A estes
de agor prometíanlles 370 marcos .•

VOLVER AO REGO

Que revelan as investigacións do
Egin?

Tanta lles tivo todo o referente á lncresa,
motivo principal da campaña do Conselleiro de Interior contra o diário. O que
lles interesaban eran os papeis sobre finanzas do PNV e as conexións deste
partido coa Lóxia P2, a Rede G/ádio e o
Mossad, os servizos secretos israelies.
Tamén a información sobre negócios de
persoas relacionadas co PNV.

Douscentos anos antes , entre trescentas e catrocentas familias de Galicia, Asturias e a Maragatería saíron
cara a Montevideo, convocadas pola
Coroa española, para colonizar as ?nch uras inhóspitas da Patagonia. lan
nenas, homes e mulleres. Prometíanlles aterra que habían de ocupar, casa de seu , pedra para levantala, un
real diario, ración de mar, bois para
labrar o eido e a protección real. Nada
recibiron. Os máis deles sucumbiron
no frío inverno, e a mans dos indidos
no País do Diabo e a Serra da Ventana. Era o ano 1785.

Unha liña de investigacion revela que o
PNV é un partido relacionado coa Democrácia Cristiana Internacional e que está
metido dentro da tangentopolís, o famoso
reparto de comisións que salfire a toda
Democracia Cristiana italiana. Non se esqueza que Arzallus dixo que Andreotti
era un grande político e que era imposíbel que estivese metido na corrupción;
ternos liñas de investigación abertas nas
que aparecen dados sobre corrupcións,
adxudicacións fraudulentas e tránsito de
influéncias arredor do Governo basca.
Tamén sabemos de redes nas que hai
ertzainas metidos en negócios corruptos .
Outra liña é a do narco-tráfico que canta
con apoios de alta responsabilidade e
un ha notábel impunidade. +

O

índice xeral da bolsa de Madrid gañou case un 45%. A
contratación vai chegar aos 5,5% billóns de pesetas após de medrar un
50%. As sociedades e axéncias de
valores e bolsa gañan cartas e a Sociedade Rectora da Bolsa de Madrid
obterá un beneficio de 1.700 millóns
de pesetas.
A banca mantén os benefícios de
1992 que foron de 600 .000 millóns
de pesetas, segundo a Asociación
Española da Banca Privada.
Teñen razón en que non hai necesidade dunha folga xeral. A alguns non
lles afecta a crise. +
·

