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Lidia Senra: 
1 Eliminar a cuota 
é posíbel' 
Coa vista posta na manifesta
ción do 18 de Febreiro na Coru
ña, dentro dun denso calendá
rio de mobilizacións, a secretá
ria-portavoz do Sindicato Labre
go Galego, Lídia Senra, pergún
tase "por que ternos que conde
ar a nosa capacidade productiva 
e traer leite de paises de fóra?" 
e afirma que igual que se derro
tou a Cuota Empresarial tarase 
coa supertaxa, "ainda que inten
ten a xogada de cobrala através 
das empresas leiteiras". 

(Páxinas centrais) 

A Mesa do leite 
convencida de 
que o encontro 
Fra9.a-González 
reafirmou a 
supenaxa 
O PP e o PSOE ratificaron no 
pleno parlamentario do pasado 
día 8 as tímidas propostas para 
a defensa do sector lácteo que 
xa aprobaran en comisión en 
Decembro. O BNG quedou só a 
defender a suspensión definitiva 
das cuotas e da supertaxa, re
presentando o sentir dun sector 
que segue disposto a mobilizar
se o 18 de Febreiro na Coruña e 
o 11 de Marzo en Madrid, ao 
comprobar que segue sen haber 
solucións para a crise leiteira. 

(Páxina 7) 

XENTEDE 
MAIAMORTE 
Alfonso Álvarez Cáccamo 

Premio da narrativa 
"Álvaro Cunqueiro" 1993. 

Oito relatos entre o humor e 
a crueldade que configuran 

a crónica dun tempo 
de mala vida, de mala morte. 

galaxia 

Tres millóns do 
galego para a 

Academia 
Española 

Nos presupostos para o 94, 
que se están a debater no 
Parlamento, non hai nada 
que faga pensar que Galiza 
ten autonomía política e non 
só administrativa, son uns 
presupostos de lóxica abe
rrante, segundo o portavoz 
do BNG, Xosé Manuel Bei
ras. Para Fernando Salgado, 
do PSOE, o orzamento nace 
estrangulado palas alegrías 
e destragos de exercícios 
anteriores. Ao seü entender, 
Galiza camiña cara á banca
rrota. O Conselleiro de ln
dústria, Xoan Fernández, 
xustificou a cativeza do seu 
presuposto. 

(Páxina 5) 

Porriño terá unha 
equipa de ciclismo 

profisional 
As xestións están moi avanzadas 
para que Galiza cante, por primei
ra vez na sua história, cunha 
equipa profisional de ciclismo. A 
sua base sería o Spol-Riego de 
Porriño e o nome podería ser 
Granito Porriño ou algún similar. 
Na financiación da equipa partici
parian os graniteiros de Porriño 
cunha cantidade que podaría ron
dar os 15 millóns de pesetas. Ou
tro dos sponsor sería o próprio 
concello do Lauro e contaria ta
mén coa axuda da Xunta. O seu 
promotor é Alonso Riego quen 
considera que 'non podemos per
mitir que os nasos ciclistas anden 
por eí adiante ou queden sen 
equipa'. 

Fraga , 
oponse a 

Administración 
única de Puiol 

O mapa autonómico non 
está solidificado. Bascos e 
cataláns mostraron xa as 
suas propostas cara un no
vo pacto, tal e como fora 
acordado após das últimas 
eleicións xerais con Gonzá
lez. Neste debate o PSOE 
conta co apoio do PP e co 
do presidente da comuni
dade autónoma galega que 
foi o primeiro en lanzar a 
idea de administración úni
ca, mais que non parece 
disposto a seguir os pasos 
de Pujol intentando poñela 
en prática. A iniciativa de 
Pujol deixa aos populares 
en evidencia. 

(Páxina 9) 



Vela e Lorenzo seguian en servizo apesar de ser coñecidos os seus delitos 

O narcotráfico e a prostitución 
eran as principais actividades 

dos criminais de Nigrán 

Case tres anos despois de unha 
brigada de Réxime Interior, de 
procedéncia exterior, realizar 
unha batida dentro da policía de 
Vigo, a partir de evidéncias de 
tráfico de drogas, extorsión, pro
xenetismo e protección para lo
cais nocturnos, a matanza de 
Priegue revela que a corrupción 
dos corpos de seguridade non 
só non diminuíu senón que po
de ser maior. 

Abondaban as probas de que os 
policías Lorenzo e Vela, autores 
do críme de Nigrán, eran trafican-

tes de droga, rouba
ban e extorsionaban. 
Lorenzo tora denun
ciado á Garda Civil hai 
ano e meio por catro 
persoas ás que amea
zara de morte. Os de
nunciantes precisaron 

G. LUCA DE TENA • H. VIXANDE • A. EIRÉ 

Os policias uniformados e 
en activo Xesus Vela e Manuel 

Lorenzo tiñan responsabilidades de 
importáncia na máfia viguesa 

da droga. A extorsión ao 
empresário David Fernández e 

a matanza da sua família foi 
a consecuéncia dunha espiral 
de compromisos millonários 
dos dous axentes coa rede 
do narco no Sul de Galiza. 

Xiraldez e Muiños acusaron no xuízo de Telmo que 
o autor da marte de Maria Xesus Melero tora 
Manuel el Banquero, alcume de Manuel Lorenzo. 

que o policía Lorenzo Vázquez 
era responsábel da rede de tráfi
co de heroína na área de Baiona, 
A Ramallosa e Nigrán. As denún
cias sumábanse informes inter
nos da policía que definían con 
precisión irrecusábel o perfil de 
Lorenzo e o do seu compañeiro e 

amigo Vela coma perigosos de
lincuentes. Lorenzo ofreceuse ta
mén para asasinar ao traficante 
arrepentido Portabales, acusador 
no proceso de Laureano Oubiña. 
Por esta manchea de probas a 
policía aplicoulle vixiáncia a Lo
renzo. Pero tres días antes do cri-

me suspendeulla. 

Vela e Lorenzo traballaran para 
os locais de alterne Skorpio e 
Telmos. Xosé Carlos Xiráldez, 
ex-empregado do narcotrafican
te e proxeneta Telmo Domin
guez, declaraba na cadea de Le-

ón a Diario 16 de Galicia o 1 de 
Xullo de 1991 : "en Vigo é difícil 
que se fagan capturas grandes 
de heroína e con todo circula 
arreo. É a Policía principalmente 
quen a move. Danlla a un distri
buidor que pode ser O Vasco, 
que lla pasaba a outros trafican
tes menores e finalmente aos 
trapicheiros. Ao final , O Vasco 
campaba e presumía de protec
ción: "co teléfono desta tarxeta 
eu amaño todos os problemas 
que teño", decía. Oficialmente 
son confidentes que ten ese xé
nero para darllo a outros como 

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

Europa pédelle ao Estado español que limpe as FOP 
Nas reunións celebradas en 
Schengen para a articulación 
dunha policía europea que tivese 
competéncias sobre a circulación 
de cidadáns, púxose de manifes
to a necesidade de proceder á 
limpeza de certos carpos de se
guridade billados pala connivén
cia co narcotráfego e a prostitu
ción. Delitos que teñen uns cami
ños e unhas organizacións entre
lazadas na maioria das ocasións. 

Desde un primeiro momento pú
xose de manifesto que un dos 
estados nos que as FOP esta
ban máis perforadas por esta 
delincuéncia era o español, de
bido tanto aos resíduos da dita
dura ao non ser purgados estes 
departamentos, como á trama 
negra nascida na loita contra de 
ET A. A preocupación dos comu-

nitários sobre España acada 
máis importáncia ao ser a "porta 
de entrada a Europa". 

Desde o primeiro momento co
mezou unha puxa no seo do Go
verno con elementos reácios a 
depurar responsabilidades e ou
tros presionados por a UE para 
proceder á democratización das 
forzas policiais. Felipe González 
tivo que claudicar ante Corcuera 
ao formar o novo Governo por 
mor das disputas partidárias. 
Garzón e PérezMariño tiveron 
que seguir agardando a oportu
nidade de encarregarse dun co
metido para o que foran chama
dos polo PSOE. 

Había que forzar a limpeza. O 
xeito de facelo foi a filtración de 
escándalos. Aproveitouse o an-

tagonismo entre policía e Garda 
Civil ou a xuices de recoñecida 
traxetória para dar publicidade a 
delitos de altos funcionários da 
policía e a garda civil e criar asi 
un estado de opinión. A Rede 
Galindo, dirixida polo coronel do 
mesmo nome, (prostitución, trá
fego de drogas e terrorismo) 
saiu do informe do Xuiz Navajas 
pero foi achantada sempre polo 
Fiscal Xeral do Estado. A sua ra
mificación chega, como ben pu
xo de manifesto o xornalista ga
lega Pepe Rei no seu libro A Re
de Galindo, ás máis altas instán
cias do Estado. 

Meses despois desataríase o 
escándalo da UCIFA. A unidade 
antidroga da Garda Civil estaba 
implicada no narcotráfego, cos 
seus mandos á cabeza, segun-

do a denúncia de alguns dos 
seus membros. Aos poucos me
ses o director Xeral da Garda Ci
vil, Luis Roldán , ten que dimitir 
ao aparecer publicamente a sua 
cuantiosa fortuna. O seu sustitu
to manda investigar, entre outras 
cousas, a construción de casas 
cuarteis da Benemérita. 

Non tardou moito en aparecer ta
mén ante a opinión pública as cri
minais actuacións do CESIO. To
do comezou co desmantelamen
to dunha rede de escoitas telefó
nicas en Barcelona. Tirando do 
fio aparecen extorsións, desde o 
própria central de investigación, 
envio de cartas bombas e infiltra
cíóns en partidos nacionalistas. 

Felipe González aproveitou a 
ocasión da senténcia do Tribu-

nal Constitucional sobre a pata
da na porta, para relevar a Cor
cuera, que puxou até o último 
minuto para atar a transición no 
seu departamento. Aos poucos 
dias tiña que dimitir Roldán. A 
Rafael Vera invitábano amabel
mente a abandonar oferecéndo
lle unha embaixada. Non puido 
resistirse a dimitir. 

Pero nos postos claves ainda 
quedan policiais como os que ma
taron ao estudante Ruano, gar
das condenados por golpistas 
que se encargan de vixiar ás tra
mas últras, como o Coronel Láza
ro Corthay e, sobre todo, unha 
trama delictiva narco-terrorista na 
que acusan a un ex ministro de 
estar implicado, que asenta nos 
principais pastos de dirección tan
to económicos como políticos.• 

L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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O traficante no baile A sombra do crime 
O policia Manuel Lorenzo, que 
asasinou as catre persoas de 
Priegue o 1 de Febreiro, tora 
denunciado hai ano e meio co
mo narcotraficante. Lorenzo 
mantivera unha violentísima 
discusión na sá de baile Ra
mal/osa 2000 cun grupo de ca
tro persoas ás que reclamaba 
unha elevada cantidade de 
cartos. Máis de trescentas per
soas seguiron o crescendo da 
rifa que tivo lugar no bar do lo
cal. As voces de Lorenzo e os 
seus interlocutores, cruzándo-

se ameazas, facian volver a 
cabeza ás persoas que ocupa
ban a pista de baile e os arre
dores da barra. 

Os gardas de seguridade do 
baile coñecian a Lorenzo e non 
interviron. Testigos presenciais 
deste incidente aseguran que o 
policia discutia o montante dun
ha débeda. Nun momento da 
liorta, Lorenzo tirou a pistola e 
golpeou coa culata a un dos 
mozos que caeu derrubado. 
Mentres o agredido sangraba 

no chan, Lorenzo apontaba coa 
arma aos outros tres e proferia 
aemazas de marte. 

Esa mesma tarde, o mozo 
agredido polo axente e os seus 
tres compañeiros apresentaran 
denúncia no cuartel da Garda 
Civil de Gondomar contra Lo
renzo por ameazas de morte e 
extorsión. Nas suas declara
cións, os denunciantes precisa
ron que a preséncia regular de 
Lorenzo no local tiña por ob
xecto a venda de droga.+ 

Os asasinos de Nigrán consideraron despois de torturar durante 
unha longa noite de bágoas e vergoña á família do empresário 
David Fernández, que poderian afastar de si para sempre tantas 
horas de violéncia e ignomínia queimando con pólvora ás 
cabezas dos secuestrados. Pero asi que esmorecian os ecos 
dos disparos, o bruido e a fúria da indignación conmovia as 
raices da sociedade e deixaba ao sol todos e cada un dos 
segredos que con tanto desleigo e torpeza pretenderan selar. 

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

A primeira ucha destapada con esta onda é a da trama policial 
de Vigo. Manuel Lorenzo e Xesus Vela entraron na casa do 
empresário David Fernández grácias ás placas e uniformes que 
ostentan. A sociedade dérallelos para defender a lei pero eles 
estaban a valerse deles para cometeren delito tras delito. O 
alcalde de Nigrán, Avelino Fernánd<¡?z, resumiu en poucas 
palabras a indignación de moitos: "E inadmisíbel que a policia 
tivese a eses criminais en activo". 

A criminalización das armas con patente pública é sempre unha 
traxédia. Para evitala, os sistemas democráticos cruzan de 
alarmas e disciplina a policia. A expulsión do corpo é o recurso 
máis liberalmente empregado contra o delito, baixo a seguridade 
de que o prezo da libre convivéncia e o prestíxio dos gardadores 
da lei é moito máis alto ca o salário e a estabilidade persoal e 
familiar dun axente. Erradamente, Interior quixo aplicar panos 
quentes ao cancro que o proceso a Telmo Domínguez por 
narcotráfico e proxenetismo deixou ao descoberto. O seu xeito 
de administrar información sobre aquel escándalo, que puña a 
remar a axentes da comisaria de Vigo na dorna de criminais, 
traficantes e proxenetas, denunciaba que estaban máis 
preocupados polo segredo que pola corrupción. 

Ese mesmo temor ao escándalo e aos abalos do escalafón foi o 
que conservou unha placa e unha pistola nas mans dos 
criminais Lorenzo e Vela, a pesar de que todas as semanas 
ambos dous reforzasen os seu méritos para a expulsión do 
corpo, senón para a denúncia. 

Recén descoberta a matanza, os xefes de Lorenzo e Vela volven 
a reaccionar como hai case tres anos co gallo das revelacións 
do proceso de Telmo Dominguez e consideran que todo o que 
sexa falar de erros da policia é denigrala. O menos que se pode 
dicer é que cometen un novo erro e son eles os que denigran á 
policía. Do sixilo e o burocratismo segredista é do que se 
prevaleron os delincuentes de uniforme para denigraren aos 
seus compañeiros e ao corpo que serven. 

Os policias Implicados no asasinato de Nigrán sairon xa a colación cando a detención de Telmo Domínguez. ANXO IGLESIAS 
Tírense da cabeza os cidadáns Garcia Sabell, Parada e Mañá o 
corporativismo como tapado desta monstruosidade e non 
reserven para vergoña universal a sua demisión. Xa que non na 
confianza democrática, na esperanza de construir unha 
convivéncia en paz e sen priviléxios, ou no obxectivo lídimo de 
contar cunha forza de policia implicada no pavo e administrada 
desde a institucións próprias, fágano por mor da xustiza, pola 
erradicación do vício e polo bon nome a que ten dereito tantos 
axentes honrados sobre os que agora cae alevemente, en 
flagrante inxustiza, a sombra dos criminais. + 

engado pero de feito téñeno pa
ra eles e para o seu benefício. 

Cando estivera destinado en Bil
bao, Vela tora tamén denuncia
do como traficante e proxeneta. 
Ainda que a Comisaria de Vigo 
e o Director Xeral da Policia pro
curaron recortar ambiguamente 
a condición de axentes en activo 
dos criminais de Nigrán , tanto 
Vela como Lorenzo eran polician 
uniformados, con placa, pistola e 
destino dentro da Brigada de 
Seguridade Cidadán de Vigo. 

E se as evidéncias recentes de 
que Lorenzo e Vela tiñan moito 
máis de delicuentes ca de poli
cias eran abrumadoras , a folla 
de servício de ambos os dous 
non era menos acusadora. Os 
autores do crime aparecian impli
cados no sumário de Telmo Do
minguez xunto con outros vinte
dous compañeiros. Catro feitos 
de sangue acadaran titulares na 
información do proceso seguido 
contra este proxeneta e narcotra
ficante: Maria Xesús Melero, que 
traballara no local de alterne de 
Telmo Dominguez; Maria Castro 
Castro, que apareceu apuñalada 
en Samil e o confidente Manuel, 
atopado cun tiro na caluga no 
ano 1990 cando realizaba un 
contrabando de dous quilos de 
heroina. Na altura en que Ma
nuel caia asasinado en Vigo, un 
seu socio morria en Portugal en 
extrañas circunstáncias. 

Segundo as declaracións en xui
zo de Xiráldez e Muiños, o autor 
da marte de Maria Xesús Melero, 
noiva de Telmo, fora Manuel el 

Débedas coa rede do narcotráfico 
á que pertencian, e non de xogo, 
decidiron aos policias Vela e Lorenzo 
a dar o golpe de Nigrán. 

Banquero. Traballadores de lo
ca· de alterne confirmaron que 
nos locais da noite viguesa que 
frecuentaba o asasino de Priegue 
chamábano con este alcume. 

No xuício de Telmo Dominguez, 
acusado de tráfico de estupefa
cientes, varias testemuñas con
firmaron que no seu local reali
zábase diáriamente comércio de 
drogas e prostitución, ao tempo 
que aparecian probas de tráfico 
de armas. Várias declaracións 
reclamadas polo ministério fiscal 
coincidiron en que as activida
des delictivas de Dominguez es
taban amparadas por alguns 
axentes da policia viguesa, que 
recibia trato de favor no prostí
bulo. Un ex-empregado de Do
mínguez declarou ante a xuiza 
que todas as noites vários axen
tes fornecianse de cantidades 
de droga no local. 

Ainda que, posteriormente, a 
xuiza do caso sobreseeu as 
acusación contra once axentes 
da comisaria de Vigo, Interior 
enviou ao comisário Garcia Ma
ñá, co cometido de Jimpar a Po
licia de Vigo. Por moito que os 
comunicados do Governo Civil 
de Pontevedra aseguraban que 
estaban a investigar as posíbeis 

ilegalidades cometidas por once 
ou doce axentes, Garcia Mañá 
abriu expediente a vintecatro. O 
centro da corrupción investigada 
estaba situado na Brigada de 
Seguridade Cidadá, á que per
tencian Lorenzo e Vela. Alguns 
destes axentes son coñecidos 
como Os Magníficos 

Unha bomba 

Dous meses despois de o novo 
comisário abordar a investigación 
dos funcionários ao seu cargo, 
Garcia Mañá recebera unha carta 
bomba. Entre a equipa de investi
gación encarregada do atentado 
fallido trascendeu deseguida a 
certeza de que o remitente da 
axenda de pel negra con trescen-

tos gramos de explosivo plástico 
e envolveita dourada de agasallo 
non estaba en nengunha organi
zación tora da lei. 

Nas vintecatro horas que segui
ron á masacre, persoas relacio
nadas coa investigación xudicial 
perguntábanse como puideron 
os dous criminais dividir o botín 
na casa que figura na ficha profi
sional de Xesús Vela, que se
gundo todas as evidéncias non 
estaba vixiada. De feito, sete ho
ras despois de seren identifica
dos como autores do crime de 
Nigrán, e de existir unha orde de 
busca contra eles, os policias en 
activo Manuel Lorenzo e Xesus 
Vela reuníronse no domicílio do 
segundo para partillar os vinte 

Lorenzo fara denunciado á Garda Civil 
hai ano e médio por catro persoas 
ás que ameazara de marte. 
Os denunciantes precisaron que o policia 
era responsábel da rede de tráfico de 
heroina no Sul de Vigo. 

ANOSA TERRA 

millóns de pesetas extorsiona
dos ao graniteiro David Fernán
dez. Segundo fontes da policia, 
desde o meiodia, tanto o 091 e a 
Garda Civil estaba á busca e 
captura da parella de axentes. 

Estas non son, con todo, as úni
cas liñas en branca ou ilexíbeis 
no sumário policial de Nigrán. 
Desde hai case tres anos, a Co
misaria de Vigo mantiña baixo 
vixiáncia a Manuel Lorenzo Váz
quez. Escoitas telefónicas e o 
seguimento do axente tentaban 
recadar novas probas sobre a 
sua implicación no tráfico de dro
gas. Tres dias antes do crime 
chegou a orde de suspender o 
seguimento. A pesar diso, per
soas que trataban a Lorenzo e 
Vela sabian que a sua implica
ción na droga era a cada máis 
profunda. Débedas coa rede do 
narcotráfico á que pertencian, e 
non de xogo, decidiron aos 
axentes a dar o golpe de Nigrán, 
que acabou nunha desfeita. 

A pesar destes antecedentes e 
da fulminante identificación dos 
dous axentes, os policias que 
primeiro interviron no caso, 
non tomaron a precaución de 
aillar e precintar a casa, permi-

(Pasa á páxina seguinte) 
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Sete horas despois de seren identificados 
como autores do crime e de existir 
unha arde de busca contra eles, 
Manuel Lorenzo e Xesus Vela reuníronse 
no domicílio do segundo 
para partillar o botin. 

(Ven da páxina anterior) 
tiron a recollida de casquillos e 
o tripamento de pegadas. A sá 
de governo de Tribunal Supe
rior de Xustiza (TSX) protestou 
perante o governador civil de 
Pontevedra por estas neglixén
cias que calificou de graves. O 
TSX critocu tamén a retirada 
dos cadáveres do lugar do cri
me. 

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

Agora, cando se cumpren 31 
meses da chegada do Super
axente Mañá, os dous autores 
da matanza sairon a meiodia do 
1 de Febreiro da casa de David 
Fernández, na que o empresário 
e a sua muller ficaban mortos 
pero a sua tilla permanecia ain
da con vida mentres os dous ti
llos menores alertaban aos veci
ños. Lorenzo e Vela dispuxeron 
causa de sete horas para pasear 
con tranquilidade por lugares 
que adoitaban frecuentar. Se a 
identificación realizaba polos su
pervivintes da matanza era se
gura, como ben se probou, cha
ma a atención o vagar co que 
actuaron as forzas da arde. 

García Mañá: limpeza sen desinfección 
A Comisaria de Vigo en 1991 
estaba entre os obxectivos da 
Brigada de Réxime Interior da 
Direción Xeral da Policia. En 
Febreiro dese mesmo ano, 
unha investigación xudicial 
puña na picota a once axen
tes, pero uns meses despois 
a titular do xulgado número 
seis de Vigo, Nélida Cid , so
breseia o procedimento contra 
os implicados. 

Contado, a Comisaria de Vigo 
figuraba de xeito constante nos 
i.nformes manexados polas 
máis altas instáncias de Inte
rior; de modo que cando, no 
mes de Xuño do mesmo 1991 , 
a Brigada de Réxime Interior 
detia ao proxeneta Telmo Do
mínguez e o relacionaba coa 
prostitución, a droga e as tra
mas policiais da cidade, nin
guén na sociedade civil mons
trouse surprendido, unicamen
te desconcertou á policía. 

A impunidade coa que actuaban 
alguns policias, logo denuncia
dos por un ex empregado de 
Telmo Domínguez, fixeran que 
a Comisaria merecera a consi
deración de "niño de corrupción" 
mesmo por parte de fontes ofi
ciosas, que coa boca pequena 
aseguraban que unha limpeza 
auténtica requeria sanear toda a 
Comisaria: 500 axentes. 

"En Vigo é difícil que de heroi
na fagan grandes aprensións 
e, sen embargo, móvese moi
ta, e a policia move heroina", 
denunciaba o ex empregado 
de Telmo Domínguez desde a 
sua cela no cárcere de León. 
Mentres o arrepentido home 
de Dominguez cantaba e o 
Estado corria CDS gastos de 
manutención, desde Madrid 
decidiase lavar a honra do 
corpo e iniciar un proceso 
que, finalmente, máis que de 
limpeza foi de maquillaxe. 

Cando Luis García Mañá pau
saba a sua maleta sobre o em
poeirado despacho que antes 
ocupara, entre outros, Resino 
(vencellado no xuício a Amedo 
cos GAL) tiña en mente a orde 
recebida de usar lixívia sen mi
rar o prezo da desinfección. 

Mans á obra, o traballo do novo 
comisário Garcia Mañá pasou 
desapercibido; o inquilino do 
principal despacho de López 
Mora, 39 unicamente conseguiu 
loubanzas mercé á publicación 
de vários libros que estudaban a 
influéncia da fronteira nas duas 
beiras do Miño e na Raia Seca. 

A sana da Comisaria de Vigo e 
das suas ramificacións polas 
Rias Baixas chegou ao Xulga
do número dous de Cangas. O 
seu titular dirixiu, a fins do pa
sado Xaneiro, unha operación 
contra o narcotráfico que era 
resultado dunha intensa investí-

gación desenvolvida ao longo 
de vários meses palas policías 
locais de Moaña, Cangas, Pon
tevedra, Redondela e Camba
dos. O xuiz non queria que da 
apodrecida comisaria viguesa 
saise información que estraga
se un traballo de moitos meses. 1 

Ninguén prestou atención á pro
testa alarmista que, ao coñecer 
os feitos, saiu de López Mora 
39: o segredo xa non era tal. 

A bomba por fin estourou, e a 
metralla salferiu a cara de todos 
os policias de Vigo, corruptos ou 
non. A mecha prendida tardou 
vários anos en se consumir, pe
ro cando o fixo descobriuse que 
ninguén tivera unha verdadeira 
intención de desactivala e, lonxe 
de perder poténcia polo tempo 
de espera, a detonación de
monstrou que diante dos fuciños 
de García Mañá estiveron en
chendo de pólvora o cartucho.+ 

Algunhas informacións atribui
das polos meios aos entornos 
da investigación policial e publi
cadas a pouco de trascender a 
notícia do crime, causaron des
concerto e anoxo entre a famí
lia das vítimas. Dacordo con es
tas versións non recoñecidas, 
os policias terian sido inducidos 
ao crime por outro empresário 
do granito. De feito nas primei
ras vintecatro horas a investiga
ción agallopou entre os empre
sários do granito á procura de 
relacións exaustivas de clientes 
de David Fernández. 

Outras declaracións sobre a ma
tanza, como as do director da 
Policía desde Madrid, non tiveron 
máis fortuna. Conde Duque suli
ñou que os dous axentes esta
ban nunha situación de castigo o 
que non se axusta á realidade. O 
calibre da arma empregada no 
crime, tan doado de averiguar, 
aparecia en boca da autoridade 
estatal da policia coma unha in
cógnita insalvábel. A mesma in
cógnita que aparece nos últimos 
crimes perpretados en Vigo ao 
carón do mundo da prostitución 
e droga. Por isa a Tribunal Supe
rior dá tanta importáncia ao posí
bel ocultamente ou destrución de 
probas no múltiple crime de Prie
gue. Mesmo algunha autoridade 
policial apresurouse a dicer que 
o exame balístico poderia aclarar 
outros crimes. 

Nada se dixo por contra dos mo
tivos das sancións que aparecen 
nos expedientes de Lorenzo e 
Vela. Unha semana despois do 
crime, persoas que investigan os 
feitos non agachan a sua perple
xidade pala orde de librar a Ma
nuel Lorenzo de sospeita. As 
probas acusatórias contra os 
dous policías colman todo un ar
quivo. Con todo, a Lorenzo asig
náranlle a porta da comisaria de 
Vigo, desde a que podia ter infor
mación directa sobre as activida
des, obxectivos e resultados de 
todas as patrullas. O Governo Ci
vil de Pontevedra, considera que 
este destino era de castigo. 

Doutra parte, durante a última 
campaña ao Parlamento Galega, 
Manuel Lorenzo xunto co seu 
pai, do mesmo nome, ofereceron 
un banquete ao candidato do PP 
por Pontevedra Manuel Pérez, 
nun restaurante de Peinador.+ 

J 
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O E BATE DO ORZAMENTO 

Beiras e Salgado eren que a espiral de endebedamento leva a Galiza á bancarrota 

O 40% dos investimentos directos da Xunta 
destínanse ao pago da débeda 
• XAVIER LOPEZ / COMPOSTELA 

Nps presupostos para o 
94, que se están a 
debater no Parlamento, 
non hai nada que faga 
pensar que Galiza ten 
autonomía política e non 
só administrativa, 
segundo o portavoz do 
BNG, Xosé Manuel 
Beiras. Para Fernando 
Salgado, do PSOE, o 
orzamento nace 
estrangulado palas 
alegrías e destragos de 
exercícios anteriores. Ao 
seu entender, Galiza 
camiña cara á bancarrota. 

Os que se están a debater no 
Parlamento para 1994 son uns 
presupostos de "léxica aberran
te", nos que se demostra que 
"non existe nen por asomo no 
Governo de Fraga", axuízo do 
portavoz do BNG Xoxé Manuel 
Beiras, "un deseño de política 
económica e social que dé xus
tificación é razón de ser no pla
no político a unha autonomía 
política e non a unha mera au
tonomía administrativa. Non 
existe o máis mínimo deseño 
de política económica própria 
para este país que se poda per
cibir nunha análise destes pre
supostos". 

Beiras Terrado entende que as 
únicas características que dife
rencian os presupostos deste 
ano dos de exercícios económi
cos anteriores son as modifica
cións que reflicten "os caprichos 
de Manuel fraga",coa criación 
de duas "fantasmagóricas" con
sellarias. 

Auxilio Social 

O voceiro nacionalista retírese a 
Xustiza e Interior, da que salien
ta con sarcasmo que xunta á 
policía coas relacións laborais, e 
a de Família, Mullere Xuventu
de, que, segundo o deputado do 
BNG, ven ser o "auxílio social, 
que nós lle propuxeramos a Fra
ga, sacrcásticamente e no de
bate de investidura, que críase, 
e un compromiso que pontual
mente cumpriu". 

Beiras denúncia que o presiden
te da Xunta, Manuel Fraga, tras 
falar, cinco anos de austeridade 
fai sistematicamente o contrário 
e cria novas departamentos. O 
portavoz do Bloque dixo que os 
caprichos suntuários de Fraga 
estanse a pagar agora, e do or
zamento do 94 chama a aten
ción sobre un dado que estima 
moi significativo: "As tranferén
cias de capital previstas ao sec
tor privado da economía, no ca
pítulo VII, suman bastante me
nos que as tranferencias de fun
dos que se tan á banca ao ser
vizo de pagamentos de intere
ses de débeda pública, que son 
26.000 millóns de pesetas este 
ano, que sumados aos 16.000 
millóns de pesetas de amortiza
ción de capital dan os 42.000 
millóns de pesetas que custa a 
débeda, cifra que representa 
máis do 40% do total dos inves-

r--------------------------, 
Xoán Fernández 
xustifica o baixo 
presuposto de 
lndústria 
O responsable da Consellería da 
Presidencia e Administración, Do
siteo Rodríguez, comezou as com
parecencias dos conselleiros do 
Governo Fraga para explicar os 
presupostos dos seus departa
mentos e sorprendeu anunciando 
unha nova reforma da lei da fun
ción pública, xa modificada por dú
as veces na anterior lexislatura. 

Xoán Piñeiro Permui titular de Edu
cación e Ordenación Universitaria, 
asegurou que os investimentos da 
Xunta neste eido foron, xunto cos 
de Cataluña, os maiores do Esta
do. Os portavoces da oposición cri
ticaron as grandes cifras destina
das ó ensino privado, algo pensado 
para degradar progresivamente o 
ensino público, segundo o socialis
ta Miguel Cortizo. Henrique Tello, 
do BNG salientou que se adican 
máis de quince mil millóns de pe
setas para os centros privados, 
mentres quedan non poucas aulas 
baleiras nos centros públicos da 
comunidade autónoma. 

Tomás Pérez Vidal , pola sua ban
da, aproveitou a sua comparecen
cia para botar un xarro de auga 
fría sobre os desexos dos produc
tores e sindicatos agrários. A Xun
ta apoiará a criación dun grupo 
lácteo galega, pero non de titulari
dade pública. Isa "de nengunha 
maneira", por moitas sinaturas que 
se recollan, asegura o responsábel 
de Agricultura, Gadaria e Montes. 

O titular de Industria, Xoán Fer
nández, xustificou a escaseza dos 
seus presupostos dicendo que me
dran nun 99 por ciento con respec
to ós de 1990. Fernández salien
tou os 300 millóns de pesetas pre
vistos para comezar, neste trimes-

1 tre, prospeccións petrolíferas na 
: costa de Vigo.+ 

A Xunta terá que pagar os investimentos realizados estes anos atrás. Na foto, o Monte do Gozo. ANXO IGLESIAS 1 L--------------------------
timentos directos que vai facer a 
Xunta de Galiza no 94". 

Francisco Rodríguez, tamén de
putado do Bloque Nacionalista 
Galega, denúncia o que ao seu 
xuízo é un mal uso dos cartas 
presupostados para a política 
lingüística. Na súa opinión, "é 
algo irritante que a línfua máis 
pobre do mundo subvencione 
aos máis poderosos do mundo". 

Rodríguez refírese a axudas a 
RENFE para a sinalización bilín
gue, e a unha partida de 3 mi-
1 lóns de pesetas para a Real 
Academia da Língua ou a sub
vención dunha tradución ao ga
lega da Bíblia, que logo non é 
usada nos ofícios relixiosos, di. 

En versión deste deputado, os 
3.000 millóns que a Xunta adica 
á política lingüística son "un teto 

de vaca para comprar vontades 
e anestesiar ao persoal". 

Estrangulados 
polo destrago 
Pola sua banda, Fernando San
gado, como portavoz económico 
do grupo parlamentário do PS
deG-PSOE, estima que o do 94 
é un orzamento "estrangulado 
polo destrago e as alegrías do 

r---------------------------------------------------------------------------, 
A Xunta fomenta o galego 
financiando á Académia Española 
A Dirección de Política Lingüís
tica decidiu destinar tres mi
llóns de pesetas como "Aporta
ción de Capital á Fundación 
Pro-Real Académia Española" 
segundo consta no denomina
do Programa 353-F de Fomen
to da Língua Galega (capítulo 
8, artigo 7, concepto O). 

O resto dos orzamentos pre
visto para normalización lin
güística asignan 300 millóns 
para "Construcción Centro In
vestigación Ramón Piñeiro"; 
63,9 millóns para móbeis e 
útiles; 50 millóns para equi
pos de procesos de informa
ción; 280 millóns para forma-

ción de profesorado; 115,5 
millóns para cursos de língua 
galega para outro persoal; 
1.100 millóns para campañas 
de normalización lingüística; 
75 millóns para publicacións; 
52 millóns para programa es
tratéxico de gabinetes de tra
dución. + 

Xacobeo 93 e de toda a lexisla
tu ra pasada". 

Salgado amósase tamén moi 
crítico co referido ao endebeda
mento, que leva as finanzas da 
comunidade autónoma a "unha 
espiral perta da bancarrota", se 
non se toman medidas drásti
cas. "O que se recebe dos ban
cos cunha man devólveselle coa 
outra", a xuízo deste deputado. 

Nega tamén Salgado que os 
· presupostos sexan austeros: 
"Falar diso é falta de pudor ou 
desexo de confundir á opinión 
pública". 

Salgado subliña que se teñen 
criado 9 altos cargos máis nesta 
lexislatula, co que en Galiza hai 
un algo cargo por cada 390 fun
cionarios -por cada 642 se se 
quitan os delegados provinciais
' mentres que a proporción no 
Governo central é de un por ca
da dous mil, asegura o portavoz 
socialista. + 



DIAS 

•O Tribunal 
Superior admite 
un recurso por 
unhas oposicións 
a medida 

Segundo informa Francisco 
Arrizado, a Sección Primeira do 
Tribunal Superior de Xustiza 
admitiu a trámite un contencioso 
administrativo apresentado polo 
Coléxio Oficial de Diplomados 
en Traballo Social e Asistentes 
Sociais, que recorria contra un 
acorde plenário da Deputación 
de Lugo de Abril de 1993 no 
que se aprobaran as bases para 
a Convocatória dun Concurso 
de Persoal Laboral para cobrir 
unha praza de asistente social 
no sanatório psiquiátrico do 
Castro. Os denunciantes 
aseguran que a convocatória foi 
deseñada a medida dunha 
persoa que estaba a ocupar, de 
xeito interino, a devandita praza. 
Nos méritos a ter en canta 
valoraban, con 6 pontos, os 
servizos prestados á 
Deputación de Lugo, máis outro 
ponto, até catre, por cada ano 
traballado. O letrado que leva o 
caso, Xosé Manuel Fernández 
Varela destácase por ter 
gañado outros recursos 
apresentados no mesmo 
sentido. Porén, un recurso 
apresentado diante da própria 
Deputación por este mesmo 
asunto foi desestimado.• 

•Galiza e 
Portugal fan 
unha frente 
comun na UE 

Galiza e Portugal criarán unha 
frente comun de carácter 
económica na que estarán 
integradas as administracións 
públicas das duas beiras do 
Miño máis as sociedades de 
desenvolvimento que operan na 
zona: Sodiga e Norpedip. A 
iniciativa privada é fundamental 
na conformación dunha 
alternativa comercial e 
empresarial que poña as 
condicións para competir no 
mercado europeu, segundo 
indicaron dirxentes políticos 
galegas e portugueses. Os 
capitais galegas e portugueses 
deben tomar posicións en 
empresas das duas nacións, 
para que, daquela, haxa 
reciprocidade e investimentos 
conxuntos.+ 

•Os indíxenas de 
todo México 
queren ser 
zapatistas 

O Exército Zapatista de 
Liberaión Nacional está a 
receber apoios de dúcias de 
organizacións indixenistas e 
campesiñas de todos os 
estados da República de 
México. Os apoios van 
acompañados de declaracións 
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nas que monstran a sua 
disposición a sumarse á guerra 
que os zapatistas manteñen co 
governo do país. A loita 
armanda tamén é considerada 
por estas organizacións como 
método idóneo actual para 
demandar reformas económicas 
e políticas que democraticen a 
vida de México e garantan de 
feito unha xusta distribución das 
ren~as e da riqueza.+ 

• Morreu Farruco 
de Baldaio 

O pasado dia 8 de Febreiro, aos 
84 anos de idade, na sua vila 
natal de Baldaio, en 
Bergantiños, faleceu Francisco 
Castro Villar, Farruco, histórico 
militante nacionalista e agrarista 
que acadou notoriedade, xunto 
á sua compañeira Oliva, grácias 
á sua activa participación na 
recuperación da Marisma de 
Baldaio e que lle valou ser 
detido e ferido na manifestación 
de Maio de 1977. Farruco era 
militante activo do Sindicato 
Labrego Galega e tivera unha 
profunda amizade con Mancho 
Valcarce, o cura das Encrobas, 
falecido hai un ano.+ 

•Manifestación 
en favor dos 
insubmisos en 

• • # 

pr1s1on 
Colectivos de obxectores de 
conciéncia e de insubmisos, asi 
como os familiares e amigos dos 
insubmisos galegas, convocaron 
unha manifestación celebrada o 
pasado Domingo 6 en Compos
tela na que, sobretodo, reclama
ron a posta en liberdade dos tres 
insubmisos galegas que neste 
momento están a cumprir penas 
de prisión por negarse a cumprir 
a mili ou a prestación social 
substitutória. Os vários centena
res de manifestantes presentes 
percorreron as ruas da cidade 
para rematar na praza de Plate
rias e exibiron unha pancarta na 
que, ademais de pedir a insub
misión, se situaba na contesta
ción social e a desobediéncia ci
vil a mellar resposta contra o mi
litarismo.+ 
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•O Parlamento 
europeu a prol da 
libre circulación 
depersoas 

Os membros do Parlamento 
europeu denunciaron os atrancos 
que está pór a Comisión europea 
para que non entre en vigor un 
dos máis celebrados acordes do 
Tratado de Maastricht: a libre 
circulación de persoas en nove 
dos doce estados membros. Até 
o momento o acordo comunitário 
ae eliminar as barreiras 
fronteirizas para os cidadáns foi 
aprazado en catro ocasións, e 
tanto a Administración 
comunitária como a Franza 
achacaron a cuestións técnicas a 
responsabilidade do retraso. A 
Franza di que non é quen de 
deseñar un sitema informático 
áxil que serva para controlar a 
delincuéncia e o narcotráfico 
nunha Europa sen fronteiras. + 

•A dobre moral 
conservadora 

A John Majar médranlle os 
ananos. Asi, ven de ver como 
a sua cruzada pala moral, a 
chamada back to basics 
(retomar os princípios), foise 
abaixo lago de que un dos 
paladines dos bos costumes 
na Grande Bretaña e estreito 
colaborador do Primeiro 
ministro, o deputado 
conservador Stephen 
Milligan, apareceu marta en 
extrañas circunstáncias que 
delataban o seu gasto palas 
sofistizacións sexuais. 
Milligan foi atopado morto na 
cociña da sua casa 
encarapuchado cunha bolsa 
de plástico transparente e 
atada a sua cabeza polo 
cordón dunhas cortinas. 
Unicamente vestia médias 
caladas até os muslos e un 
ligueiro. Os expertos 
coinciden en sinalar que a 
falta de oxíseno no cerebro 
incrementa o pracer durante a 
masturbación, pero aseguran 
que é arriscado manter esta 
situación demasiado tempo. 

O de Milligan non é o único 
caso no que o Partido 
Conservador queda en 
entredito, 
ainda que 
ninguén fara 
tan 
espectacular; 
a saber: un 
subsecretário 
con cinco 
amantes, 
outro con 
dous filias 
fóra do 
matrimónio 
con suicídio 
dasua 

•Xuízo a nove 
independentistas 

O próximo 16 de Febreiro, na Audién
cia Nacional de Madrid, celebrarase a 
vista oral contra nove independentis
tas galegas, para os que a fiscalia so
licita penas de prisión que suman un 
total de 600 anos. Os Comités Anti-re
presivos manifestaron a sua solidarie
dade cos encausados, "dos que boa 
parte deles están en prisión nunhas 
condicións absolutamente lamentá
beis, xa que se ven sometidos a tra
tos vexatórios e denigrantes". 

Por outra parte, os Comités Anti-repre
sivos denunciaron que os feitos xulga
dos ocorriron hai cinco anos e solicita
ron o traslado á Galiza dos presos "no 
camiño cara á amnistia total".• 

• Denúncian no 
Parlamento europeu 
á Xunta por 
discriminar á prensa 

O Pleno do Parlamento europeu foi 
instado polo deputado galega José 
Posada á a realización dun inquérito 
que estude os casos de "discrimina

ción en subsídios 
públicos a meios 
de comunicación, 
asi como a utiliza
ción política e ide
olóxica dos meios 
de comunicación 
social por parte 
do Governo da 
Galiza". A denún
cia de Posada fai 
referéncia nomi
nal á discrimina
ción padecida por 
A Nosa Terra e 
os outros xornais 
galegas aos que 
á Xunta retirou a 
subvención. 

muller ... Esta 
dobre moral 
recorda o 
caso, sempre 
presente na 
clase política 
española, do 
eurodeputado 
do PP e ex 
Ministro con 
Franco que 
foi detido 

O eurodeputado galega, José Posada. 

Ademais o Parla
mento europeu 
instou ás institu
cións públicas es

palas ruas de Estrasburgo 
vestido de muller. Da 
liberalidade do seu partido é 
proba que ainda hoxe 
conserva o seu escano. • 

tatais, nacionais e rexionais a apoiar a 
todos os níveis o uso das línguas mi
norizadas e a estabelecer marcos 
concretos que lexislen as axudas a 
conceder. Esta resolución, que tamén 
facia referéncia ás discriminacións da 
Xunta da Galiza, foi apresentada polo 
deputado Mark Killilea. • 

•Pacheco, 
Garaikoet.xea e 
Colom, xuntos ás 
europeas 

Os partidos políticos Euko Alkartasu
na, Partido Andalucista Progresista e 
Esquerra Republicana de Catalunya 
concorrerán xuntos ás vindeiras elei
cións europeas que, con toda proba
bilidade, se celebrarán no mes de Xu
ño. O acorde, rubricado polos respeiti
vos secretários xerais das tres forzas, 
Carlos Garaikoetxea, Pedro Pacheco 
e Angel Colom, foi asinado recente
mente, mais, até o momento, non foi 
decidido o nome da coalición coa que 
se presentarán a estes comícios. A 
lista eleitoral, ainda por perfilar, estará 
composta por un basco, un catalán e 
un andaluz nos tres primeiros lugares. 

A intención das forzas coaligadas é a 
de acadar representación parlamentar 
e ter máis de un deputado en Estras
burgo. No caso de non chegar a tres 
representantes, estabelecerase un 
turno para ocupar os escanos que 
consigan.+ 



GALIZA E M NDO 
CUOTA DO LEITE 

O 18 celebrarase unha manifestación do sector na Coruña 

O BNG volta a quedar só no Parlamento 
defendendo a supresión das cuotas e da supertaxa 
• XAVIER LOPEZ / COMPOSTELA 

O PP e o PSOE ratificaron 
no pleno parlamentario do 
pasado día 8 as tímidas 
propostas para a defensa 
do sector lácteo que xa 
aprobaran en comisión en 
Decembro. O BNG 
quedou só a defender a 
suspensión definitiva das 
cuotas e da supertaxa, 
representando o sentir 
dun sector que segue 
disposto a mobilizarse o 
18 de Febreiro na Coruña 
e o 11 de Marzo en 
Madrid, ao comprobar que 
segue sen haber 
solucións para a crise 
leiteira. 

Como fixeran no mes de De
cembro na Comisión de Agricul
tura, Partido Popular e PSOE 
xuntaron de novo os seus votos 
no pleno do Parlamento para 
deixar só ao BNG na loita con
tra a cuota léctea, como único 
respaldo político das posturas 
da Mesa po/a Defensa do Sec
tor Lácteo. Portavoces da mesa 
amosaron o seu convencimento 
de que o encontro Fraga-Gon
zález, lonxe de resolver o pro
blema, ven lexitimar o borrador 
de decreto para impor a "super
taxa" aos gadeiros. 

PP e PSOE reclamarán do Go
verno central que non se pague 
a supertaxa nesta campaña e a 
suspensión da aplicación das 
cuotas mentres se resolven os 
recursos pendentes. Tamén pe
den que a asignación de cuotas 
complementárias procedentes 
da reserva nacional estea basa
da en critérios relativos ás con
dicións das explotacións. 

O BNG quedou de novo só na 
defensa dunha proposición non 
de lei na que reclamaba a de
rrogación do decreto e a arde 
ministerial onde se regulan a 
supertaxa e as cuotas. 

Nesta iniciativa, apresentada 
polo deputado Emílio López, 
promovíase proceder xudicial
mente contra calquer norma !i
mitadora da produción máis aló 
de 100 tolenadas ao ano por 
persoa ocupada na explota
ción. PP e PSOE votaron en 
contra. 

O BNG, na mesma 
iniciativa, defendía 
solicitar do governo 
do Estado deixar 
sen efeito a aplica
ción das cuotas lác
teas en Galiza e es
tabelecer un contra
to tipo para rexer as 
relacións de com 
pra-venda de leite 
fresco na comunida
de autónoma, amáis 
de promover a cria
ci ón da asociación 
interprofisional lác
tea galega. 

Família, que dirixe 
Manuel López Bes
teiro, e dixo: "Era
mos poucos e pariu 
a conselleira". 

A expresión non foi 
do agrado das depu
tadas do PP, que di
f undiron pouco des
poi s un escrito de 
protesta, ao entender 
que a atitude do de
putado do BNG era 
"claramente machis
ta e vexatoria". As 
deputadas conserva
doras monstraron ta
mén intención de diri
x irse ao presidente 
da Cámara para pe
d irlle que faga che
gar unha adverténcia 
ao deputado. 

Emílio López rexei
tou o sistema de 
cuotas por estimar 
que poden fundir a 
xa baixa produtivi
dade das explota
cións gadeiras en 
proporción ás per
soas que delas de
penden. Nente mes

Emílio López debutou no Parlamento acusando a PP e PSOE de 
radlcais por querer acabar radicalmenye coa produción. 

Emílio López acu
sou aos portavoces 
do PP e do PSOE, 

mo senso, fixo alusión ás políti
cas de fomento de natalidade 

que a Xunta quer pór en vigor 
desde o novo departamento de 

Fernando Carlos Rodríguez e 
Francisco Sineiro, de tomar as 

CADA QUEN COAS SUAS SOEDADES 
A. EIRÉ 

Desde a Xunta de Galiza lanzouse a idea de que 
Fraga lribarne visitaba a Felipe González na Mon
cloa para resolver o problema da Cuota Láctea. 
Asi o dixeron e asi o difundiron todos os meios de 
comunicación durante unha semana. Celebrouse a 
entrevista e, nada de nada. Ao dia seguinte, a 
maioria semellaba ter esquecido o motivo central 
da viaxe e talaban de ''transferéncias no Instituto 
Social da Mariña, da formación 
profisional, dos partos, das bi-

apoiarian as mobilizacións. Unhas mobilizacións 
que teñen idéntica táboa reivindicativa á proposi
ción elaborada polo BNG. 

O PSOE, que pretende galeguizarse, reclama ta
mén que este ano non se cobre aínda a supertaxa, 
pero defende as cuotas como "o único mecanismo 
adecuado". Para Francisco Vázquez, o problema 

do agro é o mesmo que o do 

bliotecas, do INEM, dun pacto - - - - - - - - - -
de Estado e, como non, da ad-
ministración única". PP e PSOE coinciden 

déficit da RTVG, "cousa de ca
tre ou cinco mil millóns". Só hai 
que poñerse de acorde ente 
Raxoi e a Moncloa e sacalos 
dalgun lado. PP e PSOE coin
ciden na mesma política agrá
ria, polo que mal podia Fraga 
arranxar o problema con Gon
zál ez. Para eles o prioritário 
hoxe e evitar o perigo de estou
pido social, adiando ou, se fai 
falta, perdoando as multas. Pa
ra a campaña que ven, será 
causa de canear por outra ban-

Que tiña pasado coa Cuota 
Láctea? Fraga recoñeceu que o 
problema estaba sen solucionar 
e mostrouse contento de que 
González lle oferecese unha 
nova conversa ca ministro de 
Agricultura e coas autoridades 
europeas. Teimudo el, co da 
Administración Unica, nesto da 
Cuota quedouse tan campante. 

na mesma política 
agrária, polo que mal 
podia Fraga arranxar 

o problema con 
González. 

Catre dias despois, o problema leiteiro tratábase 
no parlamento galega. Fraga tiña oferecido "con
senso nos grandes temas", pero, máis unha vez, o 
BNG quedouse só fronte a PSOE e PP. Un PP, te
meroso de que o problema lácteo non só lles per
xudique eleitoralmente, senón que produza un es
toupido social de incalculábeis consecuéncias, co
mo están a detectar os conselleiros leiras (os pro
cedentes do campo}, non pudo máis que resgar
darse nas leis estatais e europeas e prometer que 

da. Ambos partidos asumen o 
desmantelamento agrário proxectado pola Unión 
Europea e executado polo Estado Español. 

O BNG quedouse de novo só no Parlamento, pe
ro, como afirmaría o deputado Emílio López, "nas 
movilizacións estamos con sindicatos como Xóve
nes Agricultores ou Unións Agrárias, máis próxi
mos a cada seu partido, cos empresários lácteos, 
cos labregos todos. Vostedes si que están sós 
aqui pechados". O lema dos labregos é "queremos 
producir para poder vivir".+ 

leis de Bruxelas ou Madrid co-
mo algo infalíbel e intocábel. 
Puxo de manifesto que ambos 
portavoces estaban a defender 
a mesma postura, ao seu en
tender contrária aos intereses 
dos gadeiros galegas -e insistiu 
en que as leis pódense facer e 
desfacer. Emílio López tamén 
acusou a Francisco Sineiro, ex 
conselleiro de Agricultura e de
putado socialista de estar a ac- .\:, 
tuar como "concubina do PP", e 
engadiu con sarcasmo que "non 
teño nada contra as relacións 
extra-matrimoniais". 

Radicalismo do PP 

Rodríguez Pérez achacou radi
calismo ao portavoz do BNG, ao 
que acusou de estar fara da re
al idade. Emílio López retrucou 
que a postura radical é a do PP 
e PSOE, porque "elimina radical 
e selvaxemente as bases produ
tivas do país". Tamén alertou 
contra a posibilidade de que 
acorra co sector lácteo como 
acontece ca naval: "Agora que 
poderíamos construir barcos es
tá desmantelado". 

O portavoz do Bloque tamén di
xo que non hai reserva nacional 
e que non a haberá mentres 
non sexan sacrificados milleiros 
de vacas leiteiras. En versión de 
Emílio López non hai lmáis posi
bilidades que dar o si ou o non 
ás cuotas. 

A este respeito, Francisco Sinei
ro asegurou que sí haberá re
serva nacional de cuotas de lei
te: "Dicer que non habaerá é ne
gar a evidéncia". 

Noutra das suas intervencións, o 
portavoz do PSOE, Francisco 
Sineiro, animou a Manuel fraga 
a seguir negociando en Madrid 
pontos como os contidos na pro
posición non de leí aprobada cos 
votos populares e socialistas. 

Devolver as dietas 

Pola sua banda, Em ílio López 
agoirou que os tractores volve
rán ás estradas, ao tempo que 
recomendou a Fraga e ao Con
selleiro de Agricultura, Tomás 
Pérez Vidal, que devolvan as 
dietas cobradas polas suas 
viaxes a Madrid, vista a esca
seza de resultados: "Van a Ma
drid a resolver os problemas 
do ministro ou os de Bruxe
las?", perguntou, e engadiu: 
"Daquela, deben ir comer onde 
o gañaron".+ 
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DEBATE NO PSOE 

Centrada a liorta no próximo congreso galega 

Francisco Vázquez asume 
o estilo político de Fraga 
•A. EIRÉ 

A primeira comparecéncia 
pública da xestora que 
rexerá os destinos do 
PSOE na Galiza até o seu 
próximo congreso, serviu 
para pór de manifesto as 
suas liñas de actuación. 
Francisco Vázquez 
asumirá o liderazgo do 
partido; a batalla cara o 
congreso estatal quedou 
aparcada centrándoa no 
congreso galega; o grupo 
parlamentar terá unha 
certa autonomia própria; 
rearmarase o partido con 
novas incorporacións. A 
política a seguir situarase 
un paso á esquerda do 
PP, confluindo nos temas 
importantes. 

As posicións das distintas agru
pacións socialistas xa quedaron 
fixadas ao rematar o período de 
eleición de representantes no 
Congreso Federal. Agora tócalle 
á cúpula discutir a correlación 
de forzas na Executiva. Guerra 
xa anunciou as suas condicións 
(unha dirección representativa 
das distintas tendéncias) e Gon
zález monstrouse disposto á in
tegración. Realizado o peneira
do e reconto na Galiza, as dis
tintas estratéxias están xa dirixi
das ao congreso galega. 

Francisco Vázquez tomou a di
rección á frente da xestora e 
marcou as prioridades para 
este período congresual. A pri
meira vai dirixida a derrotar aos 
renovadores. O alcalde da Co-· 
ruña pensa voltar do congreso 
madrileño co aval- necesário 
para dirixir o partido na Galiza, 
situando a Abel Caballero na 
Executiva. O primeiro paso que 
deu foi nomear a González 
Laxe á frente dun grupo de mili
tantes para elaborar unha po
néncia marco que substitua á 
realizada hai uns meses polo 
sector renovador. 

Outra das liñas básicas da sua 
actuación será a de apresentar 
ao PSOE como oposición a 
Fraga, consensuando os gran
des temas, para o que terá liña 
directa co Presidente da Xunta. 
O grupo parlamentar seguirá 
esa liña de actuación de oposi
ción moderada e construtiva. 
Vázquez privouse de intervir no 
grupo parlamentar tanto porque 
anda á procura de apoios, 
como porque unha postura in
tervencionista seria contraditó
ria coas teses que mantivo en 
Madrid cando a eleición de Car
los Solchaga á cabeza do grupo 
parlamentar socialista. O papel 
de control dos deputados pre
tende que o realicen as agrupa
cións locais. 

Reforzar o partido 
con xentes 
de Esquerda Galega 

Outra das liñas de actuación irá 
dirixida ao reforzamento do 
partido cara as eleicións muni
cipais. Vázquez teima con pe
char 11 e o paso ao BNG nas 
grandes cidades , eixo básico 
da sua política. Unha das pri
meiras metas é impedir o refor
zamento da frente nacionalista, 
intervindo no proceso de discu
sión que está a levar a UG. 
Desde o PSOE están a facerlle 
oferecimentos aos sectores 
contrários á entrada no BNG. 
Nesta política coinciden ca sec
tor renovador, que tamén está 
a realizar oferecimentos a mili
tantes da UG, tanto para as 
eleicións europeas como para 
as municipais. 

Francisco Vázquez mostrou ta
mén calé a liña de política xeral 
que pretende imprimirlle ao par
tido. A recuperación do PSOE 
pasa, segundo Vázquez, por 
unha galeguización formal. Váz
quez, que asumiu o coruñesis
mo como expresión da direita 
capitalina, está agora disposto a 
asumir tamén o galeguismo. 
Desde hai máis de dous anos 
ven sondeando a diversos sec
tores sobre. a sua posíbel acei
tación como candidato á Xunta. 

De momento é algo que desbo
ta porque ainda causa rexeita
mento en boa parte do país, 
pero está disposto a cambiar de 
imaxe. De momento, será tan 
autonomista como bascos e ca
taláns, pedindo para aqui o que 
eles receban, ainda que, como 
afirmou, estexa en contra de 
..que o Estado perda poder. 

Será unha política mimética da 
que tan bon resultado lle deu a 
Fraga lribarne. Vázquez consi
dera que se Fraga cun galeguis
mo de salón logrou refacer a 
sua imaxe, el tamén pode. Esta 
política galeguista irá reforzada 
coa incorporación de persoas 
procedentes deste campo ideo
lóxico. Esta posición autonomis
ta valeríalle tamén para ter máis 
peso en Madrid, deixando de 
funcionar mimeticamente. 

Carlos Príncipe 
como alternativa 
Os renovadores centrarán os 
seus esforzos tamén no congre
so galego. A sua esperanza má
xima está hoxe depositada en 
que os guerristas fiquen des
prazados no congreso estatal e 
o efeito mimético lles permita un 
reagrupamento na Galiza, pois 
hoxe están a perder, dia a dia, 
efectivos. Carlos Príncipe é o lí
der máis sólido deste sector, 
que ten o seu bastión principal 
no grupo parlamentar. 

A postura que tome Ceferino 
Díaz pode ser, como en tantos 
congresos, determinante. O po-
1 ítico do Saviñao está afeito a 
meterse en canta escapada hai, 
tirar polo grupo sen fixarse quen 
o segue e, cando pasan as difi
culdades, sempre demarran dei
xándoo tirado. Unha postura to
talmente contrária é a de Xerar
do Estévez. Alardea de que o 
patrón, o director da equipa e 
até os seus máis destacados 
compañeiros o elexiron para ga
ñar esta carreira autonómica. A 
hora da verdade nemea aparece 
nos primeiros postas, refúxia no 
pelotón e, cando se da conta, os 
demais xa están situados. Aca
bouse a carreira. + 

Contratos 
interxeneracionais 

MANuELCAo 

Un dos logros fundamentais das sociedades democráticas son 
os contratos interxeneracionais polos que a povoación traballa
dora debe manter á que non traballa (pensionistas, incapacita
dos e parados). Naturalmente, os actuais traballadores deberán 
ser asistidos palas xeracións que os sucedan. O grau de con
senso sobre este ponto é, ainda, moi importante pero vese ame
azado pala crítica situación económica e palas disfuncionalida
des que ten para a competitividade con outras áreas económi
cas emerxentes liberadas de tal tipo de consensos. 

En 1982, 1,98 cotizantes sostiñan a un pensionista ou parado 
mentres que no 1993 a relación era xa de 1,36 cotizantes para 
un perceptor de subsídios. O aumento de cotizantes nestes 12 
anos foi dun 13,2% en tanto que o de perceptores do subsidios 
medrou nun 65%. Con excepción do período 1985-91 , a relación 
cotizantes/perceptores decrece e podería pór en perigo a conti
nuidade do sistema de Seguridade Social no médio prazo. 

O peso sobre a xeneración traballadora actual estase volven
do insuportábel , sobretodo porque non existen garantías de 
que as xeracións futuras sexan capaces de prever aos actuais 
traballadores dun nível de protección social similar. Tendo en 
canta a evolución demográfica, a enorme taxa de desemprego 
e a competéncia das novas áreas industrializadas non compre 
ser un lince para decatarse de que o actual sistema ten que 
ser modificado, ao menos en parte. Ainda que en 1991 , Espa
ña dedicaba só un 21 ,37% do PIS a gasto social frente ao 
26% de média da CE, a situación da economía española non 
é comparábel á maioria das comunitárias, nen en taxa de de
semprego, nen en poder competitivo, desenrolo tecnolóxico, 
etc. Asi, mentres España adicaba en 1992 o 3,85% do PIS a 
prestacións por desemprego, a média da CE era do 1,39%. 
Co actual nível de emprego non é posibel aumentar nen man
ter o gasto en pensións e subsídios sen que o sistema salte 
en pedazos. 

Pola vía do ingreso, un excesivo peso sobre a xeración traballa
dora pode levar á ruptura do contrato interxeneracional colecti
vo, ao axuste individual traducido nun intercámbio de traballo 
por ócio ou desvío a economía sumerxida, e finalmente a des
viación de investimentos cara espázos económicos con cargas 
sociais inferiores. Calqueira que sexa o modelo de financiación, 
directa (cargas sociais) ou indirectamente (impostas, débeda pú
blica) vaise traducir nun incremento de custos que acabarán 
castigando a competitividade dos produtos e servizos españois 
tanto no mercado interior coma no exterior. 

Non obstante, frente aos insensatos que desexarían abater sen 
máis os contratos redistributivos, convén sinalar, tamén, as súas 
grandes vantaxes. En particular, a estabilidade política e social 
que resulta crucial para unha economía dependente como a es
pañola, o afeito estabilizador do gasto público redistributivo e o 
éxito acadado por estas políticas para atallar a pobreza e as de
sigualdades sociais. Pode surprender, pero a Administración 
Clinton estase a fixar nestas avantaxes cando jpromove a uni
versalización da asisténcia sanitária. • 

ANXO IGLESIAS 

-----------------'O aumento de cotizan tes f oi dun 
13,2% en tanto que o de 

perceptores de subsidios medrou 
nun 65%' 



Q PACTO DAS AUTONOMIAS 

'Creo na idea de España tal e como está formulada', afirma Fraga 

Puiol intenta poñer en prática a administración única 
coa oposición do PP e a reticéncia socialista 
• MANUEL VEIGA 

O mapa autonómico 
non está solidificado. 
Bascos e cataláns 
mostraron xa as suas 
propostas cara un novo 
pacto, tal e como fora 
acordado após das 
últimas eleicións xerais 
con González. Neste 
debate o Partido 
Socialista conta co 
apoio do PP e co do 
presidente da 
comunidade autónoma 
galega que foi o 
primeiro en lanzar a 
idea de administración 
única, mais que non 
parece disposto a 
seguir os pasos de 
Pujol intentando poñela 
en prática. 

O PNV centrou a sua reivindica
ción na axilización de 151 trans
feréncias que ten ainda por re
cebir de Madrid. CiU prefire in
sistir na sua vella idea de fede
ración plurinacional baixo o vín
culo da coroa. Ambos partidos 
aproveitan a sua forte posición 
de ventaxa na estabilidade do 
governo central. 

A alternativa de Pujol , dotada 
dunha grande prudéncia política, 
pero de liña claramente naciona
lista, ten o seu baseamento na 
evolución económica. Catalunya 
pasou de representar o 8,3% do 
Produto Interior Bruto do Estado 
en 1800 ao 20, 19% en 1992. 
Contabilizando a área mediterrá
nea Catalunya-Valéncia o salto é 
do 14% ao 30,57. En contraparti
da a área centro-su! de España 

C. PUÉRTOLAS 

viu descender o seu papel no 
PIB do 60,8%, no ano 1800, ao 
38,81 na actualidade. Catalunya 
configúrase xa que logo como 
unha rexión económica de van
garda dentro do Estado Español. 

Un dilema para Fraga 

A iniciativa de Pujol de poñer en 
prática a alternativa fraguista de 
Administración única coloca aos 
populares nun complicado dile
ma. Fraga tiña afirmado que 
deixera ao nacionalismo sen 
discurso. O seu proxecto resu
m iase no aforismo: "Eu son o 
home do Estado en Galiza". O 
presidente da Generalitat intro
d u ci u un matiz diferente: "Eu 
son o Estado en Catalunya e 
asumo as suas competéncias". 
Jordi Pujol pretende que Cata-

GALIZA NO PARLAMENTO EUROPEU 

lunya asuma de feíto todo o po
der executivo no seu território, 
mantendo a máxima autoridade 
catalana unha relación directa 
coa Corca. Pujol pide que se fa
ga unha leitura da Constitución 
e do Estatuto tal e como se rea
l izaba cando foron redactados, 
superando as visións reducio
nistas que se foron enquistando 
en anos posteriores. O esque
ma de administración única de 
Pujol contempla que o presiden
te catalán preceda ao do gover
no de Madrid na orde protocolá
ria. O Estado español adquiriría 
unha connotación confedera!. 

Pujol, nunha entrevista para diá
rio italiano La Repubblica , lem
brou que "xa hai 40 anos que 
traballo palas mesmas cousas. 
E digo que España é un Estado 

Fraga afirmara 
que deixara 
ao nacionalismo 
sen discurso. 

plurinacional, plurilinguísticio e 
pluricultural". 

Oposición 
dos partidos estatais 

Mentres Aznar apurou a mostrar 
o seu apoio a González (un pac
to de sucesión parece xa estar 
feito) , Manuel Fraga, na mesma 
liña, afirmou que cree na idea de 
España "tal e como está formula-

da". Mariano Ra
xoi , vicesecretário 
do PP ao nível es
tatal, considerou 
que España "non 
é un Estado que 
poida estar some
tido ao despeda
zamento". 

Francisco Váz
quez, alcalde co
ruñés que está a 
asumir o lideraz-
go dos socialistas 
galegos, expre
sou pola sua ban-
da o rexeitamen-
to da Administra
ción única "radi
cal" de Jordi Pu-
jol, conforme ma
tizaba tamén que, 
no caso dun pac-
to autonómico , 
reclamará para 
Galiza o mesmo .. 
réxime que se 
outorgue a Cata
lunya e Pais Bas-
co: "nen máis , 
nen menos". 

José Mária Az
nar considerou 
as propostas de 

Pujol como "moi graves", sina
lando que se opoñeria rotunda
mente a un reuse autonómico 
"sen un acorde prévio de todas 
as forzas". 

Na toma de posturas ante o no
vo pacto autonómico, González 
afirmou en días pasados que 
estaría disposto a aumentar o 
poder das chamadas autono
mías da via rápida, quer dicer: 
Catalunya, Eukadi, Galiza e An
dalucía. Con tal fin prepara a ce
sión dun bloco de competén
cias, até agora exclusivas do 
Estado, que serian lexislación 
laboral, xestión do réxime eco
nómico da seguridade social, 
pesca marítima, portas e aero
portos, costas, seguridade públi
ca e réxime de prensa, rádio e 
televisión, entre outras.+ 

BRUXELAS, PARA QUE? 

A ultraconservadora revista británica 
The Economist sinalaba no seu número 
da fin de Xaneiro a pouca importáncia 
que a "Constitución" do Tratado da 
Unión lle outorga ao seu Parlamento. 
Paga a pena citar certas observacións 
do devandito artigo. "O benestar dos 
animais, a liberdade da prensa, os direi
tos humanos no Sudán, os males da es
peculación monetária e mesmo até que 
foi retirada por rídicula no derradeiro mi
nuto) a existéncia de seres extraterres
tres eran temas todos na orde do diado 
Parlamento Europeu, unha institución 
ineficaz do que forman parte 518 perso
as que viaxan todos os meses desde 
Bruxelas e Luxemburgo a Estrasburgo 
acompañados de equipas de tradutores 
e toneladas de papeis, todo iso ao cargo 
enerme do contribuinte europeo". 

Ven isto ao caso de que estou a notar 
con certo desacougo que parece estar a 

X.F. PÉlIBZ OIA 

xurdir entre nós unha tendéncia á sobre- desexábel presenza debe de ser explici-
valoración dunha posíbel e ate un ponto tado "ex ante" con forza mesmo se iso 
desexábel presenza dos nosos represen- comportase a perda dalguns votos. 
tantes neste foro. Refírome claro está 
aos representantes que poderian xurdir 
de opcións nacionalistas e non as das 
propiciadas polos partidos hoxe maioritá
rios no Estado. Convén distinguir con cla
ridade a conveniéncia de utilizar o foro 
eleitoral pra denunciar as caréncias das 
políticas que sofre o naso povo das ilusó
rias esperanzas de 

A nosa presenza en Bruxelas só pode 
ser trestemuñal mais debe de ser teste
muñante no sentido de que ainda que 
non poda ter efectividade real, pasto que 
nengunha forza política de peso paneu
ropeu poderia aliarse connosco para in
flexionar as políticas actuaís, si debemos 

que unha representa- ------------
ción galega en Bruxe-

utilizala como foro de 
denúncia das inxusti
zas do presente e de 
difusión cara a idea 
dunha futura Unión 
Federal dos Povos de 
Europa mesmo se 
esa idea pudese pa
recer utópica. 

las pudese introducir 
cámbios substanciais 
nas políticas econó
micas e sociais hoxe 
operativas. A primeira 
oportunidade debe 
ser aproveitada ao 
máximo mentres que 
o carácter da nosa 

'A presenza en 
Bruxelas é testemuñal, 

pero útil". 
Outro tema estreita
mente relacionado 

con este é o da procura de posíbeis afini
dades dentro do Parlamento Europeu. 
Teño a sospeita de que os grupos mistu
rados como o que "agrupaba" neutros 
tempos en Madrid a Bias Piñar e a Eus
kadiko Eskerra non levan a ningures. En
tre a pureza ideolóxica dos dogmatismos 
do pasado e a ética da responsabilidade 
weberiana dos oportunismos do presen
te, a que tan acostumados nos teñen 
desde os poderes fácticos e formais do 
Estado de Direito, existe ainda un rueiro 
estreitiño mais necesário que debe per
correrse con teimosa paciéncia. A multi
plicidade ideolóxica do grupo "arco da ve
lla" pód~se tornar neste caso en "risco da 
vella". As veces é mellar camiñar só que 
unirse a unha coral desafinada ou, como 
dixera o poeta, non dicer a nasa canción 
senón a quen connosco vai. • 

X.F. PÉREZ ÜIA é economista. 
Durante 30 anos exerceu o seu labor na ONU. 
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N O Estado prodúcense ao ano 
400.000 casos de maos tratos a cativos, a maioria tolerados 

Zóscalle, para que aprenda 
• MARIA ALONSO 

Un cativo é violado 
reiteradamente polo seu 
pai. Os seus berros e 
lamentos son tan fortes 
que chegan até os 
fogares dos viciños. A 
viciña que vive máis 
perta escoita as súplicas 
do rapaz, intue o que 
está a ocorrer, pero 
pratica un absoluto 
mutismo cando 
finalmente se inícia una 
investigación para 
buscar probas 
inculpatórias contra o pai 
agresor. Esta breve 
história, narrada pela 
presidenta· da Plataforma 
de Nais en Acción de 
Vigo, Alícia Martínez del 
Burgo, constitue un 
exemplo do siléncio 
cómplice coque actua a 
sociedade nos casos de 
violéncia intrafamiliar. Os 
maos tratos, as 
agresións físicas e 
verbais, ou a violéncia 
psicolóxica mudan a sua 
faciana cando se 
producen no seo do 
fogar e convértense nun 
elemento normal ou 
cando menos 
xustificábel da 
convivéncia no círculo 
familiar. 

"Hai pouco tempo sain en defen
sa dun nena no que estaban ba
tendo os seus pais -lembra Alí
cia Martínez- e tiven que sopor
tar non só a resposta fulminante 
dos agresores, que esgrimian a 
sua condición de responsábeis 
do rapaz, senón tamén as críti
cas doutras famílias pola miña 
suporta intromisión". 

Precisamente, todos os expertos 
coinciden ao subliñar a dificuldade 
que supón loitar contra os maos 
tratos inflixidos a nenas, debido 
ao grande consenso que ainda 
existe verbo da non intervención 
nos problemas familiares ou de 
parella. O 80 por cento dos casos 
de maos tratos na infáncia ten co
mo cenario o entorno familiar. 

O feito de a violéncia que ten co
mo vítimas aos cativos se aga-

cha nos recunchos máis íntimos 
do fogar explica a escasa por
centaxe de casos que transcen
de á sóciedade. De feito, calcúla
se que semente se chega a de
nunciar o 2 por cento das agre
sións contra nenes. 

Cada ano rexístranse no Estado 
arredor de once mil denúncias 
por maos tratos de todo tipo con
tra menores. Destes expedien
tes,máis de 300 teñen a sua ori
xe na violación dun rapaz. Pero 
estes casos non son sequer un
ha aproximación á gravidade real 
do problema: os dados oficiais 
barallados pola Plataforma de 
Nais en Acción talan de 360.000 
a 400.000 nenas españois mal
tratados cada ano. 

Na Comunidade galega non exis
ten dados oficiais pero si se sabe 
que cada ano se instruen máis 
de 700 expedentes por maos tra
tos na infáncia. os casos que 
nunca chegan a coñecerse son 
moitos máis. 

Tradición maltratadora 

Mália existir cada dia unha meiran
de concienciación da povoación 
sobre a necesidade de protexer a 
infáncia dos abusos e as agre
sións adultas, existe ainda unha 
longa tradición maltratadora inte
riorizada por todos nós e transmiti
da de xeración en xeración. 

A presidenta da Plataforma de 
Nais en Acción lembrou que case 
que un 5 por cento dos pais es
pañois recorre aos castigos físi
cos e arredor dun 9 por cento de
les utiliza étodos de violéncia psi
co lóxi ca para, supostamente, 
educar aos nenas e correxir as 
suas mas accións. 

Non existe un perfil típico do 
adulto maltratador, pero obsér
vanse difereréncias importantes 
relacionadas co nível socio eco
nómico. Está demostrado que os 
maos tratos físicos son máis fre
cuentes entre a povoación con 
poucos recursos a case sempre 
se relacionan co consumo de al
cool ou outras drogas, asi como 
con situacións de marxinación e 
precariedade económica. 

Os de máis meios recorren con 
máis frecuéncia aos maos tratos 
psíquicos, moito máis difíceis de 
detectar pero fatais para a evolu
ción do rapaz até a idade adulta. 

O interese dos agresores por pa
sar desapercebidos e evitar cal
quer intromisión na sua maneira 
de educar aos tillos explica os 
cámbios de extratéxia detectados 
nos últimos anos polos médicos 
dos hospitais galegas. O catedrá
tico da Universidade de Santiago 
e Xefe do servizo de Pediatría do 
Hospital Xeral de Galiza, Rafael 
Tojo Sierra, ten alertado á socie
dade sobre a aparición de novas 
formas de maos tratos na infán
cia que consisten en administrar
lles aos nenos medicamente non 
prescritos por médico nengún, 
así como drogas de diverso tipo. 

Este experto sostén que estas 

formas de agresión, máis sofisti
cadas e difíceis de detectar polos 
especialistas nos centros sanitá
rios, responden á necesidade de 

agachar a violéncia contra o me
nos. Os golpes ou as queimadu
ras intencionadas son palpábeis 
polos danos que producen, men-

JAMES NACHTWEY 

tres que estoutros sistemas me
nos coñecidos provocan lesións 
físicas menos evidentes 

Retrato robot da familia 

A experiéncia acumulada des
pois de vários anos de traballo 
na área de Coidados Intensivos 
Pediátricos do Hospital Xeral de 
Galiza permíte ao doutor Marti
non adiantar un retrato "robot" da 
família do nene maltratado no 
meio galega. A análise dos casos 
atendidos neste centro sanitário 
demonstra que detrás das agre
sións se atopan parellas non es
tábeis, embarazos múltiples non 
desexados de distintos país, un
ha deficiente situación económi
ca e social, proxenitores dema
siado novas, incompetentes ou 
deficientes, así como problemas 
de alcoolismo, drogadicción e de-
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semprego, xusto o sector máis 
amplo da sociedade. 

Un estudo desenvolvido polos 
doutores Martinon e Rodríguez
Núñez do hospital compostelán, 
tomando como referéncia as his
tórias clínicas de nenas con diag
nóstico comproba
do de maos tratos, 
puxo de manifesto 
que no 55 por can
to dos casos de 
agresión existian 
conflitos de parella 
no entorno familiar 
do cativo. 

actuar canto antes sobre eles e, 
no seu defecto, diante das pri
meiras manifestacións do sín
drome de maos tratos. 

A presidenta da Plataforma de 
Nais en Acción, Alícia Martínez 
del Burgo, recoñece que o papel 

dos médicos é moi 
importante, pero 
considera que as 
suas posibilidades 
de acción son moi 
limitadas, porque 
se limitan aos ca
sos nos que os 
maos tratos levan 
ao neno ao hospi
tal. Alícia martínez 
apontou a capaci
dade de interven
ción que teñen os 
educadores, que 
moitas veces po
den observar na 
escala un cámbio 

A investigación re
al izada por estes 
médicos considera 
moi significativo o 
feito de que o 65 
por cento dos pa
cientes ingresados 
por maos tratos ta
ran fillos non dese
x ad os , "aspecto 
que pode explicar 
a conduta agresiva 

Nota: Son opinións dos expertos de atitude do nena 
recollidas en distintos estudos e capaz de alertar 
recopiladas polo doutor Martlnon sobre a sua posí-

dos pais e que ademais pódese 
prever". 

Outro factor causal coñecido e 
demostrado polo estudo consiste 
na adicción a substáncias tóxi
cas. De feito, na metade dos ca
sos analisados o pai era alcoóli
co, mentras que dita circunstán
cia só se daba no 5 por cento 
das nais. O informe non permite 
estabelecer a concorréncia do 
consumo doutras drogas. 

En canto ás características do ca
tivo maltratado, o doutor Martinon 
atopou que o 40 por cento dos 
nenas atendidos era menor de 
dous anos. O 60 por cento deles 
eran nenas e o resto nenas. A 
idade dos pacientes oscilou entre 
un mes de vida e 14 anos. 

O estudo destes casos probados 
de maos tratos permitiu compro
bar que o indutor da lesión foi o 
pai no 30 por cento dos casos, a 
nai no 20%, ambos proxenitores 
nunha porcentaxe similar, e ou
tros adultos no 30% restante. 
Neste último caso son frecuen 
tes as agresións producidas polo 
amigo ou compañeiro da nai ou 
mesmo polo profesor do cativo. 

Finalmente, o informe dos espe
cialistas do Xeral de Galiza fai 
referéncia ás características das 
lesións tratadas no hospital , en
tre as que abondan as erosións 
e contusións múltiples, as fractu
ras , a necrose, os abusos se
xuais e as roturas visearais. 

A clasificación das lesións revela 
que a marte do neno maltratado 
foi o desenlace das agresións no 
15 por cento dos casos tratados. 
O 30 por cento das lesións rece
beu a consideración de grave, o 
35 por cento de moderadamente 
grave, e un 35% de leve. 

O pediatra pode alertar 
sobre os maos tratos 

A importáncia e a gravidade do 
problema aconsella dirixir os es
forzos da sociedade cara a sua 
detección precoz, a sua preven
ción, e a intervención máis axei
tada sobre o neno ou a família 
en cada caso. O doutor Martinon 
sinalou que "a misión do pedia
tra é importante, xa que pode 
estar en contacto permamente 
co neno e a sua família através 
dos controles periódicos da saú
de e enfermidade". lsto permite 
identificar os factores de risco, 

bel condición de 
neno maltratado. Pero os esfor
zos destes profisionais da saúde 
e da educación non son realmen
te efectivos "se non van acompa
ñados dunha definitiva concien
ciación da sociedade". "Moitas 
veces escoitamos como a xente 
responsabiliza aos profesores do 
fracaso escolar dos seus tillos -
asegura Alícia Martínez del Bur
go-, pero moi poucas persoas 
se decatan de que a orixe deste 
problema está case sempre nun 
fracaso da convivéncia familiar 
que impede o desenvolvimento 
normal do rapaz". 

O especialista en Pediatría do 
Hospital Xeral de Galiza afon
dou ainda máis nas posibilida
des de intervención sobre a pro
blemática dos maos tratos, su
bliñando que "debe manterse 
especial atención diante da po
sibilidade do maltrato psíquico, 
ás veces moi subtil e presente 
en famílias sen risco teórico. 
Precisamente , os casos de 
agresións psicolóxicas -insul
tos, desprezo, falla de atención, 
nulas demostracións de cariño, 
coaccións palas notas escola
res ... - constituen ainda unha 
grande incógnita pola dificulda
de que existe para demostralos. 

A violéncia é 
unha aprendizaxe, 
non se herda 

O doutor Martinon referiuse , fi
nalmente, ás consecuéncias que 
os maos tratos teñen para a vida 
futura das vítimas. Na sua opi
nión, os nenos maltratados po
den apresentar múltiples proble
ma tanto físicos como psiquiátri
cos na sua idade adulta desor
des da personalidade, depre
sións atípicas, desviacións se
xuais , síndrome de Munchausen 
ou episódios psicóticos que po
den potenciar, á sua vez, agre
sións contra os seus tillos. 

"Está absolutamente demostrado 
que a violéncia ten moi pouco a 
ver cunha herdanza xenética e 
que é basicamente unha cues
tión de aprendizaxe, de vivéncias 
e exemplos no entorno familiar", 
asegurou a presidenta de "Nais 
en Acción". "Non se trata somen
te -engadiu- de defender aos 
rapaces maltratados, senón ~e 
evitar que cheguen a ser pa1s 
maltratadores, para conseguir 
unha sociedade máis solidária, 
xusta e contrária á violéncia" . + 

ALTERNATIVAÁ CRISE 

Sindicatos e nacionalistas 
tratan de relanzala após dunha ano da sua criación 

A Mesa polo desenvolvimento 
de Ourense empra.za a Fraga 
• C. CARBALLO/OURENSE 

Cando se cumple un ano 
desde a sua constitución, 
representantes da Mesa 
polo desenvolvimento de 
Ourense agardan a ser 
recebidos polo 
presidente da Xunta para 
debater as propostas 
económicas que 
contrarresten a forte 
crise que vive a 
província. A decisión das 
institucións deberá 
coñecerse nas próximas 
semanas. 

A crise agrária e industrial da pro
víncia, cos límites á produción im
postas pola CE, e o peche de em
presas nos últimos anos, caso de 
Citroen ou Labauto, veñen provo
cando un contínuo descenso do 
número de habitantes de Ouren
se, un dos máis pronunciados do 
Estado español. 

O 4 de Febreiro de 1993 consti
tuiuse a Mesa para o Desenvol
vemento de Ourense, senda o 
seu documento fundacional asi
nado por todas as institucións, 

desde o concello da capital á De
putación, así como por todos os 
partidos e centrais sindicais, Cá
mara de Comércio, Confedera
ción de Empresários, campus uni
versitário, Parque Tecnolóxico e 
Asociacións de Viciños. 

Os sindicatos son os principais 
impulsores da Mesa, toda vez 
que a parte empresarial estivo ul
timamente ausente das reunións 
e PP e PSOE, os partidos con 
maior representación nas institu
cións, "móvense desde hai meses 
na ambiguidade e mesmo poñen 
atrancos, criando mesas parale
las e non asistindo ás reunións", 
segundo as centrais. 

O Presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, negouse a recebir a re
presentantes da Mesa e as acti
vidades da mesma estiveron pa
ralizadas durante un longo perio
do. Só en vésperas das eleicións 
autonómicas a administración 
deu mostras de interés, consti
tuíndose unha Mesa de negocia
ción formal coa preséncia dos 
Conselleiros de Traballo, lndús
tria e Agricultura. 

Contradición 
dalgunhas forzas 

Etelvino Blanco, responsabel da 
CIG en Ourense, aponta a con
tradición que viven algunhas for
zas. "Aqui asumen un compromi-

so e logo chocan cos seus xefes 
en Compostela que non están 
polo labor". 

O éxito de participantes nas mo
bilizacións do pasado 27 de Xa
neiro da novas folgos aos sindica
tos que din mostrarse dispostos a 
non deixar esmorecer a Mesa e a 
relanzar as reivindicacións da 
província até que sexan escoita
das e negociadas, tanto polo ad
ministración autonómica como 
pola do Estado. 

A maiores das centrais e do 
BNG, principal formación política 
que apoia á Mesa, alguns dirixen
tes políticos parecen mostrarse 
máis decididos nas últimas serna-

- nas, caso do alcalde ourensán 
Veiga Pombo que, segundo afir
ma Etelvino Blanco, "hai un mes 
restáballe importáncia á Mesa e 
sen embargo na última xuntanza 
comprometeuse a seguir adiante 
con ela". O responsabel da CIG 
non deixa de constantar, con to
do, que os atrancos de algunhas 
administracións, asi como de PP 
e PSOE "poñen en dúbida a con
tinuidade da Mesa, o que mostra
ría unha contradición co inicial
mente asinado por eles mesmos". 

Nacionalistas e sindicatos non dei
xan de constatar que as condi
cións actuais da província son "ben 
piares que as que se vivían no in
tre de dar vida á própria Meséi'. • 

A FEBRE DOS ESTÚDIOS ECONÓMICOS 

Desde que a Mesa polo desenvolvimento de Ouren- usados desde os andeis do Governo Civil, último 
se se constituiu comezaron a agramar estúdios eco- paradeiro coñecido, nada semella avanzar. 
nómicos por todas as institucións da província. Uni
versidade, Confederación de Empresários, Cámara 
de Comércio e mesmo a Deputación, encargaron e 

A necesidade de elaborar análises rigurosas sobre a 
situación da província é innegabel. Pero non é me

pagaron a equipas de profisionais 
e empresas especializadas am- - - - - - - - - - - - -

nos certo que a gravidade e as 
causas da situación saltan á vista. 
O que fallan son as solucións e a 
vontade política. Criar Mesas ou 
Consellos Económicos como o de 
Valdeorras, o primeiro formado na 
província, non ten sentido se non 
son acompañados da firme defen
sa do que neles se pide. 

plos informes destinados a eva-
1 uar a situación económica da 
província. 

Todos coincidiron nunha causa: 
Ourense vive unha situación de 
deterioro total e a crise medra en 
proporcións xeométricas, a po-
voación está a cada máis enve-
llecida e o nível de paro non dá 

'O que fallan son 
as solucións e 

a vontade política" 

para pensar noutra causa que nunha cidade resi
déncia da terceira idade . 

O problema pode derivar de que 
os culpábeis suban ao mesmo va

gón que as vítimas á hora de asinar e fotogra~arse , 
pero baixen no momento de tomar posturas rea1s. 

Con todo, mália eses estudos e mália existir xa tra
ballos anteriores na mesma liña, tal como os vários 
tomos dun grande volume que agardan para seren 

Menos mal que no~ queda un campo de golf no Par
que Tecnolóxico. E un deporte sano para as curas 
de stress e ansiedade. + 

1-2 - Historia de Galicia, Varios au tores. 
3 - A cultura castrexa, Francisco Calo. 
4- A romanización de Galida, Feli pe Arias. 
6 - Os irmandiños, Anselmo López Carreira 
17 - Movemento obreiro n a Galha de 

anteguerra, D. Pereira (coord.) 

A 
EDICIÓNS 
ABOSADIUIA 
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OS SINDICATOS TEMOS A OBRIGA DE CONTINUAR 

A esta altura resulta óbvio que, 
mália o éxito da Folga Xeral, o 
Governo intenta seguir adiante 
coa contrarreforma laboral. Está 
atado polos compromisos coas 
multinacionais, o mundo financei
ro e as empresas adicadas á im
portación. Non é un caso illado 
en Europa. Todo o contrário. 
.González segue o Plano Delors e 
as directrices da Unión Europa 
que xa provocaron duas folgas 
xerais en Bélxica, por primeira 
vez nos últimos cuarenta anos. O 
máis paradóxico é que Delors, o 
presidente da Comisión Europea, 
tiña cartel de progresista e de so
cialdemócrata entre a esquerda 
europeista e entre alguns sindi
calistas que confundiron o anceio 
dunha Europa solidária e sen 
fronteiras coa triste realidade 
dunha superestrutura fundamen
tada no capitalismo reseso. Os 
que optaron por "deixar as críti
cas para mañá" pagan agora as 
consecuéncias. 

nianas, nas que o Governo ga
ñaba tempo e o movimento sin
dical perdía capacidade de res
posta. Tampouco seria propor
cionado á gravidade da reforma 
laboral que os sindicatos esta
tais, e ante a negativa a ceder 
por parte do Executivo, optasen 
por diluir a resposta na nego
ciación colectiva. Os traballado
res perguntaríanse, de chegar 
ese caso, para que serviu a fol
ga, ademais de para gardar as 
apariéncias. 

A envergadura desta loita abri
ga ao movimento sindical a ac
tuar unido, se quer ter un míni
mo de éxito, pero tamén a ser 
consecuente e continuar as mo
bilizacións, convocando as fol 
gas que resulten necesárias até 
que o Governo central retire o 
seu proxecto de lei e elimine o 
decreto sobre contratación de 
aprendices. Só poderia levamos 
a non facelo asi a própria opi
nión dos traballadores, pero es

Pero o movimento sindical que representa o sentir da 
maioria da sociedade non pode aceitar mansamente a 
insensibilidade do poder. Quedan ainda moitos mecanis
mos de presión por exercer: mobilizacións masivas, con
centracións sectoriais a causa da demora na negocia
ción colectiva e sobretodo unha folga xeral máis longa e 
contundente. 

------------------- tes coidan que hai que seguir. Ainda lembro a interven
ción recente en Ferro! dun dirixente dun sindicato estatal 
contando que, nas asembleas prévias á folga, os traba
lladores pedian "un paro máis contundente, de máis 
dias, que o governo tomase a sério". 

Recentemente o Ministro de Economía afirmaba que "o 
sistema non podia manter as pensións". Quer isto dicer 
que a reforma laboral non é un feito de conxuntura e que 
outras medidas están ás portas. Os traballadores conta
mos coa experiéncia de paros de vários dias nalguns ra
mos onde a teimosia da patronal era manifesta. As tai
gas tiveron, nalguns casos, máis de unha semana de du
ración, porque sabíamos que era moito o que nos esta
bamos a xogar. O que perdíamos en salários era sempre 
menos do que deixabamos de receber se aceitabamos 
as propostas que se nos oferecian. O tamaño dos pro
blemas actuais abriga a unha análise semellante. Pode 
ser moito o que perdamos se quedamos quietos e se . 
non abrigamos ao governo a cambiar de posición. 

'Non seria proporcionado á 
gravidade da reforma laboral 

que os sindicatos estatais 
optasen por diluir a resposta na 

negociación colectiva" 

Ainda é cedo para coñecer a postura definitiva do sindi
calismo estatal, pero preocúpanos o seu medo á opi
nión dos meios de comunicación, a atadura que supo
ñén os erros imobiliários da UGT e o exceso de con
fianza na negociación, enredándose en sesións marato-

Estamos diante dun momento clave para os traballado
res e os sindicatos. Non se trata de que as centrais co
rran perigo de desaparición se a contrarreforma comeza 
a aplicarse. Tamén é certo que o Executivo sempre po
de impar momentaneamente a sua postura, pero está 
por ver que fose capaz de manterse permanentemente 
de costas á sociedade. O que, en todo caso, non van 
admitir os asalariados é a incoeréncia sindical ou a mor
neza das respostas. Neste sentido chegou a hora de 
que os militantes sindicais que ainda pagan cuota do 
PSOE abandonen este partido e deixen de xogar con 
duas barallas. Os sindicatos debemos tomar decisións 
coa forza que nos transmitiron os centos de miles de tra
balladores que sairon á rua o pasado 27 de Xaneiro. • 

MANUEL MERA é o secretário xeral da l TG-CIG 

MEIOS DE COMUNICACIÓN E POLÍTICA 

O XORNALISTA PERPLEXO ANTE O BLOQUE EN ASCENSO 

-Mandeivos vir a todos -di o director, 
Don Faustino Cornejo, ante o plantel 
case completo de redactores xefes, xe
fes de sección, responsábeis de área e 
coa presenza tamén, por suposto, do vi
cedirector Roberto Carlos Fernández....., 
porque hai un tema importante do que 
queria poñervos ao corrente. 

-Seica marcha Bebeto ... 
-Siléncio, Martínez, que non se trata de 

cuestións deportivas. O asunto é que me 
acaba de chamar Marisa polo portátil. .. 

-Quen é Marisa? -resma de novo Marti
nez, dirixíndose ao compañeiro do lado. 

-A secretária do Conselleiro -respóstan
lle desde atrás. 

-Por última vez, siléncio. Que isto é im
portante, coño! O asunto, dicia, é que hai 
un adianto do inquérito trimestral que 
confirma, como era de esperar, que arra
sa o Manoliño e até Paco ten os pelos 
de ponta, por iso agora se mete a dirixir 
esa xaula de grilos. Pero o asunto é que 
os do Bloque sacan vários en todos os 
concellos e son o primeiro partido da 
oposición. Algunha opinión? Nengunha. 
Asi me gusta. Ti que dis Roberto Carlos? 

-Eu coido que debíamos pedir un infor
me. 

-Xa o pedin eu. Tróuxomo o Pepe esta 
mañá. 

-Quen é ese? -Pergur1ta, outra vez, Mar
tínez. 

-O xefe de prensa do Servício de Infor
mación dos picoletas -respóndenlle 
desde atrás. 

-Dígoo -fala de novo Roberto Carlos
porque mediante unha análise podía-

MANuEL VEIGA 

mos saber quen son os duros e con 
quen se pode falar. 

-lso xa se me ocorreu a min -di Don 
Faustino-, pero non vale. 

-Por que? 
-Porque o informe di que son todos co-

munistas, incluso Beiras. Marxistas-leni
nistas e alguns de procedéncia maoísta. 

-De que procedéncia dixo? -pergunta 
Martínez. 

-De perta do rio Mao que queda por Ou
rense. -Contéstalle o de atrás. 

-E alguns con antecedentes -engade 
Don Faustino. Segundo o cabo, hai de 
todo, rotura de escaparates, apedrea
mento da forza pública, reparto de pro
paganda ... 

-Propaganda? -pergunta Roberto Car
los. 

-É que isto seica é do 74. O asunto -di 
Don Faustino, aliando ao subdirector- é 
que, se teñen representación, o mesmo 

81 ou 82 que foi onde se moderaron. O trevistar a Beiras, pedirlle artigas, talar 
Pepe é especialista e ten todo arquiva- con el. E sondealo. Xa me entandes. 
do, até hai follas en basco. -E que a última vez que lle publicamos 

-En basca? pergunta Martínez. -Nin- un artigo tiña doce fólios e o único que 
guén lle resposta desta vez. facia era talar de non sei que ópera de 

-O raro é que non nos decatásemos até Brandeburgo. 
agora, que nunca viñeran por aqui, -si- -E chamarlle mamarracho ao Conselleiro 
nala Roberto Carlos. catro veces, -engade Martínez, co rosto 

-Hai un, dunha asociación cultural, que analítico. 
viña moito, pero nunca lle sacabamos -Si, e chamou a muller do Conselleiro e 
nada, -intervén o redactor xefe de lo- dixo que tora esquecéndome do sobre 
cal. por San Francisco de Sales e dos bille-

-E iso pode dicerme por que? -Don tes a Tenerife. 
faustino levanta a voz por primeira vez. -Xa estamos! Non lle deixei claro o dia 

-E que dixo vostede que aos do Bloque do xantar con Guillerme de la Devesa 
nada. que non voltase a sacar esa cuestión 

-Pero, coño, non di que era causa cultu- en público. Pero vamos ao asunto. O 
ral? que quero dicer é que, sen Beiras, o 

-Por iso. Bloque esborrállase. ltem máis, Beiras 
-E garda vostede o nome? Haberia que é socialista, pois axudemos a refundar 

chamalo. o partido socialista con outro nome, que 
-É que saiu deputado. o que teñen está ben esfolado. 

-Claro, como ago- -Eu chamo a Laxe, a Cefe e a Sineiro, nos foden o choio 
da televisión por 
cabo. Ti que análi
se fas cos datos? 

- - - - - - - - - - - - - - ra son 17. -Co- -aponta Roberto Carlos , chiscándolle 

-Ternos que ter en 
conta que é un 
crecimento moi 
rápido, en apenas 
dous anos. E nor
mal que nos colle
se de surpresa. 

-Non son dous 
anos. Non ves 
que xa ven de an-
tes. O informe tala 
dun congreso no 

'O / asunto e que 
se suben os do Bloque 

o mesmo nos fo den 
o choio da televisión 

por cabo" 

menta Martínez. un olio ao director. 
-Ao meu modo de -Non é tan doado. Cómpre que o de-

ver, -Don Fausti- sembarco non seña a rumbo. Hai que 
no pon aceno re- facer as causas con tino. Eu xa chamei 
flexivo- a eses xa a Panchulo, pero díxome que el era un 
non hai quen os currito no Bloque e que estaba moi 
pare. contento. Por aí non se pode facer na-

Todo queda en si- da. 
léncio, até que in- -O que eu non entendo, señor director, é 
tervén Roberto que queren os do Bloque? -pergunta 
Carlos. Martínez, co rosto enrugado. 

-E logo que tace- -E eu que caralla sei. Resposta Don 
mos? Faustino, en canto mira pola fiestra a 

.. , ... " • ·~·«!./:. ,. ..:.: .,j .... ;.:_ --:-:~9is hai qu~ ery ~ . _ sar~ivatjél8U~e.st~a; cair.t .. 



Foron utilizadas en matanzas de civis curdos 

A OTAN regalou a Turquia armas 
por valor de 300.000 millóns de pesetas 
• BEGOÑA MOA/ ALEMAÑA 

Segundo informacións de 
diferentes organizacións 
de direitos humanos, 
Turquia emprega as 
armas que recebe doutros 
países da OTAN na 
guerra contra os curdos e 
con elas ten ocasionado e 
ocasiona numerosas e 
frecuentes citimas civis. 
Do volume da axuda 
militar da OTAN a Turquia 
existen informes oficiais e 
independentes. 

guerrilla curda lan
zou unha das suas 
máis fertes ofensi
vas, o governo ale
mán enviou a Tur
quia 18 mil grana
das de artillaría do 
tipo M 483, descri
tas por traballado
res da fábrica pro
dutora "Eurometal" 
como "armas espe
cialmente indica
das para destru
ción masiva". Ese 
mesmo ano o lnsti
tu to de lnvestiga
cións da Paz, Sipri, 
de Estocolmo, si
nalou a Turquia co
mo o segundo im
portador de armas 
do mundo detrás 
de Grécia. A déca
da que se marcara 
o governo en 1985 
para modernizar e 
renovar o exército 

Moi breve foi a resposta de Ur
sula Seiler - Albring , directora 
xeral do Ministério de Asuntos 
Exteriores alemán pa pergunta 
feita por "Alianza 90 - Os Ver
des" respeito á exportación de 
armas. O cuestionamento coin
cid ia co coñecimento público 
dun caso que tivo moito eco no 
país. Un consórcio de armas 
holandés burlou a proibición de 
exportar determinado tipo de ar
mas a Turquia, neste caso gra
nad as de fragmentación, pe
chando a fábrica que as produ
cía en Alemaña para montala di
rectamente nese pais. Unha vez 
que o caso se fixo público, o Mi
nistro de Economía holandés la
mentaba os "baleiros" no control 
europeu de exportación de ar
mamento. 

nistro da OTAN non 
se detivo. Entre 
1992 e 1993 o exér
cito turco recebeu 
822 tanques de 
combate america
nos M 60, 180 veí
culos acorazados 
do tipo M 113 e 69 
obuses M 110, pro
cedente todo de 
Alemaña. Estas ar
mas resultaran ex
cedentes en base 
ao Convénio do 
Consello de Seguri
dade Europea para 
a redución de ar
mas convencionais 
en Centroeuropa; 
neste marco, as ar
mas poderian ser 
enviadas a outros 
países da OTAN 
non incluídos na 
área de aplicación 
do acordo. A funcio
nária alemá sinalou 
na sua resposta 
aos Verdes que Es

Armas fornecidas por paises da CE serviron para realizar matanzas en povoados kurdos. LES STONE/SYGMA está rematando 
con todo éxito. O 

ministro de Estado Ali Sevki 
Erek declarou que en 1994 Tur
quía empregará 14 mil millóns 
de marcos na loita contra a gue
rrila curda. 

O Consello Federal de Segurida
de alemán proibiu momentanea
mente, en 1992, a venda de ar
mas a Turquía diante das denún
cias de organismos de direitos 
humanos, destas armas estar a 
seren utilizadas contra a povoa
ción civil curda. Porén, o sumí-

paña e Grecia reveberon tamén 
parte dese material bélico so
brante. O que non dixo é se foi 
regalado ou vendido. 

Axuda ao xenocídio 

"Producir para a vida, parar a 
exportación de armas" é unha 
campaña en contra da indústria 
armamentística. Unha das suas 
actividades consiste en recopi
lar dados de informes oficiais 
para elaborar con eles informes 
sobre a envergadura da axuda 
militar a países como Turquía 
cuxo governo viola sistematica
mente os direitos humanos das 
povoación civil curda, destrue 
aldeas e leva a cabo matanzas 
masivas de civis. 

No último informe ponse de ma
nifesto a importáncia que para 
Turquía ten o apoio militar ale
mán, tanto o que provén do 
marco do CSE como da axuda 
militar "normal" da OTAN. Pero 
ademais, Ankara recebe anual
mente, 86 millóns de marcos (1 
marco vale 82 pesetas) proce
dentes do orzamento do Minis
tério de Asuntos Exteriores en 
Bonn dentro da axuda para a 
Defensa da OTAN, como apoio 
epecial desde o golpe militar de 
1980. Nese marco Turquía rece
beu entre 1985 e 1991 material 
militar de todo tipo por valor de 
máis de 3 mil seiscentos millóns 
de marcos regalado. A "Axuda 
especial" inclue tamén fusis G-3 
e MG-3, lanchas rápidas e sub-

mariños por máis de 580 millóns 
de marcos, así como o treino e 
equipamento da policía e alguns 
carpos especiais, como os 3 mil 
homes da forza "escarabellos 
negros", coñecidos no suleste 
de Turquía como "rambos'', que 
foron preparados polos grupos 
antiterrorista alemán GSG 9. 

O informe da campaña destaca 
que no Outono de 1992 Bonn 
aprobou a continuación do sub
ministro militar a Turquía, o que 
significou o envio de duas fraga
tas, 88 equipas de defensa an
tiaérea e 20 tanques Pioner. An
kara ten ademais pendente un 
pedido de 45 Phantom dos que 
xa lles foron entregados 13. 
Cando en Novembro do 92 a 

A "Alianza 90 - Os Verdes" e ou
tros grupos de direitos humanos 
van proceder xuridicamente ou
tra vez contra o Governo ale
mán e as fábricas alemás sub
ministradoras de armas a Tur
quía pala sua axuda ao xenocí
dio". A primeira demanda non 
foi admitida polos tribunais se
gundo un portavoz dos Verdes 
porque 'tomaron en canta única
mente as declaracións de dous 
governos sen atender a probas 
como declaracións testemuñais 
e imáxes de televisión".• 

A moderación desgasta 
aos sandinistas 

a pouco do nomeamento de Zéroual como presidente, 
lgnácio Ramonet comenta a situación de Alxéria no 
número de Febreiro de LE MONDE DIPLOMATIQUE. 
"Nada se avanzou nestes deus anos para tirar ae país 
do caos, apesar da lei marcial. Sucedéronse tres 
primeiros ministros que non deron feíto. O Estado 
esfarélase aos poucos e os servícios públicos van ao 
tacho. ( ... ) Con todo e ser proibida en Febreire do 92, 
a Fronte Islámica de Salvación ten a cada máis apoio 
dunha sociedade que está a piques de estourar, 
acabada de apuros de toda clase, desde a falta de 
pan até a seca. Na Alxéria coexisten duas sociedades: 
unha tradicionalista e outra modernista e a exclusión 
dunha delas pela otra, seria unha eiva terríbel. O 
influinte xeque sudanés Hassan El-Tourabi, mestre do 
islamismo, advirte que se o FIS chega ao poder pela 
forza, Alxéria pode estalar e de tres a catre millóns de 
cidadáns emprenderán a fuga. Por segunda vez en 
menos de corenta anos o país perdería a meirande 
parte dos cadros e os técnicos indispensábeis para a 
reconstrucción. O FIS segue a ser unha forza 
paixonal, un fenómeno milenarista que capitaliza unha 
formidabel cólera popular, un desexo revolucionário 
de baldear cuberta e rematar co poder corrompido. 
Pero non ten programa de governo, e moito menos 
proxecto económico para aliviar os apuros da 
povoación, mentres a débeda externa aproxímase aos 
tres billóns de pesetas e o prezo do petróleo non para 

con maior frecuéncia e profundidade a dirección 
nacional e reclamou tanto a restruturación como a 
redefinición e elaboración da nova política do partido. 
Estes asuntos quedaron pendentes para o congreso 
extraordinário de Maio. 

O brado alxeriano 
Deus anos despois do golpe de Estado de Xaneiro, e 

~ de baixar. 
z 
o 
~ LE MONDE de 31 de Xaneiro publica a notíc¡a de que 
~ Alxer suspende o pago da débeda externa. "A 

Ao mesmo tempo que a Unión Opositora Nacional 
(Uno) padece un forte desgaste no governo da 
Nicaragua, a Fronte Sandinista ten que pagar o prezo 
do manter unha oposición moderada no seu intento de 
manter o cadro institucional democrático. BARRICADA 
INTERNACIONAL de Xaneiro descrebe a situación 
nestes termos: "No seo do FSLN, 1993 deixou ben 
sentadas algunhas posicións no sandinismo, 
resumidas en dous proxectos: o que defende unha 
confrontación aberta co governo e as suas políticas 
neo-liberais e o que está por unha oposición 
moderada, para non pór en risco as institucións 
democráticas que a mesmo FSLN axudou a instituir e 
por evitar que o país entre no caos. Ambas duas 
propostas teñen as sua própria febleza e nengunha 
delas puido propor alternativas reais e inmediatas á 
crise na que está sumida Nicaragua. Continuar co 
apoio tácito que até o de hoxe deu o sandinismo ao 
governo, só lle trouxo unha perda de simpatizantes e o 
desprestíxio do partido e os seus dirixentes perante 
amplos sectores da povoación xa que os índices de 
miséria e acabamento dos servícios sociais chegou a 
níveis insuportábeis. ( ... )O debate encol dos métodos 
de loita e os meios de comunicación adscritos ao 
sandinismo, tamén foi unha constante do FSLN 
durante o 93. lsto e a discusión das reformas 
constitucionais, práticamente provocou a paralisación 
da Asamblea Sandinista, principal órgao de dirección 
da FSLN. Pala sua banda, a militá~cia de base, á gu~ 
se sumaron alguns dirixentes intermédios, custionóu 

I economía está nas últimas e xa non ten nen a marxe 
~ de grácia de calquera Estado. Os dous principais 

~-----------------' Cl.. acredores de Alxer, o Xapón e a Franza apáñense á 
Liamin.e Zéroual, xeneral do exército, novo presidente de Alxéria. renegociación da débeda".+ 



CUOTA LÁCTEA 

Coa vista posta na 
manifestación do 18 
de Febreiro na 
Coruña, dentro dun 
denso calendário de 
mobilizacións, a 
secretária-portavoz 
do Sindicato Labrego 
Galega, Lídia Senra, 
pergúntase "por que 
ternos que condear a 
nasa capacidade 
productiva e traer 
leite de paises de 
fóra?" e afirma que 
igual que se derrotou 
a Cuota Empresarial 
tarase coa supertaxa, 
"ainda que intenten a 
xogada de cobrala 
através das 
empresas leitei ras". 

Lidia Senra 
ANXO IGLESIAS 

'É posíbel anular a supertaxa, para iso está a clásula de salvagarda' 
• HORÁCIO VIXANDE 

Como é o proceso de substitu
ción do leite galego polo euro
peu? 

lníciase coa entrada na Comuni
dade Europea e, dalgun xeito, o 
que se formula é que o Estado 
español entre como mercado de 
consumidores, non para desen
volver as suas producións, como 
intentaron dicer durante moito 
tempo. Recordo que cando se de
batía o si ou o non á entrada no 
Mercado Comun, sempre se nos 
aseguraba desde o poder que era 
importante entrar porque nos ia
mos modernizar en abstracto, sen 
aprofundar no seu sentido. O feito 
foi que a entrada na CE supuxo 
un início dun proceso de destru
ción dos nosos sectores produti
vos. Centrándonos na cuestión 
do leite, vemos como paseniña
mente van invadíndose os nasos 
mercados tradicionais do leite e 
derivados. Non é preciso mane
xar moitos dados, simplesmente 
saíndo a comprar aos mercados 
e ás tendas podemos ver como 
todo está cheo de queixos de Ho
landa,, de iogures de non sei on
de ... E dicer, que hai un proceso 
crecente de invasión das multina
cionais europeas. A parte diso es
tán as cuotas do leite que, ao 
contrário do que din, non serven 
para controlar a produción de ex
cedentes. O certo é que nos paí
ses da Comunidade aplicáronas 
no ano 84 e continua desbordan
do. As cuotas serven dalgunha 
maneira para favorecer a entrada 
dos produtos europeus nos nosos 
mercados. Agora mesmo hai uns 
dados publicados pola revista Ali
market a finais do 93 nos que se 

di que para abastecer o consumo 
español ainda faria falta producir 
un millón de toneladas máis. Con
tado dísenos que non podemos 
seguir producindo e que nos van 
multar pala produción actual. 

Un dos argumentos da Admi
nistración é que a competéncia 
entre as distintas centrais lei
teiras é beneficiosa para os ga
deiros, de feito o prezo do leite 
está bastante alto a resultas 
desa pugna. 

Que o leite estexa máis alto é 
conxuntural. Primeiro, en pesetas 
contantes e sonantes está máis 
alto que o ano pasado, pero no 
momento de talar en términos de 
renda iso non é asi, porque nos 
últimos anos cada vez sobe máis 
o baremo para fixar as calidades 
estándar do leite. Se o ano pasa
do o prezo base era de 38 ou 39 
pesetas por un litro cunha porcen
taxe de 3,3% de graxa, por exem
plo, e este é igual pero exisen un 

, 

'E preciso cambiar 
o modelo de 
produción, que é 
nocivo para a 
economía, a 
sociedade e a 
saúde' 

3,7 de graxa, estás a perder 2 pe
setas na diferéncia de estándar. 
Coa calidade bacteriolóxica suce
de o mesmo. Até· o ano pasado 
estábannos primando pola calida
de bacteriolóxica e iso desapare
ceu por decisión unilateral das 
empresas na Primavera de 1993. 
Son 3, 4 ou 5 pesetas que perde
mos. O feíto de que neste mo
mento o leite estexa alto é porque 
non hai dabondo no mercado e 
que agora resulta caro importar 
da Franza. Por isa hai unha pug
na por conseguir abastecimento 
aquí. A forma de conseguir un 
prezo mínimo e rentábel é facer 
unha lexislación interprofisional, 
algo que vimos demandando 
anos, unha lexislación que con
temple un prezo mínimo de garan
tía. Para determinar ese prezo mí
nimo hai que fixar as · calidades 
estándar en función do que se lle 
oferece ao consumidor, porque 
non é de recibo que o leite que se 
está a vender nas tendas teña un 
3,2 de graxa e que ao produtor se 
lle esixa un 3,7 e se non dá o mí
nimo se lle penalice. É preciso 
que haxa garantía de que nos van 
recoller todo o leite, porque coa 
política de cuotas e a aplicación 
da supertaxa no momento en que 
calquer explotación chegue aos lí
mites de cuota que marcou o Mi
nistério poden deixar de lle reco
ller o que produce ou non pagar. 

Intervención estatal a 
favor das centrais leiteiras 

Vostede reclama unha interven
ción estatal cando se está a 
desregular o mercado. 

Como que hai unha desinterven
ción? E logo a política de cuotas 

que é? É unha intervención. Es
tán proibindo a produción . Non é 
verdade que non haxa interven
ción dos poderes públicos. Hai 
prezos de garantía, pero para a 
indústria, para o, leite en pó e pa
ra a manteiga. E o famoso prezo 
de intervención. O que reclama
mos é que ese diñeiro que se es
tá a investir en acumular exce
dentes, en garantirlle un prezo ás 
indústrias, que se invista en ase
gurar un prezo á produción. For
mulamos isto da seguinte manei
ra: entendemos que ten que ha
ber un control da produción, pero 
para isa non vale o sistema de 
cuotas, porque o único que pro
voca é a desaparición da explota
ción familiar agrária e que os paí
ses que non ternos as nasas pro
ducións desenvolvidas non taña
mos a oportunidade de desenro
lalas nunca. Facilita, por tanto, 
garantirlle aos países ricos do 
centro o acceso aos nasos mer
cados. Pedimos que se dea unha 
redistribución da produción a nível 

'Queremos que o 
que se inviste en 
acumular 
excedentes se 
destine a asegurar 
un prezo á 
produción'. 

europeu e que se garanta prezo 
en función dun volume determina
do de produción. Tamén hai que 
ter en canta que a produción debe 
estar en harmonía coa conserva
ción do meio ambiente. Dita dou
tro xeito, no leite queremos que 
até 100.000 litros por persoa acti
va na explotación non haxa nen
gun tipo de límite, que para esa 
cantidade se dea un prezo míni
mo de garantia e que nos asegura 
o noso traballo de produción, cun
ha renda mínima para viver e que, 
ao tempo, ese prezo vaia vence
llado á limitación de duas unida
des de gado maior por hect?rea 
para non abusar dos solos. E di
cer, producir en base á terra. 

Pero iso é pedir que cámbien 
os esquemas de produción en 
todo o continente, que na práti
ca a gaderia se amolde ás cir
cunstáncias actuais da Galiza. 

Queremos unha produción sana e 
equilibrada. Pedimos a redistribu
ción do direito a producir e da ri 
queza. En definitiva esiximos 
manter os nasos pastos de traba
llo e mantero mundo rural vivo e 
non que a riqueza se acumule nas 
zonas do Centro Europa desen
volvido, que non se manteñan 
eses priviléxios. Queremos un no
vo modelo de política agrária que 
benefície á sociedade de toda Eu
ropa. Hoxe a nível continental 
existe un movimento chamado 
Coordenadora Labrega Europea, 
na que estamos incluidos, e que 
demanda este tipo de produción, 
porque o outro leva á destrución 
ecolóxica e económica. En suma, 
o que fai é xerar unha produción 
cada vez de máis mala calidade, 
unha matéria prima cada vez máis 
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barata para benefício único das 
multinacionais do centro. A socie
dade en xeral sae prexudicada. 

Non hai solucións 
individuais 

Todo iso cadra na teoria, pero 
desde a perspectiva dun gadei
ro hai outros problemas indivi
duais e imediatos. 

Irnos talar da Galiza porque solu
cións individuais non hai: ou se 
buscan colectivamente dando a 
batalla ou a nível individual non 
hai onde rascar. Hai várias alter
nativas: en primeiro lugar é nece
sário abordar a renegociación do 
naso direito a producir. Non é de 
recibo que pretendan deixarnos 
cunha meia de produción de 
22.000 quilos e que se diga que 
somos excedentários, cando no 
naso mercado hai ainda proble
mas de desabastecimento . A 
meia en Europa é de 100.000 qui
los e en Holanda é de 300.000. 
Pois ben, esa renegociación co
rresponde ao Governo español. 
Por outra banda e concretando : é 
preciso solicitar a suspensión da 
aplicación da supertaxa para Gali
za. Se se destrue o sector lácteo, 
se se aplica a supertaxa e as cuo
tas do leite, que vai pasar coas vi
las deste país? De que viven as 
vilas deste país? Que vai pasar 
co comércio, cun feixe de postes 
de traballo que dependen da eco
nomia do leite? Esas son razóns 
máis que dabondo. E insisto que 
posíbel. Este ano pasado fíxose 
tamén unha excepción no sector 
ovino con Canárias. O que pasa é 
que non hai vontade política por 
parte do Governo central e que o 
Governo galega actua con moita 
febleza, non ten valor político co
mo para se plantar e exisir con 
máis forza esa excepción. Por ou
tra parte tamén seria necesário 
consolidar a produción actual e 
estabelecer un periodo transitório 
de dez anos cando menos para 
que se nos permita seguir a de
senvolvernos até chegar á media 
europea. Non somos todos cida
dáns europeus, non ternos os 
mesmos direitos? 

Pero producimos un 50% máis 
que no 85. 

A situación é que aqui estamos 
ainda a desenvolver a nasa pro
dución leiteira. As nasa posibilida
des están por desenvolver. O que 
reclamamos é que nos deixen se-

¡------------------------------------------------------------------------------, 
1Temos que 111obilizarnos para que 
non se aproprien da nosa produción' 

Que recomendan aos afiliados 
seus aos que lle reteñen a su
pertaxa? 

Estamos intentando forzar que 
se pague, que todos cobren le
galmente, con recibos onde 
consten pesetas e litros. Xa hou
bo concentracións na Direción 
Provincial do Ministério en Lugo. 
A nasa recomendación durante 
todo o ano pasado e desde que 
comezou o debate foi producir, 
organizarse e mobilizarse: é a 
única forma de vencer ás cuotas 
na prática. T emos moi claro que 
cada litro dque se deixe de pro
ducir na Galiza vai ser leite que 
produza en Holanda, Catalunya 
ou outras zonas. Ternos que se
guir aumentando a produción, 
seguir organizándonos, e defen-

guir por esa via. Ademais non en
tendo por que condenar a nasa 
capacidade produtiva para permi
tir que países que producen cinco 
veces máis do que consumen 
vendan nos nasos mercados. 

Galiza xa produce tres veces 
máis do que consume 

Pero estamos nun conxunto que é 
o Estado español, que é deficitá
rio. Unha de duas, ou se nos pa
ga a débeda histórica e se desen
volve totalmente a nasa economia 
ou non se nos pode dicer que Ga
liza non pode producir máis. Men
tres á Galiza se lle orientou a 
producir leite para consumo do 
Estado, as fábricas e as indústrias 
foron para outras zonas do Esta
do. Formular esa cuestión é de
magóxico. Ou ben podemos plani
ficar a nasa economía e se esta
belece un Governo galega pró
prio, onde se desenvolva o país 
en función da nasa economía ou 
miramos no contexto de mercado 
do Estado, que é no que nos mo
vemos. Na Galiza nunca se fixo 
unha planificación da agricultura 
en función das necesidades inter
nas, sempre se nos orientou a 
producir aquilo que demandaba o 
mercado exterior. 

A Xunta está con vostedes na 
Mesa do Sector Lácteo, se ca-

déndonos Pero a aqueles que 
lle reteñen o pagamento dicí
moslle que siga entregando o 
leite e que cámbien de empresa 
se poden, porque hai moitas que 
seguen a pagar. Pero é un pro
blema global. Agora hai duas in
dústrias que non pagan, pero o 
mes que ven poden ser moitas 
máis. O problema fundamental é 
vencer á supertaxa. 

leñen previstas unha série de 
mobilizacións, pero non temen 
que se lles vaian das mans? 

No agro todas as medidas de 
presión déronse de xeito organi
zado e cun debate moi claro . 
Nunca se fixeron mobilizacións 
por facer e, desde lago, se se 
chega a medidas de presión for-

dra os intereses da administra
ción e os produtores non son 
tan diverxentes. 

lso non ten que ver. As · veces 
nos podemos xuntar unha série 

tes como poden ser as tractora
das é cando non nos queda ou
tro remédio. Sempre intentamos 
dialogar. Cando iso xa non é po
síbel vaise aumentando o nível 
das medidas de presión, pero en 
absoluto ternos medo de que ha
xa algun tipo de situación incon
trolada, non ten porque habelas. 

A primeira oportunidade de so
lución, a entrevista de Fraga 
con Felipe González foi fallida? 

Tal e como estaba a situación o 
SLG sempre mantivo expectación 
a respeito desa entrevista e a partir 
de agora teremos que centrarnos 
en continuar as manifestacións e 
conseguir que a do 18 sexa tan nu
merosa que o Governo non teña 
máis remédio de plegar.• 

de sectores para demandar nun 
momento concreto a solución 
dunha cuestión específica coma 
agora. Ternos o problema da su
pertaxa, algo que nos afecta a in
dústrias e produtores, e mesmo a 
Xunta vese forzada, ante a uni
dade do sector e a sociedade, a 
defender a suspensión da super
taxa porque os seus efectos ime
diatos serian que desde aqui a 
rematar a campaña, o 31 de Mar
zo, á grande maioria dos produ
tores da Galiza terian que deixar 
de lle pagar o leite. lso levaría 
como consecuéncia a desapari
ción de moitas explotacións, por
que unha granxa que non dá de 
comer ás suas vacas non se 
mantén. Por outra parte, se as in
dústrias deixaran de recoller o 
leite repercutiría no desabasteci
mento dos seus mercados; e ao 
volver, a fins de Abril, a pór leite 
no mercado este xa estaria total
mente copado. 

As centrais leiteiras 
máis doadas de embargar 
O decreto aprobado polo Go
verno permite ás centrais leitei
ras aplicar ou non a retención 
da supertaxa. 

Non é certo. O decreto faí ás in
dústrias as únicas responsábeis 
de ingresar a supertaxa e pon-

lle nas mans os mecanismos 
necesários para facelo. Oxalá 
intentaran cobrarnos a nós a 
supertaxa, porque daquela se
ria o mesmo que o da cuota 
empresarial, iamos negarnos a 
pagala. Seria unha loita máis 
fácil de gañar se os agricultores 
taramos os responsábeis de 
abonala. 

Por que o Governo implica ás 
centrais leiteiras? 

O Governo tainas responsábeis 
de recadar a supertaxa porque 
sabe moi ben que lle é máis doa
da de cobrar ás indústrias, por
que son menos, porque lle poden 
embargar máis facilmente que 
aos produtores un por un. 

O sector está pouco ordenado, 
non é o que demonstra a exis
téncia de leite negro. 

A situación do leite negro está fo
mentándoa o próprio Ministério. 
No momento no que actua cunha 
irresponsabilidade total, cando 
non intenta dar unha solución ou 
suspender a supertaxa, estase 
pretendendo que as indústrias 
busquen un modo de evitar 9-
responsabilidade da supertaxa. E 
curioso como en entrevistas que 
se teñen celebrado co Director 
Provincial na Coruña, que neste 
momento exerce como responsá
bel do Ministério de Agricultura 
na Galiza, deusenos a entender 
que o mellar era que non legali
zaramos o leite negro até o fin da 
campaña: )so é estar fomentando 
o fraude. E algo que ven dado da 
postura do Sindicato Labrego 
Galega de que todas aquelas 
persoas que cobraran con che
ques sen factura ou con diñeiro 
sen factura fagan un escrito para 
apresentar ante a Facenda dicin
do que recebiron tantas pesetas 
por tantos litros de leite corres
pondentes ao mes que sexa e 
outro escrito ante o SENPA de
clarando a sua produción. Enten
demos que a prática do leite ne
gro é nefasta porque, se conse
guimos -e irnos facelo-, consoli
dar a produción actual, toda per
soa que non teña xustificantes 
non existe legalmente. lso é pre
xudicar aos produtores de leite e 
a nível global limitar a capacida
de de produción deste país. Pen
samos que desde o Ministério se 
quer fomentar isto para que sexa 
máis fácil aplicar as cuotas do 
leite.+ 

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 0 Estado facilita a penetración das multinacionais' 
Vostede di que as multinacio
nais penetran nos nasos mer
cados pero, que resortes em
pregan? 

Moitos, e fundamentalmente o 
dumping. É dicer; ninguén ere 
que o produtor europeu poda ob
ter o leite máis barato ca nós. Os 
custes de produción reais son 
maiores. O que sucede neutras 
partes de Europa é que hai un 
apoio moi forte con fundos públi
cos. Unha explotación en Holan
da recebe por esta via catre mi
llóns de pesetas, mentres no Es
tado españolé de 200.000 pese
tas ao ano. Por outra banda está 
o dumping, é dicir, vender a cus
tes inferiores aos reais de produ
ción. Ademais hai outros custes 
que non se teñen en conta nun
ca; son os custes sociais. O in
tento de eliminar a explotación 
familiar e concentrar a produción 
en grandes granxas de tipo in
dustrial. Ese proceso leva consi-

go a eliminación dunha grande 
cantidade de postas de traballo; 
é dicer, custe social que non se 
ten en conta no momento de in
cluir no valor real dun produto. 
Hai outros custes de tipo ecolóxi
co, derivados da concentración e 
tamén como consecuéncia de 
querer unha matéria prima a ca
da máis barata. Ao aumentar a 
produción e concentrala hai dous 
fenómenos: unha enorme deser
tización, con erosión, incéndios 
forestais e, nas zonas nas que se 
concentra a produción, contami
nación e polución dos solos e 
das augas como resultado da in
tensificación no uso dos abonos 
químicos. Eses custes ecolóxicos 
tampouco se teñen en conta. Es
te mesmo modelo de produción 
ten uns custes fortes desde o 
ponto de vista dos consumidores: 
os alimentos están máis carga
dos de resíduos, de produtos fito
sanitários, mesmo hormonas e 
isa ten consecuéncias para asa-

úde. Hai algo recoñecido: un 
30% dos cancros teñen como 
causa a alimentación actual, re
sultante da industrialización da 
produción de alimentos. 

A entrada das multinacionais 
di que é através do dumping, 
pero, como participan a CE e 
o Estado na apertura desde 
mercados? 

'As multinacionais 
queren facerse ca 
naso mercado e 
traer o leite de fara'. 

En parte é unha consecuéncía 
da política agrária comun. Non 
hai un mecanismo concreto. Ao 
non haber nengun tipo de pro
teción das fronteiras abonda. 
Isa provoca que as indústrias 
galegas fosen incapaces de fa
cer frente a esa competéncia 
desleal das multinacionais e 
provoca que entrasen en crise 
paulatinamente. No 89 dase a 
crise de Larsa, que era unha in
dústria moi importante de capi
tal gal ego, que tiña .un peso de
cisivo nos lácteos cun mercado 
tamén importante. Entra en cri
se e tanto por parte do Governo 
central como o da Xunta non 
hai medidas o suficientemente 
sérias como para salvala e dei
xala nas mans do capital gale
ga. Había medidas que se po
dian ter tomado, como a cláu
sula de salvagarda, pensada 
precisamente para cando unha 
produción de fóra dana moi se
riamente a unha produción do 

país, poder aplicala e protexer 
ese mercado. Aquí nunca se fi
xo tal, mais ben ao contrário, 
aquí danse todas as facilidades 
para penetrar. 

Hai diferéncias entre as leitei
ras galegas e as de fóra 

Evidentemente. Ternos moi claro 
que pouco importa producir e ter 
direito a facelo se non ternos in
dústria con capacidade para re
coller a produción, transformala 
e colocala no mercado. As in
dústrias de fóra non veñen solu
cionar os nosos problemas de 
darlle saída á nosa produción, o 
que buscan, sobretodo as multi
nacionais, é mercado e cuota de 
mercado. Daquela é fundamen
tal criar unha indústria láctea for
te. Nese sentido levamos pedin
do a criazón dun grupo lácteo 
galega que dé importáncia a to
da a gama de derivados do 
leite.+ 

L------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Geluco 
Guerreiro, o líder 
de EU, colocouse 
alporizado ante os 
micrófonos. O 
coñecimento de que 
en UG estábase 
pensando a proposta 
de casoiro co BNG 
puxo a Guerreiro en 
papel de amante 
despreciado. "Ou 
sexa que o noso só 
era para un polvo" 
díxolle Geluco en 
soños a Nogueira. 

O portugués 
na Franza 
No número do pasado 13 de 
Xaneiro de A Nosa Terra apare
ceron duas causas de sumo in
terese. Unha delas foi o artigo 
"Un castañazo aos televiden
tes", de Gonzalo Vilas, a quen 
quixera felicitar polo mesmo, e 
especialmente polo da "Casa de 
Madrid en Galicia", pois iso é o 
que é, verdadeiramente. Com
próbese tamén como a prensa 
galega deixou de talar de repen
te do escandaloso programa en 
español de Marina Castaño ... 

En segundo lugar, tamén chama 
á reflexión o co-
mentário á noti-
cia do xornal 
portugués Ex-
presso, titulada Observamos 
"O portugués 
marre na Fran- entre OS 
za". Segundo 
esta notícia, so- próprios 
mente o 1 por portugueses 
cento dos emi-
grantes lusos un 
n a F r a n za 11 e autodesprezo 
fala aos seus ti-
llos no seu idio- pola sua 
ma nacional. É língua. 
interesante que 
se reflexione 
sobre isto, so-
bretodo as per-
soas de tendén-
cia reintegracionista, que tantas 
veces nos dixeron (e veñen di
cendo) que o galega estaría sal
vado uníndose ao portugués; 

OS CABECILIAS 
XosÉ Cm CABIDO 

Cando un militante antifascista incauto caía nos anos setenta 
nas mans da policía viguesa , unha das causas que repetían 
máis cheos de razón os membros do B.P .S., tamén chamada Se
creta, era "Los cabecillas están en la sombra, te manejan. ¿Por 
qué no vienen ellos a dar la cara?" 

Non hai moito falouse de que algún comisario andaba implica
do na cobertura legal de mafias da prostitución en Vigo. No 
xuízo ós traficantes, o tal Oubiña fixo comentarios dignos de 
moi estrañas interpretacións. Agora, coa matanza de Friegue, as 
resonancias sobre a penetración das mafias nos corpos de segu
ridade aumentan ata facerse inauditas. A bola de neve non pa
ra de medrar e ameaza con incendiarse. 

¿Por que seguían sendo policías dous fulanos de tan conflictivo 
e delictivo comportamento? Un deles non hai moito gardaba -
de uniforme- presos con sida no hospital do Meixoeiro. ¿Por 
que á policía pasa por alto, cando sobran probas, o ofrecemen
to dun seu membro para matar a Portabales? ¿Por que á Guar
dia Civil incumpre a lei no caso de Friegue, ata o extremo de 
enfadar ó Consello do Poder Xudicial? ¿Por que responsabl s 
políticos e xefes policiais non paran de insistir en que todo e tá 
baixo control cando sobran evidencias do contrario, a poboa
ción non sae do asombro e o flamante ministro de interior ten 
as barbas a remollo? 

Os cabecillas estades na sombra, ocultades información, mane
xades a opinión pública. ¡Por que non saídes a dar a cara!• 

mesmo "morrendo no portu
gués", tense dita. Lendo esta 
nova, observamos entre os pró
prios portugueses un autodes-

prezo pola sua lingua meso 
maior que o que se advirte na 
sociedade galega, pois non hai 
que esquecer que Portugal é un 

país independente que non se 
tiña que ver imposibilitado por 
ninguén para o desenvolvimento 
da sua língua: á hora da verda
de, estes país portugueses na 
Franza "negam a língua em ca
sa porque nao podem agir de 
outra maneira: vieram pobres, 
sem educac;ao nem cultura, e foi 
a Franga quem lhes deu alguma 
identidade, que fez deles qual
quer coisa e lhes permitiu enca
rar um melhor futuro para os fil
hos quando as coisas eram mui
to difíceis em Portugal". Nen 
máis nen menos que as razóns 
que se aducen para explicar o 
complexo de inferioridade lin
güístico de moitos galegas (emi
grantes incluídos), pero aqui te
rnos a desculpa de non sermos 
un país independente. 

Por iso non comprendo que ha
xa galegas que consuman tan
tos esforzos en convencernos 
de que debemos escreber e fa
lar en portugués, facendo del 
unha táboa de salvación da na
sa identidade. Eu, que son ensi
nante, considero que na emigra
ción europea hai ben máis de 
un 1 por cento de emigrantes 
galegas que lles talan aos seus 
tillos "estranxeiros" no idioma de 
Galiza: teña alunas/as nadas/as 
na Suíza ou na Alemaña que ta
lan con total corrección o noso 
idioma. Polo que se ve, o xun
guirnos ao carro luso non é ga
rantia de nada, pois non nos li
bra de autoódio lingüístico, e 
non valen desculpas. 

Eu cada vez que vou a Portugal, 
teño que andar cabreado por-

r--------------------------------------------------------~----------------------------------------------------------------------, 

Sindicatos: nos últimos catre anos nengun secuéncia, son os traballadores educar e fomentar a militáncia. -A falla dunha cultura sindi-
xornal dos chamados "indepen- os que pagan a folga. E isto nal- E sen ese sentido de pertenza cal.- E a falla dunha tradición 

anovarse dentes" publicase un só dos guns fogares é un acto de he- a unha clase, sen coñecer a democrática real, que se ampa-
moitos escándalos da Xunta. roicidade. Neutros non, pero historia do movimento obreiro, ra nun todo-xustificador "direito 

ou morrer As subvencións acalan moito, e compénsase cunha visión da vi- sen educar na solidariedade, ao traballo" que nunca ten en 
os cidadáns soportan un bom- da bastante conservadora. E sen espertar a conciéncia, é canta aos que non poden exer-
bardeo constante de consignas, aquí chegamos a un ponto que moi difícil traballar con serieda- cer ese direito. Eses mesmos 

O pasado 27 de Xaneiro o Es- ameazas veladas e medo que considero esencial e que pode de. Compre seguir unha política traballadores son os máis radi-
tado Español viveu a segunda acaban por callar na conciéncia ser polémico. de concientización. Compre re- cais á hora de exixirlle aos sin-
folga xeral da democrácia e un e manipulan á opinión. instaurar as vellas bolsas de re- dicatos que negícien con dure-
dos episódios máis claros do -O conservadurismo da so- sisténcia. Compre re-descubrir za un convénio colectivo no 
divórcio existente entre o co- - O poder dos empresários.- ciedade española.- Vivimos a consigna revolucionária da que se cobre máis. Son perfei-
mun dos cidadáns e os parla- A patronal ten hoxe na man re- nunha sociedade conservadora. Fraternidade, lgualdade, Liber- tos tillos do capital que lles des-
mentários (que cobran vários cursos abando para meterlle o A proba está nos últimos resul- dade. Hai que ser conscientes truiu a conciéncia. Estes para-
millóns de pesetas ao ano con medo no carpo mesmo aos tra- tados eleitorais. A maioría do de que os meios -materiais e digmas da incultura histórica e 
carácter fixo e con cargo aos bailadores fixos. E na época de povo apoiou ao PSOE e ao PP, ideolóxicos- están controlados da insolidariedade esquecen 
presupostos xerais do estado). crise na que andamos, o medo partidos subsidiários dos intere- polo poder e que fai deles un que hoxe estamos onde esta-

a perder o traballo, ainda que ses do grande capital multina- uso altamente eficaz. mos grácias aos obreiros que 
A guerra de cifras sobre a inci- sexa mao, é un bon elemento cional. De feíto os do PSOE na gañaron, en moitas ocasións a 
déncia do paro foi a habitual disuasório das reivindicacións. última cita coas urnas xa nen Se non se fai unha educación cámbio do seu próprio sangue, 
neste tipo de confrontacións Non é certo que a folga asuste sequer se cha- alternativa, os obreiros acaba- os direitos que disfrutamos nós. 
ideolóxicas. Coma sempre nes- ao capital estranxeiro, xa que maron socialis- rán pensando como os seus E iso fíxose a base de taigas. 
tes casos, pódense facer várias antes non o fixo. E para confir- tas. Dis que xa explotadores , e ainda por riba 
leituras. O que si parece certo é mar isto non hai mais que lem- lles dá vergoña. Sen coñecer a estaranlle agradecidos. Este -A falla de compromiso.- Moi-
que nesta ocasión o respaldo brar as espectaculares subas proceso leva tempo; décadas. tos cidadáns negáronse a se-
foi menor ca o do paro do 14 D da Bolsa o dia da folga e nas Queda, portan- historia do Pero non hai outro camiño. Ta- cundar a folga porque están 
mália que a situación e imensa- sesións posteriores. to, claro que un movimento mén aqui hai que re-descubrir a fartos de corrupción. Non se 
mente piar para a clase traba- sindicato de necesidade de traballar para os corrompen só os que están á 
lladora. Ainda que só fose por Tampouco é certo que a folga esquerdas non obreiro, sen que han vir logo de nós. beira do poder. Case todo o 
este motivo, compre que. as lle custe milleiros de millóns de pode templar educar na mundo ten visto nos seus pos-
centrais fagan unha análise au- pesetas ao Estado porque a gaitas con par- - Os "intelectuais" á violeta.- tos de traballo a compañeiros 
tocrítica do que está a aconte- pagamos os traballadores dos tidos de direi- solidariedade Auténticos órgaos de expresión que da noite á mañá senten un-
cer na vida laboral e social des- nasos minguados petos. Non é tas so pena de é moi difícil do poder, que merca o seu ha repentina vocación sindical. 
te estado que hai ben pouco certo que a folga non benefície incorrer nunha pensamento e a sua concién- Lago usan a sua condición para 
arrastaba a sua miséria por to- a ninguén. A clase traballadora grave incoerén- traba llar. cia. Son xentes que traicionan- gozar de priviléxios. Os sindica-
da Europa e Latinoamérica e tivo que recorrer ás mobiliza- cia. Se se fan do a sua misión crítica casan tos están cheos desta caste de 
hoxe se alista sen demasiado cións sempre que quixo con- as cantas, pó- cunha Administración que pré- oportunistas. E o mal exemplo 
rubor cos expoliadores do mun- quistar mellaras sociais. Non é dese ver can- mia as suas chamadas ao voto é unha pedra de escándalo que 
do.( ... ). certo pero esta mensaxe callou tos cidadáns con cátedras, concertos e pro- resta credibilidade. Compre, 

na conciéncia de moitos inxé- votaron esquerda real en Gali- gramas de televisión. Neste la- pois, idear fórmulas que permi-
Ante esta situación cabe per- nuos. O capital nunca regala za en particular e no estado en bor colaboran eficazmente cer- tan atallar tal fenómeno. 
guntarse por que, a folga do nada. A xenerosidade e a xusti- xeral. E isto é un elemento a ter tos xornalistas "consagrados" 
pasado Xoves suscitou menos za sonlle alleas porque a sua en canta. Por outra parte é algo que non saen da saia do poder. O sindicalismo está vivo e vivirá 
entusiasmo que a de 1988. Ao lóxica é a do beneficio. sabido que quedan poucos Son os que venden a sua plu- sempre que haxa asalariados. 
meu xuízo conxúganse aquí vá- obreiros; e a clase traballadora ma para "confundir" o voto a un O que sucede é que, coma cal-
rías circunstáncias. -A falla de poder dos sindica- está cada vez máis configurada partido coa deixación do poder quer outro fenómeno, debe por-

tos.- Esta falla de poder econó- por oficinistas é traballadores soberano do pavo nas mans do se á altura dos tempos cam-
- O poder do governo.- A nin- mico ven a agravar a situación do sector servizos. Governo. Son os que defenden biantes que corren, e ten que 
guén se lle escapa que o go- criada pala concentración de que o Parlamento ten a saber- reflexionar e mesmo reinventar 
verno, o de Madrid e o da Xun- poder dos empresários. As cen- -A falla de conciencia sindical.- nanía cando a soberanía nunca o seu discurso, e sobretodo a 
ta, con trola por completo os trais non son quen de incremen- Aquí é onde máis responsabili- sai do povo. A vitória nunhas sua praxe. • 
máis dos meios de información. tar las afiliacións e teñen un nu- dade teñen os sindicatos. As eleicións nunca outorga direitos 
No noso país é significativo que lo ·potencial económico. En con- nasas centrais non apostan por sen límites a un Governo. ANTON R.EGUEIRA 

----------------------------------------------------------~-------------------------------------------------------~--¡---~-~----~ ' 

.1 

e 
e 

Ci 

q 
ir 
ri 
p 



GALIZA E MUNDO Nº608-10DEF~B~~~~~1:17 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---l111111111111111f--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~--=A~~A~L~D=-----=-E ~A~G=-=L~O~.BAL[~I . 
que alí empéñanse en falarme 
nun mal castrapo españolizado, 
apesar das miñas adverténcias. 
Todo escritor ou político luso 
"universal", cando o entrevistan 
pola TVE -ou pola TVG- procura 
talar en correcto español. Tam
pouco dan moito exemplo os fut
bolistas brasileiros das equipas 
galegas , pois a Fabiano do 
Compostela non hai quen o bai
xe do castelano por nada, nen 
Mauro Silva, e mesmo Bebeto 
que era o máis resistente está 
"hasiéndolo máis difíc;:il". Nen 
aquí vexo que se movan a pral 
do galega os reintegracionis
tas ... , pois se galego e portugués 
é o mesmo idioma, deberían ir 
talar e convencer a estas estre
las brasileiras do futbol; este si 
que seria un labor útil para galiza 
e non esa inútil teima de engadir
lle ao portugués 2,5 millóns de 
hipotéticos talantes máis.+ 

A proposito 
de António 

E.G.L. 
SANTIAGO 

Seica hai un ex alcalde vigués 
que anda predicando a exten
sión do contrato de aprendizaxe 
a todas as camadas laborais. 
Do que se trata é da homologa
ción a outras centrais patronais 
coma a do Fomento catalán e 
así deste xeito poder entrar en 
Europa, xa que Europa entrou 
dabondo en nós. Ben, todo per
feito. Non hai nada máis penoso 
que ver un traballador xa casca
do fichar todos os días cando 
ese mesmo traballo poderia fa
celo o seu tillo pola cuarta parte 
do salário. A que veñen polo 
tanto estes dispéndios? Que os 
vellos fiquen nos seus pisos a 
producir máis aprendices que xa 
os empresários no futuro e en
carregarian de poñelos a andar. 

O outro escándalo é esa léria de 
non querer traballar Sábados, 
Domingos e festas de guardar, 
para que quer un traballador o 
ócio, para ir á taberna ou ver o 
futbol? Co ben que estaría traba
llando para o patrón e deste xeito 
tamén enriquecer as relaciós hu
manas cos outros operários e 
ademais mentres traballan, non 
gastan e se 
contribuiria a 
atallar a infla-
ción e a débeda 
externa. Aquí os Aqui OS 
únicos que ne- únicos que 
cesitan tempo 
de lecer son os necesitan 
executivos para tempo de 
curar o stress 
cotidiano de lecer son os 
tanto coñecer executivos. 
hoteis descoñe-
cidos e ter que 
probar mulleres 
alleas co ben 
que estarían en casa coa sua, de 
ter que comer tanto en restauran
tes finos cando o ben que lles iría 
un cocidiño da parenta, de tanto 
coller avións cando non saben o 
saludábel que é ir ao traballo an
dando ou en metro. Velai o pobri
ño do Mário Conde que ademais 
é galega coma nós, co cal tiña
mos que nomealo conselleiro co
mo mínimo, ter que dar explica
cións dos cartas dos accionistas 
cando non sabemos, bestas que 
somos, das voltas que tivo que 
dar ao redor do mundo para bus
car sícios, os quilos de brillantina 
que tivo que estragar para dar a 
imaxe de triunfador, a tantos pe
riopistas que tivo que arranxar 
para conseguir una información 

AGARDANDO 
NANINA SANTOS 

Primeiro: Dous policias Nacionais secuestran, extorsionan e 
matan a vários membros dunha família e mais a asistenta: "O 
crime de Nigrán". 

Segundo: Os meios de comunicación fannos saber que asasina
ron ao empresário David Fernández. E á sua muller, a sua filla 
e á asistenta da familia. Elas, apenas outra cousa que proprie
dades e apéndices do home de negícos que se fixo a si pró
prio, traballador, honesto, exemplar. Apenas si nomes e apeli
dos de seu. 

Terceiro: Constatada a pertenza dos autores do crime ao corpo 
garante da seguridade (pagos con cartos públicos), resulta que 
xa non eran coma os demais senón maos funcionários, maos 
policías, sancionados por asuntos turbos, e sen sancionar oor 
oferecimentos pios que turbos (v. gr. asasinar a Portabales). 

Cuarto: O alcalde de Nigrán: .. fan falta mais policías para mais 
seguridade"; Fraga .. caia sobre eles todo o peso da lei .. ·" á dife
rencia do que falou cando outro policía matou a Rosa Diz, a 
peixeira de Vilaxoán: Ela era agresora. 

Acabando: Como é que David Fernández gasta 30.000.000 de 
pesetas na seguranza do seu calé e veñen dous pin pins e le
van por <liante tanto cuarto, tanta seguridade, tanta família e 
tanto traballo?. 

Sen acabar: Agardo o fin da história. + 

veraz e independente. Somos de
sagradecidos e polo primeiro que 
tiñamos que protestar é pola 
grande ponte do día da Constitu
ción que entre o clero e o gover
no se amañaron para fundir mi
llóns de horas como se nada. 
Nós ternos que traballar arreo pa
ra que os nasos dirixentes podan 
ser felices e estar en forma e ben 
alimentados. E por último, que 
esa andaina dunha folga xeral. 
lso é antigo e decadente. O mo
derno e progresista de agora é 
fundir a fábrica e asaltar a casa 
do patrón.+ 

Al.ExA.NDRE BERNARDEZ 
A CORUÑA 

Subvencións 
A recente negativa da Xunta ca-

ra apoiar as publicacións en ga
lega amasa unha vez máis, dun 
xeito indignante, a castración do 
poder a todo aquilo que difire, 
que molesta, 
sen ter en canta 
a vontade do 
pavo e esma
gando o concei
to de estar ao 
servizo da so
ciedade, da lín
gua, da cultu
ra ... e nunca 
empregar os 
votos cos fins 
partidistas , de 
revancha ou 
particulares. 

Os cartas pois 
empréganse 

Colectivos 
como pode ser 
o ecoloxismo 
ou o pacifismo 
vense 
abocadosá 
penuria 
económica. 

dun xeito represivo e cumpren 
unha función anti-democrática 
premiando con eles aos que non 

X. L. 
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protestan e negándo11os aos Nieves Herrero 
que, apesar dun traballo social 
recoñecido, difiren das posturas 
do poder. 

Non é unha excepción, son moi
tos os exemplos e mesmo en 
concellos como no que en vivo, 
en Chantada, os nasos muníci
pes entanden a vontade do pa
vo como aquela que lles dá di
reito a castigar os críticos coa 
esterilidade económica, así co
lectivos de diversa índole como 
pode ser o ecoloxismo, o paci
fismo, ou a educación ambiental 
vense abocados á penúria eco
nómica grácias á "democrácia" 
dassubvenciónsnasque,como 
un novo caciquismo, son xa o 
elemento para premiar ao sub
miso e castigar ao rebelde. O 
que debemos facer é sen dúbi
da o exemplo da ANT, que po
de ir por ese camiño, conquerir 
a autofinanciación que non faga 
depender as distintas iniciativas 
dun apoio económico das insti
tucións, ainda que tendo claro 
que nunca debemos renunciar a 
exixilo.+ 

ANxo MoURE MosQUERA 
CHANTADA 

Paus aos 
emigrantes 
Diríxome a vostede como res
ponsábel do BNG en Cataluña 
para facer público o rexeitamen
to da nasa organización aos feí
tos que tiveron lugar en Barcelo
na o pasado día 27 de Xaneiro 
ao final da manifestación convo
cada con motivo da folga xeral. 

A nasa organización participou e 
deu soporte ás accións levadas 
a cabo polos sindicatos en Cata
luña, manifestando a nasa opo
sición ás medidas de reforma do 
mercado laboral e á política eco
nómica da UE, do governo cen
tral e do CiU. 

Nesta mobilización levamos a 
menxase dos traballadores gale
gas na emigración en Cataluña, 
reclamando un pasto de traballo 
digno na nasa terra. 

Ao remate da manifestación, e 
cando os diferentes grupos par
ticipantes nos 
retirabamos, fo-
m os obxecto 
dunha brutal 
carga policial, 
na que vários 
membros da 
nasa organiza
ción resultaron 
contusionados. 
Estes feitos fo
ro n denuncia

Ao remate da 
manifestación 
tomos 
obxecto 
dunha brutal 

dos esa mesma carga policial. 
noite no xulga-
do de guarda. 
Cabe destacar 
a violéncia des-
comunal exercida polas forzas 
policiais españolas, que fixeron 
gala dos progresos realizados 
en represión da povoación civil. 
Ultramontano o feito de que par
te das numerosas detencións fo
sen realizadas por axentes de 
paisano que en nengun momen
to se identificaron coma tales . 
Unha boa estrea do novo .gover
nador civil de Barcelona. En defi
nitiva una faciana xa coñecida 
do psocialismo español. 

Cremas que os esforzos dos po
deres do estado e dos seus por
tavoces (de maneira destacada 
o Sr. Jordi' Puíol en Catalufiá~ . 

personouse de 
contado nos Peares 
ao saber que tres 
rapaces morreran 
atropelados nun 
túnel do tren. A 
destacada xornalista 
do sensacionalismo 
televisivo f oi 
apedreada nada 
máis a viron alguns 
viciños. Co gallo da 
matanza levada a 
cabo por dous 
policias achegouse 
estes dias a Nigrán. 
De cando en vez 
miraba para riba por 
se a fritian a 
tomates. 

Un xornalista 
envia a sua crónica 
do suceso de Nigrán 
a unha revista 
madrileña. Escrebe 
que un dos policias 
foi detido cando 
tomaba un bocadillo 
nun bar. Na revista 
aparece publicado 
que foi detido cando 
festexaba o crime 

. cunha mariscada. 
Anédota trivial, pero 
que mostra como se 
construe a imaxe de 
Galiza desde a 
Meseta. 

Un locutor da 
Rádio Galega f ala 
da morte de Joseph 
Cotten. Diquefoiun 
grande actor e que 
ao longo da sua 
vida pasou por 
moitos altibaixos. É 
unha fina maneira 
de dicer que era un 
home de esquerdas, 
perseguido pola 
caza de bruxas en 
Hollywood, 
ordenada polo 
senador McCarthy, e 
que pasou desde as 
suas orixes no 
teatro e o seu éxito 
no cinema a vender 
lavadoras palas 
casas. · 
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Unha vez 
cicatrizada a ferida 
norte-americana en 
Vietnam salta o caso 
dunha muller que lle 
guinda a pirindola a 
un marine. Non foi 
unha acción 
premeditada, senón 
en defensa própria. 
A ama de casa 
comportouse como 
un vietcong. 
Feminismo fase 
superior do 
antiimperialismo. 

Abanean o asunto 
da PSV. Que 
atacades aos novas 
ricos (Mário Conde), 
pois nós dámoslle 
caña aos 
sindicalistas (UGT). 
Pero non é 

· comparábel, nen en 
diñeiro (o de 
Banasto é cincuenta 
veces máis), nen en 
ética (unha causa é 
xestionar mal e 
outra falsear todo o 
falseábel) ~A 
memória, porque é 
de esquerdas, 
senón valeria para 
lembrar que hai 
exactamente un ano 
(só un ano) KIO, a 
meniña dos ollas do 
governo, anunciou a 
suspensión do seu 
grupo empresarial 
Torras cunhas 
débedas oficiais de 
250.000 millóns de 
pesetas. O de UGT 
é case un problema 
de perra gorda. 
Para máis inri algun 
socialista que ainda 
pensa xa dixo: "mao 
se estrangulamos 
ao único sindicato 
moderado que 
habia e que 
ademais era o 
naso".• 

•••••••••••••• 

para facer fracasar a convocató
ria de folga xeral resultou nun 
estrepitoso fracaso, e valoramos 
a xornada de mobilización como 
un éxito da clase traballadora 
catalana.+ 

CÉSAR GuZMAN LoPEZ 
BNG EN CATALUÑA 

Cuota láctea e 
alternativas 
Eu fun un dos participantes na 
manifestación contra a superta
xa da Coruña. 

Dame noxo pensar que unha 
vaca andaluza de Puleva ou un
ha alemá teñan direito a produ
cir o dobre ca unha galega. So
mos europeus de segunda ou 
de terceira. 

Pero tamén é hora de renovar 
as nosas infraestruturas, de fa
cer do campo galego unha rosa 
marela e non a ovella negra da 
nosa economía. 

Acaso a revolución industrial in
glesa non naceu dos exceden
tes dun campo productivo? As 
manifestacións reclamando o 
noso deben ir acompañadas da 
imaxinación e do esforzo por 
criarmos novas expectativas. 
Non virá de fora remédio ou es
peranza, dixo o poeta. 

As explotacións gadeiras pó
dense transformar en granxas 
ecolóxicas integrais que produ
zan leite, carne, ovos e mel na
turais. Para os produtos ecolóxi
cos non hai ta-
xa na CEE, do 
contrário, hai 
axudas. Por As 
que non orien
tar unha parte 
da produción 
láctea a este 
campo sen ex
plotar e con 
tanto futuro? 
Cada vez a 
xente é mais 
consciente da 
boa alimenta
ción, dovalor 
dos produtos 
sans e naturais. 
Fagamos de 

explotacións 
gadeiras 
pódense 
transformar 
en granxas 
ecolóxicas 
que produzan 
leite, carne, 
ovos e mel 

Galiza a ban- naturais. 
deira das gran-
xas verdes inte-
grais, é unha 
proposta alternativa, realista e 
válida para sacar rendimento ás 
nosas terras. Desde os organis
mos públicos e desde as aso
ciacións que loitamos pola edu
cación ambiental ternos que 
asesorar e informar aos gadei
ros e labregos na reorientación 
dunha parte das explotacións. 
Por nós que non sexa a falta. 

Contra a cuota, mobilización; 
pero tamén imaxinación. + 

RAFAEL LEMA 
COLECTNO ECOLOXISTA P .X. 

PONTE DO PORTO A CORUÑA 

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

ATENUANTES 
XoAN PIÑEIRO 

Témolo escoitado demasiadas veces; cando un policía aparece 
inculpado por roubo, extorsión ou asasinato: "No historial do 
procesado consta que estivo no País Basco". Pode pasar en Vi
lagarcia ou en Nigrán, cando o do Nani ou nunha d~sas veces 
nas que algun túzaro fora de servizo executa valentemente á 
sua noiva porque si. E sempre se aduce xusto antes de afirmar 
que o suxeito queda apartado do servizo. 

A chamada xa "Síndrome do Norde", quer dicer, as presuntas 
consecuéncias de ter botado un tempo de servizo en Euskadi, 
leva camiño de ser unha circunstáncia atenuante. Xa saben, a 
presión psicolóxica, o "stress", as paranoias que se ven nas pe
lículas sobre retomados do Vietnam. 

É unha sorte que as nosas implicacións coloniais non nos permi
tisen pasar por algunha <lesas cenas que se ven en "Platoon" ou 
en "Apocalypse now". Deberiamos estar moi ledos de non coñe
cer sequera conflitos como os de Angola ou Mozambique. E ha
berá que rezar para que o da presenza en Mostard non pase 
dunha custosísima neutralidade encasquetada de azul. Porque 
senón, a tales alturas, cando calquer asasino con placa sacase o 
seu historial de ex combatente, automaticamente non ía faltar 
quen considerase a sua experiéncia como circunstáncia eximen
te. Despois de apartalo temporalmente do servizo, claro.• 

Tribulacións 
dun inadaptado 
Resulta evidente que o poder 
económico, e como triste conse
cuéncia deste, o militar, ven 

sendo, é, e oxalá deixe de ser o 
principal determinante e condi
cionante da vida dos povos ou 
nacións do Mundo. 

A súa intervención , sempre na 
procura de máis poder, ende
xamais cristalizou en benefício 

SILVAR 

Telf. (981) 66 62 28 :::; 
m~~ Fax (981) 6617 75 
~¡¡;~ 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

do país no que interviu, nen 
económica nen culturalmente. 
Se ben o primeiro é indiscutí
bel, o segundo agacha máis 
dunha disquisición e disenti
mento mália que nos pese a al
gúns e algunhas. 

É indubidábel que o coñeci
mento de várias línguas sexan 
cales for, non pode senón enri
quecer a bagaxe cultural da 
persoa, outra causa é que a 
cultura e o idioma próprios con
templen impotentes a sua pro
gresiva substitución por cultu
ras e idiomas alleos en aras 
dunha suposta modernidade ou 
dunha realidade obviada (que 
non é tal) e en contra dun, ta
mén suposto, radicalismo exa
cerbado. 

Poucos son os exemplos de na
cións sen estado que conser
van e viven imersos plenamen
te na realidade que o xénio irre
petíbel dos seus deanceiros 
criou; Bélxica apreséntasenos 
como paradigma de estado plu
ri nacional respeitoso coa sua 
diversidade cultural e lingüísti 
ca, mais o caso belga non é 
máis ca unha excepción no am
plo abano de estados irrespeito
sos coas minorías nacionais 
que os compoñen. O caso britá
nico (Escócia, Irlanda do Nor
te ... ) o francés -o máis esmaga
dor de todos- (Bretaña, Occitá
nia ... ) o caso español, etc., son 
fiel mo~tra dunha coduta perni
ciosa que minoriza ás minorías 
através, entre outros, dos me
canismos de alleamento que di
namizan a sua 
vida cotiá (rá-
dio, televisión, 
xornais ... ), 
criando un 
complexo de 
inferioridade, 
autoódio e re
xeitamente da 
própria identi
dade en pro
veito doutra 
cultura espúria 

A rádio, a 
televisión ... 
están criando 
un complexo 
de 

que acaba · f · "d d 
substituindo a m enon a e e 
aquela que o 
xénio colectivo 
criou. 

"Ter un grupo 
ao que perten
cer, un territó
rio, se acaso 
unha língua, -
e isto vale até 

rexeitamento 
da propria 
identidade. 

para os que se consideran cida
dáns do mundo-, é un xeito de 
non ser unha folla levada polo 
vento, de ter raíces, nunha pala
bra, de ser alguén" (Marcial 
Gondar dixit). 

Se todos fosemos alguén non 
só conservaríamos o legado dos 
devanceiros (manido termo lite
rário ), senón que tamén evitarí
amos ter que escreber cartas 
coma esta. 

A Carlos Luís Rodríguez, con 
afecto e sen retranca. + 

ALBERTE RlIBOREDA CARREIRA 
MONDARIZ 

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

Telefax (981) 34 27 51 
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Ainda non hai proxecto nen horizonte 
para o Centro Galega de Arte Contemporánea 
O Consello da Cultura propón a Glória Moure corno directora 
• XAN CARBALIA 

O edifício de 
Álvaro Siza 
inaugurouse a 
presa e con 
fins eleitorais. 
Para non 
deixalo 
valeiro 
encheuse 
cunha isolada 
mostrada 
Maruxa Mallo 
e despois 
pechou. Estar 
pechado é o 
seu destino 
nos próximos 
me e. 
Mentres desde 
o Con ello de 
Cultura 
pensan que 
paga a pena ir 
despácio 
Antón Pulido 
pensa que a 
apertura 
tardará e 
Fraga 
pronúncia e 
cun non hai 
pr a. 

Gastáronse 2.200 millóns nun edíflcio ~en saber como se i1;1 utilizar. Segundo os especialistas 
sálvase pola pericia do seu deseñador, Alvaro Siza, na foto. A direita, unha vista da terraza. 

Glória Mot1re 
'O director ten que estar máis '.perr0~'~a 

-· ~ 

Comezouse a casa polo tellado. Se
gundo os arquitectos o prestíxio e 
o bon facer de Alvaro Siza salvou 
do desastre, pero ninguén explicou 
nunca con siso porque se encarrega 
un edificio sen saber que usos nen 
que contidos terá. "Foi a primeira 
experiéncia en Europa de construir 
un edificio <lesas características sen 
proxecto museográfico", afirmou 
Xosé Antón Castro. Só estaba defi
nido o cartel de entrada "Centro 
Galego de Arte Contemporánea" e 
mesmo está posto en cuestión por 
Antón Pulido que apontou unha 
nova denominación: "Centro de 
Arte Contemporánea de Galicia". 
Ao pé de San Domingos de Bona
val o edificio fica pechado e de 
cando en vez límpase, á espera de 
enchelo de mobiliário e nomear 
unha dirección e un consello asesor 
que lle dé sentido. 

Na pasada primavera (12 e 13 de 
Marzo de 1993) celebráronse en 
Compostela unhas xornadas de 
debate organizadas polo Consello 
de Cultura. Nestes dias veñen de 
apresentarse estas conclusións e o 
Consello fíxolle chegar a Fraga a 
sua proposta para a dirección: 
Glória Moure Cao, galega resi
dente en Cataluña, onde emigra
ron os seus pais. 
Actualmente é di
rectora de Espai 
Poblenou, consi
derado o centro 
de arte contempo
ránea de meiran
de prestíxio 
Cataluña. 

Un perfil 
de dirección 

O protagonismo e 
as máis decididas 
accións para pór 

en marcha o Centro cun consenso 
amplo partiron en exclusiva do 
Consello. Ademais do debate, que 
contén as únicas reflexións públi
cas sobre que facer do Centro, pro
puxo un perfil de como debía ser a 
dirección e que persoas podian co
brir o posto,"deberia ser unha per
soa cunha experiéncia en entidades 
<leste tipo, de contrastada capacida
de de xestión e credibilidade perso
al indubidábel ante os responsábeis 
artísticos daquelas institucións e 
pinacotecas españolas e estranxei
ras coas que deberá relacionarse". 
O Consello non topu persoas na 
Galiza que cumprisen ese retrato e 
propuxo a Glória Moure despois 
de contar coa sua aceitación. 

Segundo Pedro de Llano o Conse
llo de Cultura cumpriu nesta oca
sión todo o seu cometido estatutá
rio "que nos pede asesorar ás ins
titucións en matéria cultural". Fra
ga recebeu a Filgueira na mañá do 
8 de Febreiro e distanciouse afir
mando que o nomeamento era "un 
tema complexo", asegurando que 
no curso do 94 nomearase o Pa
tronato e a Comisión Executiva 
que serán quen finalmente elixan 
ao director ou directora. Fraga 
demostrou ideas próprias ao res

pei to e sen ter 
nomeado nengun 
cargo para o fu
turo Centro falou 
de que albergará 
unha colección 
de arte contem
poránea galego, 
exposicións tem
porais e iniciati
vas experimen
tais, "algunhas 
ideas do Conse-
11 o aproveitaré
m olas, outras 
quizais non".+ 
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DIAS 

• Asemblea 
da Mesa 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística convoca para o 
vindeiro 12 de Marzo en 
Compostela a sua IV Asemblea 
Xeral ordinária. A Mesa, que 
renovará a sua Comisión 
Permanente nesta reunión, 
discutirá unha única ponéncia 
baixo o título "Aproximación 
Cultural ao Mundo Portugués". A 
Mesa anúncia que até dez dias 
antes da celebración da Asemblea 
pódense propor novos pontos na 
orde do dia. Está aberto o prazo 
de apresentación de candidaturas 
e ponse a disposición das persoas 
asociadas a ponéncia única.+ 

• Volta a Cámara 
do Entroido 

Co mesmo formato que no 1993, 
volta á Casa das Artes de Vigo 
unha experiéncia fotográfica única 
na Galiza, realizada por Alfonso 
Lubián e Lalo R. Villar (na foto). 
O proxecto está planteado a cinco 
anos vista, e permitiralles 

completar unha mostra do 
Antroido en Vigo desde todos os 
ángulos. No primeiro ano 
montouse un plató de 200 metros 
cadrados no que fotografaron 
centos de persoaxes anónimas. No 
93 fotografaron o Antroido nas 
ruas, e da escolla resultante faise 
agora unha exposición na Casa 
das Artes e a História. Lubian e 
Villar estarán neste Antroido-94 
centrados nos preparativos da 
festa e nas celebracións que 
anúncian a sua chegada. + 

• Peden que 
se traduza 
oBOE 

O Pleno do parlamento de 
Catalunya aprobou unha 
resolución pola cal se demanda 
que todas as leis e normas de 

obrigado cumprimento sexan 
publicadas no Boletín Oficial do 
Estado nas línguas autonómicas: 
galego, catalán e basco. A 
proposta foi apresentada por 
Iniciativa per Catalunya e 
aprobada por unanimidade en 
Comisión. Unha vez ratificada 
polo Pleno será apresentada no 
Congreso dos Deputados. 

• Estrean 
As vodas 
de Fígaro 

O Teatro do Noroeste estreou en 
Compostela a primeiras das obras 
concertadas co IGAEM. "As 
vodas de Fígaro" de Caron de 
Beaumarchais representouse os 
días 8, 9 e 10 en versión de 
Eduardo Alonso e Candido Pazó e 
inícia decantado unha xira polas 

~ 

cidades e vilas de Galiza, con 
trinta catro representacións 
programadas nos dous vindeiros 
meses. Está previsto ter a obra en 
cartel até finais de 1995. 

Os dous proxectos previstos a 
seguir por Teatro do Noroeste son 
a preparación do Macbeth de 
Shakespeare, na tradución en 
verso realizada por Fernando 
Pérez-Barreiro Nolla no 1970 e 
Histórias Peregrinas de Miguel 
Anxo Murado. Desta última 
realizarase unha versión en 
castelán para distribuir polo resto 
do Estado.+ 

• Dous galegas 
gañan un 
prémio 
deTVE2 

Carlos Dávila e Francisco Raña 
demostran que no terreo do vídeo, 
con criatividade e imaxinación, 
pódense facer cousas boas ainda 
con poucos médios. Armados con 
10.000 pesetas e unha cámara de 
vídeo apresentaron unha fita dun 
minuto para as caretas de 
continuidade de TVE 2. 

O vídeo <lestes dous coruñeses, 
que se formaron na Escota de 
Imaxe e Son, desenvolve unha 
história de fin indeciso até o 
derradeiro instante, e para iso 
contaron cunha equipa cedida de 
post-produción e a colaboración 
desinteresada de Anxeles 
Rodríguez como actriz principal.+ 
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•O Barco 
de vapor 
para Dario 
X.Cabana 

O escritor da Terra Chá, Dario 
Xohán Cabana, ven de gañar co 
seu libro O Castrón de Ouro o 
prémio literário Barco de Vapor 
que convoca a Fundación Santa 
Maria e está dotado con un millón 
de pesetas en prémios. O xurado 
que ratificou este prémio estaba 
composto por Xabier Senin, Maria 
Victória Moreno, Paco Martín, 
Vicente Rodríguez e Rafael 
Chacón. A obra finalista foi 
Magot de Lo la González. + 

•Fallaron 
o prémio 
Puro Cora 

O I Prémio Xornalístico Puro 
Cora, convocado polo xomal "El 
Progre o ' foi entregado nun acto 
celebrado o pasado 3 de Febreiro 
en Lugo. Os galardóns en galego 
foron para Paco Martín polo seu 
artigo "Bágoas" e Alfonso Eiré, 
director de A Nosa Terra polo 
traballo "O fútbol como rito e 
reflexo social". Graciano Palomo 
recebeu o prémio en castellano. O 
xurado estivo formado por 
Manuel Martín Ferrand, Femando 
ónega, Manuel Rivas , Pepe Cora 
e presidido por Blanca García 
Montenegro, presidenta do 
Consello de Administración de 
"El Progreso". + 



Subtilidade 
xaponesa 
77 Haikus 
Entre os libros traducidos ultima
mente, polo seu interese, cómpre 
salientar 77 Haikus (Espiral Maior. 
Santiago de Compostela, 1993. 
108 pax, 1.800 pta.) en versión bi
lingüe e apresentación de Consuelo 
García Devesa. 

O interese do volume é duplo. Por 
ser -que saibamos- a primeira vez 
que se traduce do xaponés e pola 
poesia en si . Álvaro Cunqueiro, 
desde o inglés, traducira poetas e 
escritores xaponeses. De Basho a 
Yasunari Kawabata (do prémio 
No bel, dous relatos na rev. Grial 
n.9 22). Poemas xaponeses, algo 
mái dunha vintena. Se ben é certo 
que facer unha versión galega a 
partir dunha versión a outro idioma 
e unha dupla treizón, o certo é que 
as versións de Cunqueiro non que
daban nada mal (desde o ponto de 
vista poético): "A miña i-alma/ en 
volvoreta convertida/ saberá vagar 
polos campos/ ou beira do rio/ no 
tempo frolido", Hokusai, "Epita
fio" (1849). Ou aquel outro anóni
mo do século IX: "Será posible 
que o mundo/ dende lonxanos tem
pos/ fose sempre tan triste?/ Ou fí
xose así/ somentes pra min ?". As 
versións de Cunqueiro están feitas 
a partir das de A. V alley, Donald 
Keene e outros como Lafcadio He
arn. Curiosamente, que saibamos, 
non traduciu nengun kaiku. 

Qué é un haiku? Consuelo García 
Devesa explícao sinxelamente: 
"Unha estrofa de 17 sílabas, xeral
mente distribuídas en versos de 5-
7-5 sílabas, ainda que tanto este 
número como a sua distribucción 
pode variar en haikus máis ve
llos". Na concisa e sinxela intro
dución García Devesa explica as 
orixes e o "triunfo" do haiku. Co
mo foi Basho quen lle deu a pro
fundidade de contido que o fixo 

Leituras 

Blyth que reproduce García De
vesa, "é para usalo, máis que po
la súa beleza". E engade a tradu
tora "O lector, entón, é parte acti
va da recrea-
ción literária, 
e non mero 
observador. 
Esta participa
ción abriralle 
ao lector un 
mundo de po
sibilidades in
findas" (p. 18. 
Por outra par
te, como toda 
grande poe
sía.) 

O haiku, se
gundo o poeta 
-contemporá-

O haiku é 
suxestión, 
participación 
un intre no 
universo, 
unha forma 
poética 
sinxela e 
difícil, 
profunda e 
volátil 

"famoso". O haik.u, di, como o zen 
"é un estilo de vida" (p. 16). "O 
haiku ailla un instante no univer
so, afasta unha percepción ou un 
fenómeno dos seus arredores e ex
présao con extrema brevidade ( ... ) 

XOSÉSUÁREZ 

o haiku non é forma, non a pode 
ser, é contido, é a cousa mesma 
que se nos revela( ... ) o haiku déi
xanos ver o todo no un" (p. 16). 

O haiku, segundo a cita de R.H. 

neo- xaponés 
Makoto Óoka 
"busca a impresión da vida sobre 
o instante. O elemento máis im
portante deste método (o haiku) 
reside forzosamente na suxes-

Unha viaxe 
por Galicia 
Nina Epton viaxou por 
Galiza nos anos 50. Daquela 
primeira viaxe, que voltou a 
repetir uns anos despois, 
saiu un libro encarregado 

por unha editora inglesa, 
Uvas e Granito. António e 
Francisco Femández del 
Riego, que foron no seu 
momento cicerones da 
escritora inglesa, 
realizaron unha fermosa 
tradución que permaneceu 
moitos anos inédita e que 
agora recupérase para o 
galego de man de Ir l ndo 
Edicións. O relato da 
Epton, que topa cos 
galeguistas nos anos 50, 
é a un tempo histórico, 

xomalístico e etnográfico, 
dunha asisada observadora 
que vai máis alá do turista 

Manual 
de Seoane 
Comeza o ano aclicado a 
Luis Seoane e ábrese a que 
posibelmente sexa a 
meirande carreira de 

materiais 
nun ano 
das Letras 
Galegas. 
Galaxia 
adiántase 
cun libro 
de 
Helena 
González 
Femández, 
Luís Seoane, vida e obra. 

O volume é un percorrido 
sistemático polas múltiples 
actividades do criador 
arxentino-galego: o exilio, 
as iniciativas culturaais 
como arma de 
concienciación, as duas 
Galicias -coas polémicas 
Piñeiro-Seoane e Celso 
Emílio-Seoane; o 
compromiso nacional, a 
ideoloxia lingüística e unha 
análise pormenorizada da 
sua obra literária. • 

Homenaxe 
a Lugo 

Xosé Lois García, 
lugués residente en 
Barcelona, publica en 
Espiral Maior o seu 
noveno poemário 
Círculo de luz e xisto. O 
libro é unha homenaxe á 

cidade natal, que en 
palabras prologais de 
Manuel Maria, 
"convértese no centro do 
mundo, no universo 
perfecto, pechado, 
perfeitamente 
representado polo círculo 
da muralla". X.L. Garcia é 
especialista en poesia de 
expresión portuguesa, 
como antólogo e tradutor, 
tendo pubricado en Espiral 
Maior a escolla Floriram 
cravos vermelhos. • 

Un libro emblemático que reclamaba o seu sitio nas letras galegas. 
Novela de aventuras e, ó mesmo tempo, a crónica daquel violento encontro 
de culturas tan diferentes: a colonización europea e os pobos indíxenas de América. 

NA MESMA. COLECCIÓN 

O DERRADEIRO DOS MOHICANOS 
Fenimore Cooper 

X ERAIS 

~" ~~ 
O VENTO NOS SALGUEIROS 

Kenneth Grahame 

EU TAMÉN SON MANIÁTICA 
Ann Mcpherson e 
Aidan Macfarlane 
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tión. Os haikus máis subtis e os 
máis aprezados conseguen facer 
sentir aos leitores o vasto mundo 
non-revelado, agachado tras as 
palabras expostas". "Un haiku, 
continua Óoka, non é suficiente 
en si próprio para transmitir a 
mensaxe completa. Poderiase 
pensar, nun princípio, que se tra
ta dunha imperfeizón ou dun de
fecto de forma. Non, a poética 
xaponesa dá a este aspecto un 
valor positivo e recorre, xa que 
logo, á participación virtual. Co
mo que é incompleto, queda 
aberro a múltiples interpreta
cións, e recorre, xa que logo, á 
participación virtul dos outros" 
("O ABC da poesia xaponesa", 
conferéncia pronunciada en fran
cés en Decembro de 1988, na se
de da Gran Enciclopédia Catala
na co gallo da presentación do 
volume Poesia japonesa contem
po rania, Els llibres de l'Ossa 
Menor. Barcelona, 1988). 

O haiku é, xa que logo, suxestión, 
participación, un instante no uni
verso, unha forma poética sinxela 
e difícil, profunda e, en certa ma
neira, volátil. Pero para saber o 
que é o haiku mellor será ler os 
poetas que traduce García Devesa. 
Poetas xaponeses, pero como to
dos os grandes poetas, universais. 
"Desolación do inverno;/ Ao pa
sar por unha aldea/ Ladra un can", 
Shiki ( 1866-1902) ou este outro 
de Buson (1715-1783): "Sachando 
na leira,/ Dende a igrexa entre as 
árbores,/ A campá toca a morto". 
Poetas afastados, de terras arreda
das, pero que parecen suxerirnos 
lugares de nós. 

77 haik:us é un libro para ler e re
ler. Para desfrutar coa sua leitura e 
para participar. Un libro que cóm
pre agradecer. Á tradutora e ao 
editor. Un libro que mostra como, 
ás veces, na poesia unha palabra 
de máis sempre é supérflua: "En
tremeio da xiada,/ Carro ou cinco 
casiñas,/ Unha aldea" (Shiki). 
Magnífico!+ 

~\ Música 

Lertxundi, 
. / a canc1on 

de Euskadi 
Hunkidura 
Kuttunak 

XGG 

I~ 

O pasado ano 93 foi o do protago
nismo dos cantautores : o cincuen
ta cumpreanos de Serrat, os trinta 
anos de Al vent de Raimon, outros 
tantos de Dylan, e os vintecinco 
desque se editou o prirneiro disco 
de Benito Lertxundi. 

Este último apenas acadou reper
cusión fora do seu próprio país, e 
xa ternos comentado nestas páxi
nas o dificultosa que está a comu
nicación con Euskadi para intei
rarnos do que de interesante se dá 
musicalmente naquelas terras. 

Na Galiza, como é sabido, a tradi
ción do cantautor non ti'vo conti
nuidade, apesar de que tamén o pa
sado ano foi o do re-encontro con 

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 

Voces Ceibes, fato homologábel 
aos bascos Ez Dok Amairu , que ao 
igual que os cataláns Els Setze Jut
ges, si propiciou unha canteira, d:-. 
que Benito Lertxundi é un dos so
branceiros representantes. 

Se identificamos a Ch. Buarque 
con Brasil, J. Afonso con Portu
gal, V. Jara con Chile, Ll. Llach 
con Catalunya ... ou calquer outro 
que a vostedes se lles ocorra de 
homologábel simbolismo, teremos 
que facer o próprio con Lertxundi 
e Euskadi. 

O canto triste, a poesia dunha te
rra convulsa. Unhas composicións 
que atopaa nos discos de Lertxun
di o atinado tratamento instrumen
tal. Todo se desenrola en función 
dun critério estético coerente, doa
do para as condicións innatas do 
creador. Con el non descobrimos 
ao país moderno e industrial, má
lia algunhas cancións do seu re
pertório reflectiren tal realidade. 
A mensaxe de Lertxundi é a dun 
país bretemoso, que na sua obra 
-penso que non é esaxerado o 
termo neste caso- translúcese 
nuns arranxos e instrumentación 
engaiolantes, que gaña ao ouvinte 
xa na primeira escoita. Sons de 
harpa, guitarras, mandolina, ocari
na, flauta, piano, sintetizador, ás 
veces unha subtil batería a xeito 
de contraponto. E a sua voz, cáli
da expresión dun território que se
mella desanxelado:· 

Son coma ti, ouh! Noite. 
Escuro e espido. Sigo polo cami
ño en lapas 
que está sobre os meus soños e 
cada vez que o meu pé 
toca a terra, xermola ali un car
bal/o xigantesco. 

O laio, triste e sensíbel no canto 
do intérprete: 

Tráiovos caros agasallos da Hes
paña : mineral de Biskaia e ferro 
españolizado. Escoitas irmá?, es
coitas irmán? 

Pero o artista atopa acougo na na
tureza; contemplándoa disípanse 
todos os males : 

O mencer cos primeiros raios da 
alborada 
un paxaro pousa na miña fiestra e 
comeza a cantar. 
Paxaro fermoso, ledo, cando te 
es coito 
esvaise a dor do meu corazón. 

Ante todo, cronista estético dunha 

paisaxe, ás ve
ces ferida no 
seu prosaico 
latexar. Nen 
desvirtuada 
nen macabra. 
Lertxundi ato
pa nun ton lán
guido a sua ex
presi vidade 
máis auténtica, 
mesmo nos te
mas que se de
senrolan en cla
ve rítmica, pró
xima á xoldra, 
sempre aniña 
ese sentimento 
de derrota 

E a mirada al-

Se 
identificarnos 
a Buarque 
co Brasil, 
aAfonso 
con 
Portugal, 
a Llach con 
Catalunya ... 
teremos 
que facer o 
próprio con 
Lertxundi e 
Euskadi 

biscando o alén, xeograficamente 
Irlanda, país do que asume unha 
evidente influéncia musical. As 
referéncias a O'Carolan -músico 
irlandés do século XVIII- son se 
cadra a mostra máis obxectiva. 

Hunkidura Kuttunak 

Co gallo do seu vintecinco aniver
sário, B. Lertxundi tamén gravou 
o consabido disco recopilatório, 
editado a finais do pasado ano 93, 
e foi todo un suceso na Feira de 
Durango, como era de agardar lo
go dunha traxectória respaldada 
polo éxito popular. Hai ocasións 
en que os super-vendas se rexen 
por algo máis que por critérios de 
marketing, e a do cantautor basco 
é froito dunha asunción colectiva 
das suas composicións. Ao longo 
da sua traxectória, Lertxundi gra
vou oito álbumes -dous deles 
dobres- e este que faría o núme
ro nove -igualmente duplo na 
sua edición CD- reproduce can
cións editadas anteriormente con 
novos arranxos. 

Como acontece en toda gravación 
antolóxica, nesta ocasión tampou
co se pode dicer que estexan todas 
as que son, e nen sequer que se
xan todas as que están. Hai algun
has que semellan daquela época 
na que a mensaxe xustificaba cal
quer deficiéncia artística e, pola 
contra, bótase en falta unha maior 
presenza de temas dos seus dous 
anteriores discos: Mauleko bidean 
izatearen mugagabean e Pazko 
gaierdi ondua, antolóxicas grava
cións no contexto universal da 
canción de autor, susceptíbel de 
interesar, nomeadamente a segun
da, ós afeizoados folkies. 

Cancións con máis ou menos sole
ra, apresentadas con novo formato. 

É a prática habitual nos cantores 
veteranos. Hunkidura Kuttunak ti
túlase a produción-escolma, e neta 
vai incluída unha canción antoló
xica : Nere herriko neskatxa 
maite, amáis popular das cancions 
do repertório de Lertxundi, desen
volta nesta versión sobre unha ba
se rítmica, que se ben gaña en no
vidade, perde en intensidade meló
dica. En calquer caso, escoitándoa 
sentímonos ante unha <lesas can
cións que xustificarian por si soa a 
produción total do seu autor. 

Benito Lertxundi pertence xa ao 
património cultural do seu país. 

Nalguns países a obra dos cantau
tores é estudada nas universida
des. É o lóxico recoñecimento a 
unha manifestación artística cuxo 
interese ven sendo referendado 
con ese intermediário implacábel 
que é o tempo. t 

XOÁN M. ESTÉVEZ 

Pailáns 
e policias 
Everyday, 
xa o pillei 
Escomenzou un novo programa nas 
noites dos Luns, que no TVG se es
tán a converter nas mais interesan
tes, que non as máis substanciosas. 
En realidade, o que de novo ten o 
espazo é o seu título, porque se tra
ta dunha repetición de espisódios 
de Cámara oculta que alguén de
beu estimar merecentes de revisión, 
opinión que non deben compartir 
moitos dos/as bulrados nos sket
ches. Por exemplo o probeviandan
te ao que unha parella da "secreta" 
simulada tentaba deter nun deses 
enredos penosos que son a eséncia 
<lestes programas. Imaxinen que o 
engano, no que os actores se facian 
pasar por policías, fose filmado 
nestes días e non hai uns anos. 

En calquer caso, ademais do soba
do da fórmula de cámara indiscre
ta e por veces impertinente, o no
me do espazo semella ahondo in
congruente. "Everyday, xa o pi
llei" remite aos tempos remotos 
(ou iso criamos) nos que calquer 
invocación á ignota língua anglo
saxona xa tiña que mover á risa. 
Soa a película do "landismo" nas 
que ahondaban os (e máis ben as, 
sobretodo turistas en bikini), se
cundários que chapurreaban o bár
baro idioma, dando un toque exó
tico e revelando o acomplexamen
to que despedían aqueles filmes, 
por certo tan repostos agora nas 
distintas teles. 

Corcobado y 
Cria Cuervos e 
713avoAmor 

Dous discos de talante 
semellante, comparten 
selo e proposta 
minoritária. Búsqueda 
dunha linguaxe máis ou 
menos própria na que 
destaca o feito de que a 
música ten un carácter 
secundário ou é un 
pretexto para 
acompañar as voces, 
poesía escabrosa case 
que recitada. 

O traballo de 
Corcobado (Boleros 
enfermos de amor) xoga 
máis cunha estrutura 
convencional de 
canción distorsionada 
que utiliza o bolero 
coma veículo formal, 
buscando certo 
afastamento e unha 
beleza caótica e 
desfasada. Está a acadar 
certa sona coma guru 
underground dunha 
poesia unha miga 
aleatória e discutíbel. 

potentes con absurdos 
incomestíbeis. Talvez 
sexa ese o truco. 

713 avo Amor en 
"Horrores varias de la 
estupidez actuar' tamén 
xogan coa poesía difícil, 
caótica e que abonda en 
contradicións buscadas 
e contraposicións 
selvaxes. Ambientacións 
musicais hostis que 
pechan o círculo de 
intencións. Ambos e 
dous discos peregrinan á 
imaxe difícil do poeta 
rock, de Tom Waits.+ Dá unha de cal e outra 

de area, pifiando imaxes X.V. 

Mais non hai quen lle pille a "co
ña" a este título. Cos rudimentários 
coñecimentos que se poden ter do 
inglés e máis do galego, aprézase 
un claro sensentido entre o presente 
de "everyday" e o pasado perfecti
vo de 'xa o pillei". Tamén podía ser 
a cousa "De cotío I got it", ou a 
máis enxebre "Yes very well, mui
ñeira" (substituindo ao castellani
zante baile do fandango). A chorra
da seria igual de supina. 

Estes programas dos Luns, pensán
doo ben, teñen o seu aquel cos seus 
títulos. A "Familia Mudanza", que 
segue igual de barulleira na sua re
alización que cando empezou, ten 
un nome estrafalário de entrada, 
ainda que polo menos aproveitan
Ile a semellanza de mudanza con 
bonanza para acoplarlle simpatica
mente a sintonía clásica das andan
zas da familia Cartwright. E des
pois ven o xa célebre "Agora, ago
ra", ao que, en troques de "pitin
glisb" do 'Everyday ... " cadr~balle 
ben un castrapeo do estilo "Agora. 
ahorita", ou calquer que se lle ocu
rrese á señora Castaño. 

E mentres no "Everyday" os poli
cías disfarzados, corno diciarnos, 
puñan nervo
so ao pardillo 
de turno, si
multaneamen
te en "Código 
l" da TVG 
trataban o "af
faire" de Ni
grán. Como 
era e esperar o 
seguimento da 
masacre per

O nome de 
Everyday) 
xa o pillei 
remite 
a tempos 
remotos. 
Ao landismo 

petrada polos no que 
policias (xa ex abondaban 
policías, como 
se ven remar
cando) non in
cidía na cues
tión que para 
boa parte da 
opinión públi
ca latexa de
trás desta "In 
cold blood" á 
galega, xa que 
de títulos en 

os 
secundários 
que 
chapurrea
ban 
o bárbaro 
idioma 

inglés falabamos. E é a gravidade 
non xa dos feítos delictivos con
cretos, senón no iceberg povoado 
de elementos como a sinistra pare
lla de axentes presuntamente asa
siña. Claro que tampouco surpren
deu a visión pouco aprofundadora 
do novo apresentador, Julio César 
Iglesias, dun espazo que a conti
nuación dese tema apresentaba o 
caso ( ou habería que dicer "El Ca
so") dunha nena que reclamaba, a 
pobre unha doación dun órgao, pa
ra salvar a vida. Cántos outros non 
estarán no mesmo caso sen o re
curso dun programa que de caram
bola, e para alimentar o morbo co
lectivo, lle salve acaso a vida? En
fin, <liante destas histórias e pro
gramiñas habería que remedar o tí
tulo do outro: "Everyday, xa a 
apaguei". A tele.+ 

\ 

G. VILAS 

1 



A Asociación Cultural 
Eira Vella e o Concello 
de Betanzos, teñen aberta 

até o 15 de 
Febreiro 
unhas das 
prime iras 
exposicións 
antolóxicas 
que se adican 
a este pintor 

e caricaturista coruñés, 
que ten o seu lugar 
na memória nacionalista 
pola sua obra artística e 
por ser asinante xunto 
con Manuel António 
do manifesto radical 
¡Máis alá! 

Álvaro Cebreiro, 
o pintor do 1Máis alá! 
No 1919 comezou a publicar 
os seus traballos en A Nosa Terra 
•X.C. 

Alvaro Cebreiro asinou en Xuño 
de 1922, con Manuel António, o 
manifesto iconoclasta ¡Máis alá!, 
que encabezaban como un chama
mento de rebelión á mocidade, 
"Sin pretensións de suficenza 
doutoral, nin de ningún outro xei
to somellante, a rebeldía d'uns 
mozos galegos fai esta chamada a 
Mocedade intelectual d 'a nosa 
Terra". Tiña na altura 19 anos e 
són tres anos antes, con dezaseis 
publicara as suas primeiras cari
catura en A Nasa Terra, órgao das 
Innandades da Fala. 

De de entón a sua actividade co
mo pintor, ilustrador de capas de 
libros, director arcí tico de revis-

tas de releváncia como Alfar, a 
sua biografía nacionalista e de in
telectual comprometido choca 
contra o enorme muro de pedra 
que se ergue en 1936. A sua bio
grafía pérdese nese momento du
rante oito anos de siléncio e aga
chamento, e cando resurxe <lesas 
catacumbas, fidel ao seu compro
miso, pero calado e ferido de 
marte como todos os seus compa
ñeiros de xeneración, xa non será 
o mesmo. Cebreiro segue recome
za a aparecer na Hoja del Lunes, 
no Anuario Brigantino, no Ideal 
Gallego e participa en distintas 
inciativas e exposicións. Tocado 
pala fatal tuberculose, marre, con 
só 53 anos, na Coruña, senda so
terrado o 10 de Novembro no ce
mitério de San Amaro. 

Crítica da ra~ 
' @~'Tu 

Escasa bibliografía 

Apesar de ser un autor reproduci
do sen cesar, sobretodo as suas 
caricaturas, a bibliografia sobre a 
sua vida e obra é escasa e a expo
sición de Betanzos, cun intere
sante catálogo, axuda a cobrir es
ta falla, que anteriormente só foi 
restañada por Mariano Tudela, 
que publicou unha biografía en 
Ediciós do Castro ( 1983) na que, 
desde a amistade persoal resumía 
"máis de vintecinco anos despois, 
a vida e obra de Alvaro Cebreiro 
acadan unha claridade meridiana, 
baixo a que resplandece un único 
e decidido afán: Galiza sempre. 
( ... ) Galiza significouno todo para 
o artista, xenial e algunhas veces 
contraditório. Galeguista, ou con 
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Á esquerda, foto de Cebreiro polos anos cuarenta. Sobre esta liña Nubes (1920). 

máis propriedade e 
exactitude nacionalis
ta, as suas relacións 
choutaron por riba da 
mera expresión caste
llana peninsualar para 
centrarse e enlazar 
con outros nacionalis

Lugrís 
Freire, 

Castelao e 
A. Villar 

Ponte. 
Á direita 
Diálogo. 

Todos 
eles 

mos afins. O seu co- gouaches. 
ñecimento da língua 
catalana é todo un da-
do. E un síntoma de 
interese e simpatía po-
lo saudosismo lusita-
no. E unha diáfana ex-
presión do seu tempe-
ramento a adesión in-
q ue bran tá bel de Nazariantz, 
apóstol da causa arménia. Toda a 
sua obra artística está inspirada 
en temas e tipos da sua terra, o 

seu máis grande afán. Até alen
tando, o seu máis difícil esforzo 
dos últimos tempos, desbordaba 
galeguidade". + 

¡Máis alá! 
• • • • • • 

"Arrenegamos de mestres 
e d' os seus consellos. Toda 
voz allea tende a escusar a 
nosa sinceridade, que é 
sagra por que é a nosa vida 
e debemos respetal-a a non 
ser desleigados a nós 
mesmos. 

"Arrenegamos d'a Leí e 
d' a Costume. Cada importa 
alleeira ven a roubar-lle á 
nosa mocedade unha áa. 

"Arrenegatl!os d' os temas 
obrigados. E vergoñoso 
falar d' a escravitude d' a 
Terra, mentres non se 
teña feíto todo o que 
compre por anulal-a. O 
pranto e a elexía, fixeron 
coidar ós alleos que 
somos un pobo de 
mulleres. Como bos 
cidadaos d' a futura 
República Galega, 
gardemol-os nosos cantos 
patrióticos pra o día en 
que <leamos ó vento a súa 
bandeira e non poidan 
ser testigos d' a cobardía e 

d' a mansedume. • 

"A literatura paisaxista ó 
xeito de fotografía 
iluminada con notas de 
turista burgués, é a maor 
caloña d'o noso paisaxe, 
que aínda agarda a 
sensibilidade complexa dó 
noso tempo pra ser 
interpretado. 

"Arrenegamos de toda 
imitanza. A d'os vellos en 
nome d'a Vida: a d'os 
novos en nome d' a 
Novedade. 

"Compre romper a marcha 
pol-a mesma estrada que 
fagamos c' os nosos pasos e 
afrontar en ela unha 
peligrinaxe sin chegada, 
porque en cada relanzo d'o 
camiño agárdanos unha 
voz que nos berra: ¡Máis 
alá!" 

Manuel António 
Álvaro Cebreiro 
San Xoán 1922 
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O cineasta Bajo-Ulloa considera aos espectadores 
das suas películas máis sensíbeis á crítica 
A nai marta estreouse fóra do tempo previsto 
• ÓSCAR LOSADA 

Cando se viu a sua 
primeira película, "Asas 
de bolboreta" foi 
saudado como unha 
revolución na 
cinematografia. Agora 
que por fin estrea "A nai 
morta" a crítica divídese 
e o director basco 
Juanma Bajo Ulloa, fala 
dunha certa conxura 
crítica que tamén teria 
sofrido Julio Medem e a 
sua "O esqui o vermello". 

# 

"O meu é un filme ao que van ir 
as carro persoas ás que Hes gosta o 
cine, e precisamente esa xente é a 
que lé as críticas e as cousas que 
atinxen a ese mundo. Se esas .críti
cas se fan en determinados lugares 
pode acorrer como no caso de Ju
lio Medem que semellaba que fi
xera unha porquería co seu "O es
q uio vermello" até que recebeu 
unha mención no Festival de Can
nes" dicia Juanma Bajo Ulloa can
do a apresen tación de "A N ai 
Morta" no Festival de Cine de 
Pontevedra. A estrea comercial no 
noso país, que se produciu na últi
ma semana de Xaneiro, tivo un re
sultado desigual. 

"Cando estaba montando a pelí-

A NOSA YERRA A DIARIO 
No camiño da aparición diária, A NOSA TERRA cobre un novo chanzo 

publicándose duas veces por semana. Con este obxectivo 
Promocións Culturais Galegas S.A., empresa editora, 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) 

__J 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA 
debe ingresar o diñeiro da seguinte 
forma: 

todas elas de Vigo, especificando 
"Ampliación Capital Social 
Promocións Cultura.is Galegas 
S.A. 4/1994", e nome, enderezo e 
NIF de quen o fai. 

5.000 pta. máis de prima, se ainda 
non o é. 

• Contado: 

• Mediante cheque emitido a favor 
de A NOSA TERRA 

• Mediante ingreso nas 
cantas seguintes: 

304-501-3897-6 de CAIXA 
GAUCIA O.P. , 
30-9346-G do BANCO 

• Domiciliación do 
Pago até 6 meses 

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

• Prezo de cada acción 

EXTERIOR O.P. ou 5.000 pta. cada, se vostede xa é 
40233801 de CAIXA VIGO O.P., accionista . 

, unscRICIÓN 
ENVIE ESTE BOLETIN DE S 

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 Administración 
O Presidente 

Francisco Carballo 

1 • te/de aforro . 
Sr. Dtrector. o á nüña conta corren . , Culturats Galegas 
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............. ......... 

<le 1994 
de ......... .... .. . 

a .. .. ~~~~atura do interesado 

cula escoitaba comentários do ti
po, hoxe ceei con tal crítico que 
me comentou que te está esperan
do. Pensei que era unha brinca
deira até que vin o caso de Me
dem. Os distribudores estaban 
medoñentos dicíndome que non 
podíamos estrear en determinadas 
datas porque me ian destrozar. Iso 
pódelles importar un pemento aos 
distribuidores de Parque Xurási
co pero non aos que ternos menos 
recursos". 

Karra Elejalde, relegado nos Ga
ya apesar da sua magnífica inter
pre tac ió n como protagonista 
senlleiro de A Nai morta, coinci
de coas queixas do realizador, 
"hai un sector involucioni ta que 
está asustado de que haxa xente 
con nova idea e que arri que 
moito mái do que o fixeron o 
vellos pope do cine e pañol , 
moito deles culpábei de que o 
público deixara de acudir á sa
la . Ten e medo de que a novas 
xeracións lle tiren non sei que 
anaco de que pastel. Se hai sítio 
haino para todos". 

Contar un conto 

Para Juanma Bajo Ulloa a ua pe
lícula é "unha re posta irónica a 
Asas de Bolboreta. Trátase dun 
canto, con referéncias á Carrapu
chiña Vermella, coa irania dos 
cantos clásicos. Narro unha histó
ria sinxela, lineal, de uspense, 
que procura emocionar ao espec
tador. A brutalidade enfróntase á 
inocéncia pura e con ela atopa o 
amor. Hai algunha esaxeración, 
como a marte no bar, e tamén a 
persoaxe da enf ermeíra que entra 
na boca do lobo , e que elimino 
porque non suporto ese espíritu de 
heroína" 

Bajo-1Jlloa ten a sua teoría sobre 
o éxito do chamado cine basco, 
"somo radicai na forma de con
tar e no que contamo . Quizai 
e tamo aborrido do cine e pa
ñol do último ano . Paréceme 
e tupendo que o público non po
da relacionarno coa guerra civil 
ou coa literatura filmada. Outra 
causa é que o fagamo ben ou 
mal, polos menos orno outra 
xeneración e outro xeito de facer 
cine". 

A parte principal do drama de
senvolvido en "A Nai morta" re
caía na interpretación de Ana Al
varez, espléndida no traballo da 
nena-muller, que ficou apampada 
desde cativa ao contemplar a 
marte da sua nai. Non foi nomi
nada nos "Goya" como tampouco 
o foi Karra Elejalde, co que fixo 
unha verdadeira aposta Bajo 
Ulloa, "despois desta interpreta
ción moitos van apostar por el 
como actor principal", dinos o di
rector. 

O próprio Elejalde fala da dificul
dade que ten acometer un papel 
sendo actor de reparto e gaba o 
bon facer <leste tipo de profisio
nais, "é marabilloso ollar aos ex
celentes actores secundários que 
ten o cine americano. Non hai 
nengun secundário que estexa por 
debaixo, en calidade interpretati
va, do protagonista. No cine espa
ñol moitas veces apóstase polo 
protagonista e pénsase que é o 
que vai levar xente á sala, escati
mándose cartos nos actores do re
parto".+ 

l 
J. 
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A 50 anos da publica<;om de Mau Tempo no Canal, de Vitorino Nemésio 

•F.OCAMPO 

Lisboa, 7 h. 25 m . P.M. 
de 21 de Fevreiro de 
1944. Assim anota 
Vitorino Nemésio o 
momento exacto em 
que deu por terminado 
o seu romance Mau 
Tempo no Canal. 
Compl ta- e, poi , 
meio ,. culo obre o 
apar cimento de umha 
da mai ingulare 
obra da moderna 
literatura portuguesa. 

Nemé io ocupa um posto de pri
meira fil a na letras portuguesas 
contemporanea , nomeadamente 
como poeta, ficcionista e ensaista. 
No entanto , nom se pode dizer 
que seja tam conhecido em Galiza 
como outros escritores lusos que 
no seu dia forom postos de moda 
pola crírita espanhola, como Pes
soa, Torga ou Saramago. Talvez 
quando for descoberto e recomen
dado em Madrid se lhe preste aqui 
algumha aten9om; até pode ser 
que a algum esclarecido lhe passe 
entom pola cabe9a "traduzir" Ne
mésio para galego normativizado. 
Enfim, parece que ainda haverá 
que carregar bastante tempo com 
estas pechas. 

Vitorino Nemésio (1901-1978) 
nasceu na Praia da Vitória, na ilha 
Terceira, no remoto arquipélago 
dos A9ores, que entre nós é quase 
unicamente conhecido polo antici
clone dos informes meteorológi
cos. Nos A9ores viveu durante 
boa parte da sua vida, e ali co
me9ou a publicar os seus primei
ros trabalhos literários. Estudou 

Letras e Direito em Coimbra e 
Lisboa e foi depois professor nas 
universidades de Montpellier, de 
Bruxelas e da capital portuguesa. 
Travou amizade con Unamuno, 
Ortega y Gasset, Valéry Larbaud, 
Jules Supervieille ... Colaborou 
nalgunhas das mais importantes e 
inovadoras iniciativas culturais 
que se levarom a cabo em Portu
gal neste século, como a revista 
Seara Nova, nos anos 20. Em 

'No momento 
da sua 
apari\:om, Mau 
Tempo no Canal 
foi recebido .. 
com bastantes¡ 
reticencias. A , 
cinqüenta anos 
da sua 
publica\:om já é 
reconhecido de 
forma unanime 
como o último 
grande romance 
portugues 
clássico'. 

1937, que constituiu umha espécie 
de reac9om perante a corrente 
subjectivista e intimista do grupo 
literário formado em tomo da re
vista Presen<;a. 

O romance Mau Tempo no Canal, 
que completa agora os cinqüenta 
anos de existencia, é a obra cimei
ra da novelística de Nemésio. O 
território em que se desenvolve a 
ac9om nom é outro que terra natal 
do autor, o arquipélago a9oriano, 
um território certamente peculiar 
e pouco conhecido: Al Ilfias Des
conhecidas é precisamente o título 
do livro que Raul Brandao, o au
tor de Os Pescadores, dedicou aos 
Ac;ores. Nestas nove ilhas vulcani
cas situadas a meio caminho entre 
Europa e América, que nunca fo
ram calcadas por pé humano antes 
de serem descobertas polos nave
gadores portugueses, foi forman
do-se a partir de 1432 umha socie
dade composta principalmente de 
colonos lusitanos e flamengos. No 
decorrer dos séculos tambén se 
deixou sentir nos Ac;ores a in
fluencia espanhola -durante a ocu
pac;om de Portugal no período fili
pino- , a britanica -através das 
companhias baleeiras e de comér
cio de laranjas- e a norte-america
na -boa parte da populac;om insu
lar emigrou, especialmente neste 
século, para os Estados Unidos. 

A acc;om do romance arranca em 
1917 na cidade de Horta, capital 
da ilha do Faial. Ao arquipélago, 
atingido por umha epidemia inter
mitente de peste bubónica, che
gam os ecos distantes da guerra 
que devasta o continente. Neste 
ambiente desenvolve-se um con
flito social e financeiro entre duas 
nomeadas familias faialenses. 

No entanto, em Mau Tempo no 
Canal nom é a acc;om o que mais 
importa, porque como indicou Al
bano N ogueira, "é ainda, mais do 
que um romance de ac9ao, um ro
mance de insinuac;oes", entenden
do por tal "um em que paira sobre 
seres e coisas a realidade que nao 
é já a dos seres e das coisas, por
que é a expressao poética de am
bos. E isso nem é susceptivel de 
descri9ao directa nem decorre da 
simples ac9ao: o romancista só 
pode exprimí-lo por um processo 
indirecto de insinua9oes e de á.no
ta96es subtis que em si, a bem di
zer, nada significam, mas que sao 
como que urna potencialidade ex
pressiva, densa e envolvente, que 
na for9a do que contém nas nao 
revela directamente tem o seu va
lor como elemento romanesco". 

Com efeito, o romance está reple
to de anotac;ons e insinuac;ons de 
toda a classe. Nemésio consigna 
pormenorizadamente os múltiples 
matizes do universo ac;oriano: as 
paisagens e as condic;ons climáti
cas -"o céu de algodao sujo'', "o 
bafo de lava quente", "o morma90 
das ilhas"-, os usos e costumes, os 
trac;os culturais e até folclóricos -
incluindo a fala dialectal dos bale
eiros, reproduzida com precisom 
quase etnográfica. No romance re
flecte-se todo um aglomerado so
cial, desde o "meio mesquinho" 
da burguesía e da fidalguia até a 
vida arriscada e precária dos pes
cadores e camponeses. As obser
vac;ons psicológicas estám entres
sachadas com numerosas referen
cias ao passado, tanto ao passado 
pessoal e familiar dos persona
gens quanto ao passado histórico 
das ilhas, referencias apoiadas ás 

vezes em citac;ons eruditas. Mas 
apesar desta profusom de detal
hes, Mau Tempo no Canal está 
moi longe do mero psitoresquis
mo regionalista. Nemésio estre
lac;a e transfigura subtilmente to
dos estes morivos numha obra de 
alcance universal , num "micro
cosmo exemplar'', em palavras de 
Nuno de Sampayo. 

No momento da sua apari9om, 
Mau Tempo no Canal foi recebido 
com bastantes reticencias. Em rea
lidad e, como sublinha Davil 
Mourao-Ferreira na sua intro
du9om ao romance, apenas dous 
críticos -Joao Gaspar Simoes e 
Albano Nogueira- souberon apre
ciar a valía desta obra em 1944. 
Escreveu o primeiro: 'Há longos 
anos que nao se publica em Portu
gal um romance tao original e sig-

nificativo como este"; o segundo 
qualificou-no como "um dos mais 
originais, mais fortes e mais com
pletos dos que a nossa história li
trária dá conta at'é ao presente". 
O resto, durante muito tempo, só 
mostrou imcompreensom ou indi
feren9a: por um lado , estava em 
plena vigencia o estreito docu
mentarismo social da doutrina ne
orrealista , na qual é impossível 
enquadrar esta obra; por outro la
do, muitos leitores considerarom o 
denso e trabalhado estilo de Ne
mésio como "difícil", "obscuro", 
"extenuante" , etc. Porém, a 
cinqºuenta anos da sua publi
cac;om, Mau Tempo no Canal já é 
reconhecido de forma unanime 
como o que é realmente -como di 
Nuno de Sampayo, talvez "o últi
mo grande romance portugues 
clássico".+ 
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Convocatórias 

Prémio literário 
Concello de Rianxo 
Admítense obras inéditas de tema li
bre, en Língua Galega, e cunha exten
sión máxima de 30 versos para a mo
dalidade de poesia e de 4 fólios para a 
de narrativa. O Concello estabelece 3 
categorias tanto para a modalidade de 
poesia como para a de narrativa: cate
goria A premiada con 15.000 pta., pa
ra alunos da segunda etapa de EXB do 
Concello de Rianxo; categoria B dota
da con 20.000 pta., para xoves nados 
ou residentes no Concello de idades 
comprendidas entre os 14 e os 18 
anos; e categoría c cun prémio de 
30.000 pta., para maiores de 18 anos 
residentes na Barbanza. Os traballos 
deberán de ser apresentados no Rexis
tro Xeral do Concello, antes das 2 do 
serán, do 15 de Abril de 1994. As 
obras virán identificadas por un lema, 
que xunto coa categoria, figurará no 
traballo e no exterior dunha plica cos 
dados persoais, enderezo, categoría, e 
teléfono do autor. A entrega de pré
mios farase nos actos conmemorativos 
do Dia das Letras que celebrará o 
Concello en Maio de 1994. Maior in
formación no Concello de Rianxo: 
(981) 86 00 75 e (981) 86 00 76. 

Prémio do I.B. 
Francisco Aguiar 
O Instituto de Bacharelato Francisco 
Aguiar de Betanzos convoca o seu V 
Prémio de Poesia e Relato Curto diri
xido aos alunos de ensinanzas medias 
da Galiza. As obras deberán vir escritas 
en Língua Galega e inscreberse na mo
dalidade de relato curto (tema libre e 
unha extensión máxima de 10 fólios 
mecanografados a dobre espazo) ou na 
de poesía (un ou vários poemas cunha 
extensión máxima de 100 versos meca
nografados a dobre espazo). Os partici
pantes poderán enviar os seus textos 
mecanografados ao Instituto de Bache
relato Francisco Aguiar (Avda. da Co
ruña s/n. 15300 Betanzos. A Coruña.), 
antes do 30 de Marzal de 1994. As 
obras virán identificadas cun lema ou 
seudónimo, que tamén figurará no exte
rior da plica onde se incluirán os dados 
persoais do autor: nome, apelidos, ida
de, enderezo teléfono e centro no que 
está matriculado. A dotación económi
ca vai dividida nun primeiro prémio de 
60.000 pta. para cada modalidade, e un 
segundo de 25.000 pta., tamén para ca
da modalidadea; dous accesits de 
10.000 pta.; e outros dous accesits de 
l 0.000 pta. que recaerán nos al unos do 
Instituto no caso de non obteren nen
gun dos prémios anteriores. O xurado, 
que será designado polo Instituto, dará 
a coñecer o seu fallo o mes de Maio. 

Obras escolares sobre 
escritores rianxeiros 
Certame no que poden participar todos 
os coléxios de primária ou EXB, públi
cos ou privados da Galiza, con traballos 
de aula realizados polos alunos en Lín
gua Galega. Cada coléxio pode partici
par só con unha monstra dos distintos 
traballos de aula, acompañada dunha 
memória do mestre ou mestres que diri-

SEMANARIO 
DE HUMOR 
PLATÓNICO 
ÁVENDAEN 
TÓDOLOS QUIOSCOS . 
DEGAUCIA 

xan o grupo e, se se quer, cunha valora
ción dos próprios alunos participantes. 
A valoración do xurado atenderá á ori
xinalidade, adecuación ao nível, inter
disciplinaridade, valoración dos alunos 
participantes, e á memória sobre a acti
vidade do mestre. O traballos pódense 
apresentar no rexistro de entrada do 
Concello de Rianxo (Praza de Castelao 
l. 15920 Rianxo), antes das 2 do serán, 
do 4 de Abril de 1994. As actividades 
apresentaranse en sobre pechado. No 
exterior do mesmo figurará só un lema 
que se repetirá no exterior doutro sobre 
dentro do que se farán constar: o lema; 
nome do coléxio participante, enderezo 
e teléfono; nome do director ou mestre 
responsábel; nível dos alunos e o seu 
nome e apelidos para os diplomas. O 
prémio consiste na visita e recepción 
pola corporación municipal (50 alunos 
máis profesores acompañantes) a Rian
xo durante a Semana das Letras (trans
porte e comida gratuíto), un lote de li
bros de escritores rianxeiros para o colé
xio, diploma para o coléxio a máis os 
alunos, visitas ás casas de R. Dieste e A. 
D. R. Castelao e outros lugares de inte
rese do Concello. Os traballos premia
dos quedarán en propriedade do Conce
llo que se reserva a sua publicación par
cial ou total por calquer meio. Maior in
formación no Concello de Rianxo: 
(981) 86 00 75 e (981) 86 00 75. 

Cursos de fotografía da 
Asociación Cultural K 
A Asociación Cultural K, aula taller de 
fotografia, comezou a organizar novos 
cursos de iniciación e perfeccionamen
to no eido fotográfico. Os cursos de ini
ciación van do Luns 21 de Febreiro ao 
Venres 4 de Marzo; e do Luns 7 de 
Marzo até o Venres 18 do mesmo mes; 
o curso de perfeccionamento vai do 11 
ao 22 de Abril. Todos os cursos terán 
lugar na Escota de Imaxe e Son (EIS), 
r/Someso 6, 15008 A Coruña, e durarán 
duas semanas con tres horas diárias, de 
7 a 10 da noite, de Luns a Venres. O 
prezo da matrícula, no que vai incluido 
todo o material necesário, é de 15.000 
pta. Pode formalizarse a inscrición na 
secretaria da EIS en horário de oficina 
(a secretaria estará pechada os dias 14, 
15 e 16 por mor do Entroido). Maior 
información na EIS : (981) 10 41 24. 

Técnicas antigas 
de Fotografía 
O Colectivo Ollo de Vidro, da Asocia
ción Cultural Alexandre Bóveda, con
voca un curso de técnicas antigas de 
fotografia, adicado ás "Gomas Bicro
matadas". As datas de realización se
rán do 17 de Febreiro ao 2 de Marzo, 
de 19,30 a 21,30 horas. Celebrarase na 
sede da Federación de Asociacións 
Culturais (Emília Pardo Bazán 25-2º -
A Coruña). O prezo é de 12.000 pese
tas para sócios e 15.000 para non só
cios, e pódese obter máis información 
no (981) 24 43 55 de 17 a 21 horas. 

Simpósium 
de Herri Batasuna 
Os dias 25 e 26 de Febreiro terá lugar 
en Bilbo un simpósium de debate arte-

axenda 
liado por Herri Batasuna, co fin de re
flexionar no camiño de construir unha 
nova sociedade que supere o capitalis
mo destrutor de povos e Natureza, ex
plotador de homes e mulleres, e derro
chador de recursos ao tempo que inca
paz de solucionar a fame de miles de 
millóns de habitantes do planeta. O 
Simpósium comprende as conferencias 
Elementos para un anti-capitalismo 
moderno, do membro da comisión eco
nómica da IV Internacional, Maxime 
Durand, unha crítica radical ao capita
lismo en crise; O noso socialismo, unha 
análise do modelo chamado de demo
crácia occidental da man de James Pe
tras, mestre de socioloxia na Universi
dade de Nova Iork; O suxeito revolucio
nário: novo modelo de facer política de 
Francisco Fernández Buey, mestre de 
filosofia e membro de Izquierda Unida; 
Balance do socialismo, desde o feminis
mo por Empar Pineda, militante do 
movimento feminista e de Izquierda Al
ternativa; e A esquerda abertzale ollan
do para o futuro por Tasio Erkizia, 
membro da mesa nacional de Herri Ba
tas un a. O simpósium celebrarase o 
Venres 25 e o Sábado 25 de Febreiro en 
Bilbo. O prezo da inscrición será de 
4.500 pta. nas que se inclue todo o ma
terial. A matriculación ábrese o 7 de Fe
breiro e pecha odia 23. O prazo máxi
mo de recollida de aportacións escri
tas será o 18 de Febreiro. Todos os in
teresados poden dirixirse á sede de He
rri Batasuna en Bilbo, R/Astarloa 8, ou 
ben ao teléfono (94) 424 07 99. 

Bolsas Juan March de 
estudos e investigación 
O Intituto Juan March de Estudos e In
vestigación convoca 7 bolsas para estu
dos avanzados en ciéncias sociais do 
curso 94/95 que dará comezo en Se
tembro. Poden solicitar as axudas os ci
dadans do Estado español que teñan tí
tulo superior universitário posterior ao 
1 de Xaneiro de 1991. Maior informa
ción no Instituto Juan March. Castelló 
77, 28006 Madrid. (91) 435 42 40. 

Bolsas para ampliación 
de estudos 
nos Estados Unidos 
Convocadas pola Fundación Pedro Ba
rrié de la Maza. Xestionan o ingreso 
para completar estudos en centros e 
universidades norteamericanas durante 
o curso 95/96, ameio do Instituto de 
Educación Internacional de Nova Iork. 
Sufragan os gastos de desprazamento e 
matrícula amais de vir dotadas con 
16.400 $USA por ano para aloxamen
to, mantenza, libros e outros gastos. 
Son condicións indispensábeis ser gale
go, fillo de galegos ou residente na Ga
liza; ter estudos superiores terminados 
cun bo expediente académico, e exce
lente coñecemento do inglés. As bolsas, 
10 en total, son para 12 meses prorro
gábeis e teñen que se solicitar do 1 de 
Abril ao 31 de Maio do 94. As bases fi
can á disposición do público nas ofici
nas do Banco Pastor ou na Fundación 
Pedro Barrié de la Maza (San Bias 1-2º. 
15003 A Coruña), teléfonos (981) 22 
3830e225105. t 
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SUBSCRÉBASE A XO! 
BOLETÍN DE SUBSCRIPCIÓN 

Enviar a XO!, Ramón González, 16 (Bar Liceum). 36400 O Porriño. 
NOME E APELIDOS 
ENDEREZO 
POBOACIÓN 
Desexo recibir semanalmente a revista XO!, dende o nº 
anual de 5.000 ptas. ou semestral de 2.700 ptas. 

FORMA DE PAGAMENTO: Pago domiciliado 

por un importe 

Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cubra os seguintes datos: 
BANCO/CAIXA 
Nº CONTA/LlBRETA 
TITULAR 
NºSUCURSAL 
POBO ACIÓN 
PROVINCIA 
DATA 

1 
1 
1 
1 
1 

SINATURA 

1 L----------.J 

O trinque 

Festas 
O Entroido chega á sua 
grande semana. Citas en 
toda a xeografia do país, 
coa vella consigna do noso 
etnógrafo Xaquin Lourenzo 

Anúncios de balde 
• Vendo duas pantallas acústicas 
marca DAS modelo DS-10 de tres 
vías, 8 ohms., 40 watios, en madeira 
cor nogueira e de 56,5x27x22 cm. Ga
rantizo o seu perfecto estado de con
servación e funcionamemto. Entrar en 
contacto con Moncho no (986) 29 86 
95, polo serán. 

• Fago traballos de maquetación. 
QuarkxPress, Freehand, e Photo
shop. Teléfono (986) 34 62 69 ou 22 
30 48, perguntar por Paz. 

• Vendo equipa para laboratório fo
tográfico sen uso algun, ideal para 
iniciarse na Fotografia Artística en 
B/N ou a Cor. Inclue Ampliadora 
DURST M-301; sistema porta negati
vos (24x36 mm.) con indicador de en
foque, tranformavel en cámara reflex; 
obxectivo COMPONAR-C 3,5/50 rnm. 
de Schneider; positivadora de contác
tos de 35 mm. Paterson e lupa con au
mento para visionar negativos ; tres 
curvas de revelado Laik (42x52 cm.) e 
duas pinzas de laboratório niqueladas 
Laik. Os interesados poden dirixirse a 
Moncho: (986) 29 86 95, polo serán. 

• Desexo ter relación de amizade 
amédio de correspondéncia en caste
llano. Gasto da música suave (bole
ros) , da música clásica, José Carreras, 
Plácido Domingo, do cinema, e de es
coi tar a onda curta. Ludivina Valdés 
Aymerich. Marques González 410, 2º, 
e/ Zanja y Salud. Habana 3. 10300 La 
Habana. Cuba. 

• Oferécese moza para traballar por 
horas coidando nenos ou como em
pregada do fogar en Santiago. Telé
fono (981) 56 52 54. 

• Erasmos, traducións. Galego-caste
llano, inglés, francés, alemán, italiano, 
catalán, portugués, euskera. Teléfono: 
(981) 58 32 74. Apartado 776. Santiago. 

• Subscrébete ao Granma Interna
cional, a información de primeira 
mao. 5.200 pta. ao ano, 52 números. 
Recolle o teu boletin na Asociación de 
Amizade Galego-Cubana Francisco 
Villamil, ou solicitao por correo. Vigo. 
Policarpo Sanz 22, 22 Oficina 10, e 
Compostela: Ruado Vilar 29, l ºB. 

• Profesores titulados en filoloxia ofe
recen clases e traducións de bretón, 
francés, galés, inglés e chinés, ao ga
lego e ao castellano. Nativos da Gran
de Bretaña e da Bretaña. Interesados 
entrar en contacto con Isabel e Neal. 

Música 

Orquestra Sinfónica 
da Galiza 
Actua dentrn do programa Concertos 
didácticos dirixido a centros de ensi
no, os días 10 e 11, de 11a12 dama
ñá, no Pazo de Congresos da Coruña. 
O Martes 15 e o Mércores 16, ás 12 
da mañá, actua tamén no Pazo de 
Congresos pero nun programa de 
concertos dirixido a terceira idade 
con entrada libre para maiores de 65 
anos. 

Orquestra Sinfónica 
de Tenerife 
En concerto o Venres 18, ás 8,30 do se
rán, no Pazo de Congresos da Coruña. 

Noite folk en Carballo 
Foil< ruso có Duo Kalinka amais dal
gunha outra actuación sorpresa, o 12, a 
partir das 10 da noite, no pub A ve Tu
ruta de Carballo. A vindeira actuación 
no Ave Turuta cae o Venres 18, có gru
po Maniática de V aléncia. 

Xocas: "Hai que 
disfarzarse. Non esperar 
que ninguén o organice. 
Se se institucionaliza, o 
Entroido morre". 

R/Algália de Abaixo, 20-211 Santiago. 
Teléfono (981) 56 07 69. 

• Aluganse cuartos en Camélias (Vi
go). Só rapazas, direito a cociña. Prezo 
25.000 pta. individual, compartida 
20.000 pta. Perguntar por Mari Car
men no (986) 42 14 54. 

• Reporteiro ceibe, universitário ga
lego em Madrid, oferécese como arti
culista e/ou fotógrafo para publica
cións galegas. Várias especialidades. 
Teléfono (91) 429 67 07. 

• Son un emigrante de 38 anos e gosta
ria manter correspondéncia amistosa 
con muller de arredor de 30 anos que 
goste de ler, pasear, da natureza, etc. 
Podes escribirme á Caixa Postal 1131 . 
08080 Barcelona. Eloi Fonseca. 

•Véndese revista Nós. Perfecto estado. 
30.000 pta. Teléfono (986) 31 36 88. 

•Véndese Ford Fiesta 1.1, en perfec
to estado. 125.000 pta . Chamar ao 
(986) 22 67 48, ao meiodia ou á noite. 

•Casa de reposo La Levada ofrece
vos pousada individual ou en grupo a 
prezos especiais para desean ar no 
entorno natural. Alimentación vexe
tariana e comodidade en ambiente 
rústico. Teléfono (986) 66 64 13 
(Crecente). 

• Aulas de língua e füeratura galega 
ou española, latín, francés, portu
gués e História, mestre licenciado. 
Nivéis de BUP, FP e COU. Teléfonos 
(981)201170e202351. 

• Desexo inter-cámbiar correspon
déncia, revistas, tarxetas postais, selos 
e almanaques de peto. Dirixirse a: En
carnación Duret Sotomayor. Caixa 
Postal 3.134. Habana 3-10300. 

• Bicis pola Paz distribue artesanias 
maias dentro do comercio solidário, 
bolsas, pulseiras, carteiras ... co ftn de 
financiar o envio de bicicletas a pro
xectos de cooperación. Envios contra
rrembolso. Pedidos ao Apartado 35. 
Chantada (L.ugo). 

• Mestre de E.X.B. con experiéncia 
busca traballo relacionado co ensi
no: librarías, editoriais ... Teléfono 
(908) 98 21 48. A Coruña. 

• Son un namorado das peza de barro 
usadas e merco olas, xarras, boti
xos ... Chamar ao (982) J 7 04 13. • 

Salzburg 
Chamber 
Soloists 
Interpretarán 
pezas de W. 
A. Mozart, o 
Xoves 17, ás 9 
da noite, no 
Auditório da 
Galiza. Direc
tor: Lavard Boris Belkin 
Seou-Larsen. Solista: Boris Belkin 
(violín). 

Medley Band e 
Dr. Explosión 
O Sábado 12, ás 10 da noite, na NASA 
de Santiago, coa entrada a 800 pta. 
Abre a noite a Medley Band de Arzua, 
composta por 13 músicos que cunha 
acorazada sección de metais reviven o 
son das grandes bandas de soul e 
rhythm & blues, e segue o concerto 
cos Dr. Explosión de Asturies, herdei
ros domáis salvaxe R&B . + 

= 



Cinema 

O Párroco embaucado 
O Xoves 17, ás 20,15 h., no Centro 
Galego de Artes da Imaxe, estrean 
con entrada libre a curtametraxe O pá
rroco emhaucado (Galiza 1993), diri
xida por Xosé Carlos Soler. Intérpre
tes: Víctor L. Mosqueira, Mario Rol
dán, Mónica García, Mela Casal, Feli 
Manzano, Xoán Cejudo e Carmen 
Montero. O filme ven a contar a histó
ria de Petardfüo, un esperto cazador, e 
Cuca, a sua dona, que argallan várias 
trampas coas que enganar ao parroco 
do lugar, máis preocupado polos pra
ceres terreais que pola salvación das 
ánimas dos seus humildes feligreses. 

Boom Boom 
O Mércores 16 de Febreiro, ás 8,30 da 
noite, no auditório do Concello de Vi
go, o Cine clube Lumiere-Vigo pro
xecta o füme Boom Boom (1989), con 
guión e dirección de Rosa Vergés. 

Cine africano 
O CGAI, Durán Loriga JO da Coruña, 
oferece un ciclo de películas dirixidas 
por realizadores africáns co gallo da ex
posición de arte africana que se celebra 
até o 14 na sala de exposicións do Con
cello da Coruña. O ciclo remata o Xoves 
10 coa proxección do filme laaba 
(Aboa) de ldrissa Quegraogo, 1989. 

O cinema de animación 
de Chuck J ones 
O CGAI adica duas xomadas c6 mesmo 
programa ao cinema de animación de 
Chuck Jones, os dias 11 e 16 de Febrei
ro, ás 20,15 h., na sua sala (Durán Lori
ga 10. A Coruña), ao prezo de 150 pta. 
As sesións duran perto dos 75 minutos e 
comprenden o títulos: Naughly but mi
ce ( 1939), Elmer' s pet rabbit ( 1941 ), 
Mighty hanter (1940), Toy trouble 
(1941), The aristo cat (1943), Fresh air
dale (1945), Fair and worm-er (1946), e 
Onefroggy evenillg. t 

Teatro 

Leóncio e Helena 
A recente produción do CDG, até o 12 
de Febreiro, en pases das 8 do serán, 
no Auditório Gustavo Freire de Lugo. 

A vodas de Fígaro 
Teatro do Noroeste presenta As vo
das de Fígaro de Caron de Beaunnar
chais, baixo a dirección de Eduardo 
Alonso. O 1 O de Febreiro, ás 10 da 
noiLe, no Teatro Principal de Santiago. 

Francisco Garzón 
O Venres 18, ás lO da noite, na NASA 
da Santiago, cunha entrada de 800 pta. 
Francisco Garzón ven desde Cuba para 
co eu espectáculo de Narración Oral 
Escénica, baseado en contos da litera
tura norteamericana conLemporánea e 
mái en conto populare latinoameri
canos. Inclue desde comos de humor e 
de amor, até de ciéncia ficción, terror e 
violéncia cun sentido crítico, ético e 
estético con referéncia as característi
cas de cada cidade e público.• 

Exposicións 

Álvaro Cebreiro 
Mostra antolóxica até o 15 no Edificio 
Arquivo (Liceo) de Betanzos. Laborais 
de 19 a 21 h. e sábados e domingos de 
12 a 14 h. Nos actos paralelos anúnciase 
para o dia 15 ás 20,30 h. Siro López fa
lará de "Humor e caricatura". 

Rafael Plaza 
Do 10 ao 25 en Sair Arte (Maria Ber
diales, 23 Vigo). De luns a vences de 
10 a 13,30 e 17 a 21,30 h. 

Arte precolombina 
Mostra da colección do Museu Bar
bier-Mueller de Xenebra. Até o 10 de 
Abril na Sá Isaac Diaz Pardo do Audi
tório de Galicia en Compostela. De 
Martes a Domingo de 12 a 19 h. 

Fotografía 
Decimonónica 
Na Casa de Galicia en Madrid estará 
aberta até o 27 de Febreiro esta mostra 
de fotos da colección Muruais da Bi
blioteca Pública de Pontevedra. 

Daniel Álvarez Canoa 
Fotografia, até o 20 de Febreiro, no 
Café Ardora de Vigo. 

Monserrat Juárez 
Pintura de Monserrat Juárez, até o 21 
de Febreiro, na Nova Sala de Exposi
cións Caixavigo (Vigo). 

O Porto da Coruña 
Pablo Torné amosa as suas fotos do 
Porto da Coruña, até o 28, en Jaspe 
(San André4l-43. A Coruña). 

Material reciclado 
Até o 26 de Febreiro, de 10 a 13 e de 
17 a 20,30 h., na Casa da Xuventude 
de Vigo. Cadros e títeres de material 
reciclado en homenaxe a Alfred Jarry, 
da man de Roger Saínz. 

Ecoloxia na vida cotiá 
Até o 15, de 10 a 14 e de 16 a 20 h. os 
días laborais, no Pazo de Bendaña 
(Santiago). Pódense solicitar visitas con 
guia para grupos no Departamento de 
Educación de Santiago (981) 56 40 03. 

Terra de superficie 
Obra de Xan Cídrás no Pazo de Men
doza de Pontevedra. Pódese visitar até 
o 20 en horário de 18 a 21 h. de Luns a 
Venres, de 12 a 14 e de 18 a 21 h. os 
Sábados, e de 12 a 14 h. nos Domingos. 

Galiza: nas orixes 
dunha cultura 
Un percorrido polos xacementos ar
queolóxicos da Galiza ao tempo que 
un homenaxe a Fermín Bouza Brey e 
Florentino López Cuevillas. Aberta no 
Edificio Sarmiento de Pontevedra. 

Antonio Quesada 
Monstra antolóxica do pintor Antonio 
Quesada nas salas de exposicións de 
Caixa Ourense (Av. de Pontevedra. 
Ourense). 

axenda 

Arte pre-colombina na colección Bar
bier-Mueller de Xenebra no Auditório 
da Galiza en Santiago. 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Paula Paradela 
Acn1icos, até o 28, de 9 a 13,30 e de 
17 a 19,30 h. de Luns a Vences, na 
Galería Hispano 20 de Santiago. 

Xentes de Quisqueya 
Monstra fotográfica de Francisco 
Garcia Cabezón. Até o 24, de 19 a 21 
h., na Asociación de Solidaridade Ga
lego Cubana Curros Enríquez (San 
Andrés 26, 3º. A Coruña). 

Paralelismos 
Pintura de Baldomero Moreiras na 
Fundación Sotelo Blanco de Santiago. 

III Bienal 
de Artistas Galegas 
Obras na Casa das Artes de vigo. 

lmaxes inéditas 
Até o Luns 14, no Ateneo Santa Cecilia 
de Marin. /maxes inéditas é unha 
monstra de fotografía submarina levada 
a cabo por Kike Corbacho, Felix 
Díaz, Anxo Rial, Alberto Gil Cabral, 
Raquel da Riba e Manuel Cores. 

J.Sánchez 
Pintura, até o 21 de Febreiro, no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

Arte africana 
Até o 14 de Febreiro na sala de esposi
cións do Concello da Coruña. 

Soños, angúrias e 
paixóns 
Debuxos de técnica mixta da man de 
Castro Couso, ·até o 19 de Fepreiro, 
na Galeria Sargadelos de Vigo. 

Carlos Gon~alves 
Amasa a sua obra máis recente, até o 
27, na Galería Trinta de Santiago. 

Xosé Maria 
Prieto Lago 
Escultura, até o 23 de Febreiro, de 10 
a 14 e de 16 a 20 h. (festivos de 10 a 
14 h.), na Casa da Galiza en Madrid. 

Carta ces 
do Antroido 
A Casa das Artes de Vigo expón os 
traballos apresentados ao concurso pa
ra a eleición do cartaz do Entroido/94. 

Paz de la Iglesia e 
José Carrera 
Obras de grande formato e marcado 
carácter expresionista. Até o 28 de Fe
breiro, no pub Xentes de Vigo. 

Xurxo Oro Claro 
Pinturas mistas, até o 20 de Febreiro, 
de 11 a 13,30 e de 17 a 21 h., na Ga
leria Ad hoc de Vigo. 

Xurxo Castillo 
Máis de 100 obras de Xurxo Castillo, 
até o 17 de Febreiro, na Estación Ma
rítima da Coruña. 

F abiana Hermida 
Expón as suas pinturas no pub Pepa A 
Loba de Santiago, até o 23 de Febreiro. 

Veiga Roel, fotografías 
1954-1964 
Até o 18, de 11 a 14 e de 17 a 21 h., 
no Pazo de Fonseca (Santiago). 

Seminario 
de Estudos Galegos 
A monstra artellada co gallo do 70 
Aniversário do Seminário de Estudos 
Galegos, ven sendo exposta na Casa 
do Coxo de Rianxo. 

Casa da Parra 
Duas monstras pictóricas: Evocacións 
e espazo de Carmen Fernández 
Chacón, e máis obra de Antonio 
Mir.t 

Actividades 

Festa I Aniversário do 
Café Liceum 
O Vences 11 de Febreiro, ás 11,30 da 
noite con entrada de libre, o Caf' Li
ceum do Porriño celebra o seu primei
ro aniversário cunha festa na que parti
ciparán alguns dos artistas que xa pa
saron polo seu cenário. Tamén mons
tra fotográfica sobre os concertos que 
tiveron lugar no Café e algun galano 
sorpresa. 

O Marisqueo na Galiza 
O Departamento de Cultivos Mari
ños Isaac Díaz Pardo, artella as fil 
Xornadas de Meio Mariño e Acuicul
tura do Castro (Sada), que levan por 
título O Marisqueo en Galiza. Dentro 
das xomadas o Xoves 1 O, ás 7 do se
rán, na sala de conferéncias do Cas-
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Publicacións 

Nueva Música: 
Revista e disco 

27 

A finais do pasado ano, a revista espe
cializada Nueva Música publicóu o 
seu número 9, e recentemente vén de 
editar un disco, na liña da proposta ar
tística que motiva a publicación. 
Non é nada novo descobrir a estas al
turas afebre da new age, que coma bó 
caixón de sastre, abranxe estilos musi
cais difícilmente definíbeis, que á 
marxe das modas, acolle en tan difusa 
denominación algúns músicos, de seu 
nada despreciabéis. 
Precisamente o grupo Nightnoise, nun
ha entrevista incluída no mentado nú
mero de NM., responden que a etiqueta 
n.a. , coa cal adoitan seren identifica
dos, é tan só unha forma de vender 
discos. Outros temas que completan as 
oitenta e duas páxinas son: declara
cións de dous músicos polivalentes, 
Luis Delgado e Gualberto; un informe 
sobre a re-edición do vello catálogo de 
rock catalán - Máquina, Música Dis
persa, Om .. . - ; un extenso dossier so
bre a discografía de Astor Piazzolla, 
outro sobre a vangarda americana - J. 
Cage, S. Reich ... - . O exemplar com
plétase coas seccións de Notícias, En 
Directo - comentários de concertos -, e 
Discos. Calquer das seccións da revista 
cubren coa amplitude do espazo adica
do a necesidade de análise que todo fe
nómeno musical precisa. Trátase, po
rén, dunha publicación densa, que non 
ten desperdício desde a prirneira á de
rradeira páxina. Proba delo é a nómina 
de colaboradores, algúns dabondo co
ñecidos na información musical: Car
los GaWea, José Miguel López ou Die
go A. Manrique. 
Outra faciana máis da divulgación 
musical é a edición dun disco sobre a 
nueva música, no que participan dis
tintos compositores e intérpretes do 
Estado Español. Suso Sáiz, Javier Pa
xariño, Luis Delgado, Luis Paniagua, 
Gualberto .... 
As persoas interesadas nesta grava
ción, ou na própia revista, poden diri
xirse a : Nueva Música - Pasaje de los 
Azahares, local 49 - 41003 Sevilla. 
Tfl.: 95 - 456 26 14 - Agustín García+ 

tro, A. Pérez Camacho, biólogo do 
Intituto Español de Oceanografía (A 
Coruña), falará dos Factores deter
minantes na producción de ameixa 
fina na Caliza . O xoves 17, á mesma 
hora, o biólogo Juan Poza Bóveda, 
ha tratar a Planificación dunha ex
plotación marisqueira . Maior infor
mación no Departamento de Cultivos 
Mariños Isaac Díaz Pardo: (981) 62 
39 54. 

Danza para Piazzolla 
Até o 11 de Febreiro, en sesións das 
9,30 da noite, na Sala Galán de Com
postela, a bailarina colombiana Leo
nor Agudelo interpretará ameio da ex
presión corporal reforzada por técnicas 
de improvisación teatral, pezas do 
grande compositor arx.entino do Novo 
Tango, Astor Piazolla t 
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Fecundación in vitro 
e post mortem 
• DANIEL SOUTULLO 

N estes días os métodos de procre
ación asistida volveron ocupar o 

centro da actualidade. Unha noticia que ti
vo a súa orixe no Reino Unido causou un 
forte impacto: o posible uso de óvulos pro
venientes de fetos femininos abortados, 
ou de cadáveres, para seren utilizados en 
tratamentos de fecundación in vitro. 

Hai que recoñecer que, a primeira vista, 
o feito de utilizar fetos abortados para ob
ter óvulos funcioriais resulta impactante. 
Lembremos que aproximadamente á me
tade do embarazo, os ovarios do feto fe
minino conteñen de 6 a 7 millóns de futu
ros óvulos, a meirande parte dos cales 
dexeneran antes do nacemento, o que 
permite que no caso de se producir un 
aborto (natural ou inducido) poidan ser 
extraídos dos ovarios do feto. 

Unha vez superada a truculencia inicial 
podemos preguntarnos: ¿por que non? 
¿Acaso non se utilizan os órganos de 
persoas falecidas en accidentes? 

Non se me escapa que os dous casos 
non son exactamente iguais. Existe entre 
eles unha diferencia que non é trivial; na 
doazón de órganos, esta serve para sal
var a vida de persoas enfermas que te
ñen unha existencia real. No caso que es
tamos a discutir, de óvulos provenientes 
de fetos abortados, trataríase de crear un
ha nova vida que aína non existe. Sen 
embargó, esta diferencia, malia a súa im
portancia, non me parece suficientemente 
relevante en relación coa argumentación 
que se poida facer para aceptar un caso 
e rexeitar o outro. Que sexa máis peren
toria a doazón dun figado ou dun corazón 
non fainin condenable, nin menos digna 
de consideración, a satisfacción do degoi
ro dunha mullera ter o tillo que arela. 

Outro argumento que a primeira vista se
mella máis consistente, sinalado por al
gúns críticos, é que no caso dos óvulos 
non se trata de células somáticas nenón 
de células xerminais que transmiten a 
herdanza xenética, causa que non acorre 
nas doazóns de órganos. Hai que recoñe
cer que isto é verdade, pero non acerto a 
percibir por que tal diferencia debe servir 
como base para rexeitar o procedemento 
en cuestión, sempre e cando non estea 
sobre a mesa a manipulación xenética 
dos óvulos ou dos embrións. Ata agora a 
penas se teñen erguido críticas contra a 
doazón de óvulos realizada por mulleres 
fértiles para permitir que aquelas outras 

mulleres que non teñen ovarios funcio
nais poidan acceder a ter tillos por medio 
da fecundación in vitro. Mediante este 
método xa naceron no estado español 
máis de 250 nenas desde 1988. ¿Por que 
se acepta que unha muller normal poida 
doar óvulos e, pala contra, estes non poi
dan ser extraídos dunha muller que fale
ceu ou dun feto que acaba de morrer? O 
argumento da cualidade diferente do óvu
lo como portador da herdanza xenética 
semella esvaerse cando se trata de óvu
los procedentes de mulleres novas vivas 
e non de fetos ou de mulleres falecidas. 

Por esta vía chegamos a unha situación 
francamente absurda. Non existe impedi
mento ningún para que a doazón de óvulos 
sexa realizada por mulleres vivas, tampou
co existe impedimento para a doazón de 
órganos procedente de persoas falecidas, 
pero resulta repudiable a doazón de óvulos 
de persoas ou fetos falecidos. ¿Será que a 
combinación do óvulo coa marte da persoa 
ten unha significación especial? ¿Ou é qui
zais a sospeita da potencial manipulación 
dos fetos a que alimenta os receos? Sincei
ramente creo que se trata dun prexuízo 
que non resiste unha análise seria. 

Considero que os prexuízos, crenzas, 
conviccións ou sentimentos das persoas 
que son contrarias ás doazóns, son per
fectamente respectables aí nda que ca re
zan da máis mínima argumentación ra
cional. Desde este punto de vista, que dú
bida cabe de que as doazóns deben estar 
baseadas no respecto máis escrupuloso 
á vontade das persoas doadoras, se iso é 
posible, ou dos seus familiares máis pró
ximos no caso de o anterior non ser facti
ble. No caso dos fetos abortados a deci-
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sión de permitir a obtención de óvulos de
bería ser exclusiva da muller que levou a 
cabo o embarazo. Pero que se respecto o 
dereito a non efectuar doazóns naquelas 
persoas que non queiran realizalas non é 
razón suficiente para non levar a cabo un
ha política encamiñada a facelas factibles 
a partir daquelas que non manifesten es
tes reparos, sempre e cando non existan 
razóns éticas ou sociais que o impidan. 

A cuestión, máis aló do debate ético que 
suscita, ten unha dimensión práctica na
da desprezable. A escasez de doadoras 
de óvulos fai que por termo medio unha 
muller, no estado español, teña que estar 
dous anos en longas listas de espera ata 
conseguir os óvulos que lle permitan ac
ceder ao tratamento de fecundación in vi
tro. Por esta vía podería axilizarse a doa
zón e permitir que as mulleres afectadas 
consigan nun curto período de tempo o 
embarazo que ansían. 

· Unha última aclaración para rematar. Son 
consciente de que a doazón de óvulos 
non está exenta de problemas. Tales son 
os casos, por exemplo, da posible utiliza
ción con fins lucrativos da venda dos 
mesmos ou a manipulación xenética dos 
embrións, procedentes da fecundación in 
vitro, antes da súa implantación do útero 
da muller, ambos explicitamente prohibi
dos pola Ley de Fecundación Asistida, 
aprobada polo Parlamento español en 
1988. Pero eses problemas, e outros que 
se poidan formular, non están directa
mente asociados á orixe dos embrións e 
son comúns a distintas modalidades dos 
métodos de reproducción asistida e, en 
consecuencia, deben ficar f ora do proble
ma concreto aquí discutido.• 
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TRES EN RAIA 

De algarabías e 
administracións 

• CARLOS MELLA 

N a política non convén andarse 
con pataqueiradas, non con

vén escorrer o vulto e agacharse de
trás de cortinas de fume, que despois 
sopra o vento e ficas co cu ao aire. 

O Fraga quixo ser máis ca ninguén na 
algarabia autonómica e declarouse 
profeta da administración única. Os 
do partido popular daqui abriron a bo
ca maravillados de tanta invención e 
até chegaron a chamarlle "grande ti
monel". Os do partido en Madrid non 
ousaron arrepoñerse que igual se lles 
cabreaba Manolo, que é moi dado ás 
arroutadas e igual !les facia unha des
feita, e puxeron no programa a admi
nistración esa. 

E agora érguense das cuñas e andan 
alporizados porque chega o Pujol e 
di que si , que administración única 
de verdade: todos os poderes para a 
Generalitat que sobran os funcioná
rios do estado, que xa argallará el o 
catarro. 

A diferéncia é que Fraga facia que fa
cia, os populares xogaban de salón e 
o fenício de Pujo! fala en sério. 

Que van dicer agora os populares? 
Que andaban de carallada? Pois a 
ver.+ 

VOLVER AO REGO 

F ernando Pensado e Fernando 
Carlos Rodríguez son os dous 

maiores maleducados do Parlamento 
galega. O primeiro é médico e o se
gundo boticário. Non tan honor á fa
ma (como agora se demostra, inme
recida) de que as clases altas son fi
nas e teñen estilo. Exercen de mam
porreiros do Partido Popular coa con
nivéncia de Vitorino Núñez, presiden
te da cámara. 

Beiras ten afirmado que os seus en
fados son políticos e correspóndense 
co cabreo dos sectores sociais aos 
que representa. Pensado e F.C. Ro
dríguez non pratican a loita política, 
senón o gamberrismo desde as ban
cadas. Debian mandalos a educar a 
un deses coléxios severísimos que 
patrocina o Opus Dei e subvenciona 
xenerosamente a Xunta.+ 




