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Conde Duque, Xurxo Parada
e García Mañá cesarán
proxim_a mente
O Director Xeral da Policia,
Conde Duque, o Governador
Civil de Pontevedra, Xurxo Parada e o Comisário Xefe da
Policía de Vigo, García Mañá,
cesarán proximamente nos
seus respetivos cargos como
consecuéncia dos crimes perpetrados por dous policías en
Nigrán, segundo pudo saber
este xornal en fontes próximas
ao Ministério do Interior.
A decisión xa a teria tomada o
Ministro Asunción, pero, segundo estas fontes, "non se
fará efectiva até que amaine a
comoción que no Ministério
criaron os sucesos de Nigrán".
Outros informantes aclaran
que os relevos de Conde Du-

que e Xurxo Parada xa estarían decididos desde que cesou Corcuera en Interior e que
se non se levaron ainda a cabo foi polas desputas internas
existentes neste Ministério.
Corcuera deixaria contraídos
alguns compromisos antes de
dimitir, entre eles os benefícios penitenciários para Amedo e Domínguez, que alguns
membros da equipa, como
Garzón, móstranse reácios a
asumir. Os sucesos de Nigrán
serian o empurrón definitivo
que lles faltaba a Parada e
Conde Duque. García Mañá
seria cesado ante a sua incapacidad e para realizar o cometido para o que foi destinado a Vigo: a limpeza policial.
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Estados Unidos e Rúsia apagaron a fogueira étnica
en causa de horas

A diplomácia venceu

á guerra en Bósnia
A vontade dos Estados ocidentais detivo en poucas horas
a guerra dos Balcáns, despois de Europa e os Estados Unidos
insistir durante tres anos en que non habia mediación posíbel
nunha guerra étnica

Menem receberá o dia 2 a medalla de aura de Galiza

Un libro racista de chistes
sobre galegos, éxito de vendas
na Arxentina
O presidente arxentino, que o
vindeiro 2 de Marzo receberá
a Medalla de Ouro de Galiza,
traerá debaixo do brazo a clasificación de vendas de libros
na República Arxentina, encabezada nas últimas semanas
por un libro racista editado pola filial americana de Planeta:
"Los más inteligentes chistes
de gallegos". De~
nun~iado ante os
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bunais bonaerenses por tres
filias de emigrantes, o libro é
un compéndio de brutalidades
reunidas por un imaxinário autor, Pepe Muleiro de Oleiros.
No percorrido palas suas 213
páxinas tópanse grácias do
estilo: "O dia do galega é o dia
menos pensado"; "unha muller
sabe que o seu violador era
galega porque tivo que axudalo"; "Os galegas son
/ setemesinos porque
non os aturan as suas
nais" ou "Os galegas
non temen aos xíbaros. Como farian para lle
reducir máis a cabeza?" A
denúncia fala de violación da
Declaración dos Direitos Humanos, da Constitución Arxentina e da lei 23.592 contra a discriminación.
(Páxina 19)
JEZ COULSON/INSIGHT

Presos bósnios no campo de detención de Trnopolje.

~

LUIS SEOANE:
VIDA E OBRA
Helena González Fernández
A biografía, a obra de creación, as
iniciativas editaríais e
periodísticas, as polémicas sobre o
galeguismo e sobre a arte. Un
estudio completo sobre o escritor
homenaxeado este ano no
Día das Letras Galegas.

A Xunta anúncia
o cerre de dez mil
pequenos
,
comercios en
cinco años

Os gadeiros
afirman
que
,
segu1ran
aumentando a
produción de leite

F. Fernández, ex
preso do GRAPO:
1
Aos golpistas non
Hes peclen que se
arrependan'

De cumprírense os agoiros da
Xunta, nos próximos cinco anos
desaparecerán 30 de cada 100
comércios pequenos ou medianos. Só pode desacelerar ese
proceso de destrución inevitable. O portavoz do BNG, Xosé
Manuel Beiras, di que Fernández só é "monaguillo" das multinacionais do comércio. Na actualidade hai sobre 30.000 pequenos estabfflecimentos con
2,5 empregos de média. Se se
aplicase o pronóstico do conselle i ro, desaparecerían 10.000
comércios e 25.000 pastos de
traballo.

O 18 de Febreiro os gadeiros
galegos voltaron a manifestarse na Coruña contra a cuota
láctea. O número de manifes tantes foi semellante ao da
concentración que protagonizaran un mes antes polo mesmo
motivo. Pero duas novas diferenciaban ambas manitestacións: esta vez só convocaba o
Sindicato Labrego Galega e a
protesta non só era contra da
supertaxa desta campaña leiteira, senón contra o sistema
global de cuotas imposta pola
Unión Europea e xestionado
polo Governo central.

No Estado español hai máis de
setecentos presos políticos no
cárcere. A diferéncia doutros
países onde os acusados de terrorismo chegaron a acordes de
arrependimento co governo,
aqui esta política fracasou, segundo destaca Fernando Fernández González, ex preso do
Grapo que viveu durante trece
anos no cárcere, sen contar con
nengun delito de sangue. Fernández, que é mecánico e natural de San Pedro de Sárdoma
(Vigo), ere que "nada se pode
esperar" do actual Ministro do
Interior, Antoni Asunción.

(Páxina 11)

(Páxina 5)

(Páxinas 14 e 15)
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A intervención ruso-norteamericana reforza as posicións de Sérbia

A vitória de Milosevic detén o
expansionismo xermánico cara o Sul
G. LUCA DE TENA - M. VEIGA

A posición enfrentada do bloque capitalista contra a federación socialista dera lugar ao establecemento do estado lugoslavo.
Corenta e nove anos despois, os dous bloques aliñados agora na mesma fronte política, rompen lugoslávia e reforzan a
posición Sérbia á canta de Bósnia. Rúsia e os Estados Unidos pactan para deter a área de domínio xermano, enormemente
extendida desde a caida do Muro.
A presión alemá sobre Moscova
para que non asinase a trégua
de Saraievo, xunto coa insisténcia de Warren Christopher fronte leltsin para o envio de cascos
azuis, produciu unha conmoción
no governo Ruso. Despois dun
silenzo de máis de quince dias,
Moscova reaparece coma protagonista da pacificación, despois
de a OTAN ameazar a Sérbia
con bombardear as sua posicións. "A iniciativa de paz de
Rusia --dixo o ministro ruso de
relacións exteriores- evitou o
derramamento de sangue e unha nova espiral de violéncia en
Bósnia".
O balbordo de protestas coa
que os rusos acolleron a proposta dos Estados Unidos (a
OTAN) de bombardear as baterías sérbias de Saraievo, transformouse lago en xúbilo. Moscova nen sequer falou de levar
o asunto ao Consello de Seguridade da ONU, no que mantén o
direito de veto dos vellos tempos. Sobre a apagada imaxe
pública de Boris leltsin alumeaban outravolta as luces da popularidade. Os lugartenentes do
presidente ruso aseguraron entre sorrisos que Moscova segue
a ser con Washington o outro pé
do mundo, coma nos tempos da
Guerra Fria.
Os preparativos do bombardeo
e o ultimatum da OTAN tamén
se poden ler como unha operación de grande alcance para aumentar a credibilidade e a dignidade do acordo diplomático. Na
realidade, a perdedora nos
meios occidentais, Sérbia, mellara a sua posición, segundo
certifica o pavo de Belgrado que
aclama a Milosevic coma trunfador ao pé do pazo presidencial.
Despois de tres anos de guerra,
Sérbia asegúrase a meirande
parte dos territórios de Bósnia.
Os croatas, armados por Alemaña, fican cunha parte menor do
botín da vella Federación: a cuña que vai desde Zenia ao porto
de Neum sobre a ribeira Oeste
do Sandzak. Con todo, desde a
fin da guerra fria, a área de influéncia do Estado alemán medra cara o Leste do continente
até constituir o primeiro motivo
de preocupación da política europea de Clinton.

Sen estratéxia
de desarme
O pacto de Saraievo asínase
sobre os despoxos de Bósnia.
Hai un ano , o xeral da ONU
Philipe Morillon manifestou que
intervención internacional tiña
outros camiños que non eran
as armas e o bloqueo. Estados

Dous combatentes musulmáns antes de volver á frente, despois xa das oracións do venres.

Moscova nen sequer falou de levar
o asunto ao Consello de Seguridade
da ONU, no que mantén o direito de veto.

dos Doce criticaron as suas
declaracións. Morillon dera roto, se cadra temporalmente, o
sítio Sérbio despois de se establecer na maltratada Srebenica
e dialogar con ambas partes.
Pero para que aquil éxito fose
duradoiro, compria unha estratéxia de desarme a longo prazo, na que non quixeron implicarse os Estados con intereses
nos Balcáns.
A frustración dunhas negociacións de paz sen obxectivos diplomáticos claros nen un siste-

ma capaz de facer cumprir as
tréguas preparou á opinión pública para a intervención. No entanto, Sérbios e Croatas tiveron
tres anos para aseguraren os
territórios gañados.
O vagar co que a Unión Europea e os Estados Unidos abordaban unha solución ao esfiañamento diário do tecido bósnio,
servia para revelar a posición
das cancillerías europeas. Austria definía a Croácia coma un
lander máis. A sua Südostpolitik
levantou receos entre o Partido

Socialista Renovado (a reconversión da Liga dos titistas) no
poder na Eslovénia porque chegaba a definir o Estado independizado en Xuño do 91 coma
província. Austria non fixo segredos da aportación de armas
e finanzamento para o HVO, o
exército croata. O chelín austriaco circula en Eslovénia e Croácia de par das novas moedas.
No 90, o novo governo húngaro
establecía unha importante liña
de creto co governo de Zagreb.
Pero de a pouco trascendia que
estaba a comerciar armas con
Belgrado, supostamente para
negociar con Milosevic o respeito aos húngaros da Voivódina,
governada pola Liga Comunista
desde as eleicións do 88.
ltália lanzou no 89 a al ianza
Ouadrilaterale con Austria ,
Hungria e a Federación Sérbia.
Con todo, en Abril do 91 promo-
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via un novo pacto a Comunidade Rexional Mediterránea con
Albánia, Grécia, Sérbia, Montenegro, Croácia e Eslovénia.
Nestas dias, mentres a Unión
Europea critica a Grécia por
bloquear Macedónia, compre
lembrar que Mitsotakis recebara en Abril do 91 ao presidente
Milosevic. O governo de Atenas non negou nunca a sua intención de negociar con Belgrado o futuro de Albánia e
Macedónia. "En Sérbia -declaraba hai uns dias o primeiro
ministro Papandreu á revista
norteamericana New Perspectives- hai alguns militares que
soñan co expansionismo cara
o Sul. Pero o presidente Milosevic comprende que por ese
camiño se metería nunha guerra con intervención das grandes poténcias". O líder do Pasok di que a responsabilidade
da partición de lugoslávia é da

Na realidade,
a perdedora Sérbia,
me llora
a sua posición e
o pavo de Belgrado
aclama a Milosevic
coma trunfador.

Alemaña e consideraba dias
antes do anúncio de intervención que as sancións contra os
sérbios deberian cesar, "vista a
atitude pacífica de Milosevic".
Contra a intervención militar
manifestáronse repetidas veces
Franza e Inglaterra. De certo, o
debate sobre a utilidade dun
ataque aos sérbios para acadar
o armistício produciu divisións
até nas organizacións pacifistas. En Londres, o Partido Laborista argumentou contra a intervención en razón de que unha operación aérea de castigo
non faria máis que consolidar
as posicións sérbias , amáis de
potenciar os apoios cos que
canta Milosevic.

Bula para os croatas
No entanto, a penas apareceron en todo o mundo voces que
defendesen a intervención contra o exército croata. O sistema
táctico occidental tiña como
centro un ataque protagonizado
palas forzas da OTAN e o HV,
as forzas regulares croatas. O
HVO, as forzas croatas que actuan en Bósnia, non é máis que
unha prolongación do anterior.
As actuacións destes grupos
armados en Mostar foron especialmente violentas pero o alto
mando da OTAN nos Balcáns
procuraba ter a Zagreb como
aliado. Despois do fracaso das
últimas conversacións en Washington , o lider bósnio ltzebegovic dixo en roda de prensa
que a OTAN tiña máis interese
en asegurar a sua base no porto croata de Rieka no Adriático
que en defender aos bósnios .
Croácia librouse das sancións
aplicadas a Sérbia ainda que o

C. V. Smalovic tocando un réquiem clásico diante da tumba dun amigo no Cimeterio dos Herois bósnio.

Desde o fin da guerra fria,
a área de influéncia do Estado alemán
medra cara o Leste do continente até
constituir o primeiro motivo de preocupación
da política europea de Clinton.

seu protagonismo no xenocídio
bósnio pode compararse perfeitam ente ca dos sérbios bósnios.
A pergunta que recorta o valor
da trégua é por que non se puido asinar antes a paz e aforrar
as vidas de máis dun carta de
millón de persoas na guerra
máis suxa deste século. Desde

hai tres anos, as redes de comunicación de todo o mundo
non talan de exércitos nen de
frontes nos Balcáns senón de
hospitais, escalas e mercados
reducidos a cinsa e ferros tortas
por cargas de morteiro disparadas á hora da compra.
Do alto o fago , sae reforzada a
OTAN, despois dunha intermi-

nábel discusión de máis de seis
anos sobre a utilidade da grande máquina bélica de conten ción do socialismo no fin da
Guerra Fria. Paradóxicamente,
sae tamén beneficiado Milosevic
que ergue coa parte principal de
Bósnia (a política dos feítos consumados).
Estados Unidos, aliado dos
sérbios antes de promover
sancións contra Belgrado, tamén recebe gabanzas públicas
pala sua actuación. Os círculos
do governo de Washington talan dunha nova partición balcánica, que lembre o perfil dos
impérios Otomán e Austro
Húngaro e deteña a extensión
da influéncia alemá despois da
caida do Muro.
Os Estados balcánicos que estiveran baixo a casa de Habsburgo reaparecerian coma unha Kleinmitteleuropa (pequena
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Europa Central) e o grupo balcánico reagruparia como confederación aos que formaran
parte do lmpério Otomán. Turquia e Albánia serian os extremos desta federación do Sul
para ás que xa se propugna un
nome: Balkania.
A división está pensada para
deter o crecemento da área de
influéncia xermánica cara o Sul
e facer unha fronte comun contra a povoación balcánica de
orixe musulmana. Os dous governos fortes na área -os de
Zagreb e Belgrado- governarian asi dous Balcáns diferenciados a canta da liquidación
de Bósnia. A extremada complicación do mapa de intereses
e de pavos da vella federación
dos eslavos do Sul aparece
considerabelmente simplificada
despois da intervención diplomática dos Estados Unidos e
Rúsia.t

A guerra da cola do pan
Na asinatura do plan Vanee Owen, o lider dos sérbios de
Bósnia Radovan Karadzic comentou que as áreas de
seguridade concertadas comando da ONU para os
bósnios serian en pouco tempo batustáns europeus. Esta
opinión coincidia plenamente coa do comandante das
forzas da ONU, Philippe Morillon. Dous protagonistas
principalísimos da desfeita dos Balcáns recoñecian
perante xornalistas de todo o mundo, en Maio do 93, que
sen unha estratéxia política para a zona, os campos de
refuxiados de ex-cidadáns da lugoslávia non servirian
máis que para extender o apartheid.

líder bósnio ltzebegovic por non aceitar a partición ou,
máis raramente, nas patrullas croatas do HVO.
Representantes dos Estados británico, español ou
italiano, que reprimen desde hai máis dun século
movementos nacionalistas dentro das suas fronteiras,
aproveitaban os balazos na cola do pan de Saraievo
para moralizar sobre os horrores dos nacionalismos.
Portavoces da esquerda de toda Europa prestáronse a
imprimir con profusión que a conciéncia nacional, coma
o pecado bíblico do razonamento edénico, comeza pola
delectación infantil e remata na calamidade.

Karazdic e Morillon denunciaban un elemento clave
para a guerra e un grande obstáculo para a pacificación:
a falla de compromiso dos paises occidentais. Os
resultados fulminantes do acorde entre leltsin e Clinton
e a presión dos dous sobre a Unión Europea botan por
terra os argumentos repetidos desde hai máis de tres
anos por representantes dos governos continentais
sobre as dificuldades de pacificar os Balcáns.

Máis dun ministro barbiculto prestouse a denigrar a sua
própria imaxe e a do Estado que representa con esta
puerilidade que nunca explica por que a palabra nación
é boa antes do nome dalguns Estados e ruin antes de
Bósnia, Eslovénia e Croácia. Se cadra merecerian
menos atención outros xuizos centrados na perversa
natureza humán (Hobbes), se non aparecesen en boca
de representantes de organizacións tituladas de
esquerda e pacifistas.

O demonizado espírito da tribo (Goytisolo), non distinto
do canibalismo étnico descrito por representantes do
Governo de Madrid convertia a responsabilidade da
guerra en suxeito ambulatório, instalado a maioria dos
dias nas baterias sérbias, outros na intransixéncia do

A crise da ex-lugoslávia nace nos oitenta, co
comportamento delictivo das organizacións financeiras
internacionais e nomeadamente do Fondo Monetário
que impuxera cuotas inaceptábeis para o pago da

débeda do banco federal de Belgrado. A Federación
lugoslava tora útil para Occidente coma espello do
capitalismo no camiño dos paises eslavos, pero
rematada a Guerra Fria tiña que pagar coma calquera
país do Terceiro Mundo. No consenso social roto por
un fracaso económico de grande calado, pescan os
intereses xeo-políticos da Alemaña e dos Estados
Unidos. A primeira prestou armas e apoio financeiro
para recompor a federación sobre o eixo Norte Sul
mentres Estados Unidos investia fortes cantidades na
rota Tirana-Sofía (Maio do 93) nun claro intento por
atrancar o paso dos intereses xermánicos.
Cabe perguntar se era preciso o sacrificio de BósniaHercegovina para que a puxa destes dous intereses
económicos e estratéxicos puidese rematar. Pero
precisamente tratábase de completar indirectamente
(rendas das armas, matérias primas e futuros cretas á
reconstrucción) o cobro das vellas débedas do Estado
federal e de r"epartir o botín. Se cadra, unha parte non
menor do estrago desta guerra vai a canta do
desprestíxio gravísimo da Unión Europea mentras alguns
dos Estados que a compoñen procuraban solucionar no
campo de batalla o seu próprio problema económico.
Pero nesta guerra da cola do pan, perdemos todos.•
ANOSA TERRA
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O pacto nacional demostrouse máis difícil no capitalismo que no socialismo

Unha xusta nostálxia de Tito
O FMI conseguiu

O periodo de Josip Broz Tito á
frente do Estado Socialista lugoslavo non é defendibel desde os parámetros de hoxe. Tratábase dunha dictadura que
poñia severos límites á liberdade de expresión, á existéncia
de partidos etc. Con todo, é de
xustiza lembrar, e a maioria
dos meios de comunicación
non o están a facer, que entre
1945 e 1980, data do pasamento do que foi responsabel
das Brigadas lnternacionais na
Guerra Española, o Estado lugoslavo viviu un periodo de paz
e mesmo de progreso intensivo
en determinados campos.
Visto o drama de hoxe bótase
de menos a convivéncia que se
comezou a derramar precisamente á marte do presidente
partisano. En 1981 xa se produciron graves incidentes en
Kosovo. A Liga dos Comunistas lugoslavos abandonaría o
seu papel dirixente en 1990.
Un ano despois a guerra comezou a extenderse e só Eslóvenia se librou da queima.

Dous pilares
O réxime de Tito sustentábase
en dous pilares fundamentais:
o pacto nacional e a autoxestión. Fórmulas ambas imperfectas: o acordo entre as distintas
nacións nunca foi de todo satisfactório e tivo os seus periodos
negros. A autoxestión das empresas polos traballadores facilitaba o consenso, pero non foi
nunca un sustituto da democrácia, nen do poder popular.

reducir, na década
dos oitenta,
a autonomia
das repúblicas
iugoslavas.

aos cinco idiomas oficiais.

Josip Broz Tito.

Mais, se por unha parte se
proibian símbolos de identidade nacional como as cancións ,
a memória histórica ou as organizacións autónomas, por outra, e desde a guerra de liberación o exército se estrutüraba
atraves dunha direción colexiada, na cal as repúblicas estaban representadas a partes
iguais, con rotación anual da
presidéncia e dereito a veto. O
federalismo era unha realidade
que se fixo máis patente na década dos setenta, coa concesión de maiores dereitos a cada minoría nacional, coa descentralización das competéncias económicas e co recoñecimento de amplos dereitos culturais, entre eles os referentes

No terreo social tamén se concedeu unha maior autonomía
ás empresas, igual que sucedía coas repúblicas. Ainda que
as caréncias democráticas impedisen un verdadeiro debate
entre programas económicos
ou políticos.

A débeda externa
ao primeiro plano
A ruptura deste pacto que fixo,
por exemplo, de Saraievo unha
cidade modélica de convivéncia pluricultural, foi gradual e
ten a mesma orixe que a crise
que na década dos oitenta deixou ermo o terceiro mundo. Velaí: o réxime encarreirouse pola
via do "progreso", confiando
nomeadamente en que os prezos do petróleo se mantivesen
ritmo dos habidos na década dos sesenta. Pero non foi
asi: o prezo da enerxia ceibou

ªº

amarras en 1973 e o dólar (froito da mesma política USA que
depauperou a 2/3 partes da humanidade) teria insistentes alzas nos anos poster.iores, encarecendo o valor das importacións. O endebedamento recoñecido á altura de 1980 foi de
20.000 millóns de dólares e,
como tamén lle sucedía a Hungría e Polónia, lugoslávia pasou a dedicarse a atender as
demandas do seu sobranceiro
acredor: o Fondo Monetário Internacional.
A doctrina liberal imposta polo
FMI partiulle o espiñazo ao
sistema. Jeffrey Sachs, o famoso experto de Harvard, considerou que a autoxestión conced ia demasiados dereitos aos
traballadores, impedía o cerre
de empresas e os despidos e
polo tanto a introdución da "racionalidade e eficácia económicas". Tamén o poder das repúblicas e das províncias foi considerado excesivo polos doctrinários libarais.
Unha vez, polo tanto, que o governo federal convertiu o pago

A léxica liberal
foi a léxica
da disgregación

da débeda externa no seu principal obxetivo, o consenso nacional e social empezou a deteriorarse a grande velocidade.
Se Tito non conseguira eliminar
as diferéncias entre unhas rexións e outras, a partir de agora as distáncias non farian máis
que aumentar de forma apurada. A inflación chegou a alcanzar o 2.000% en 1989.
A lóxica liberal foi asi unha condea á disgregación. Pero a partir de 1989 outro factor entrou
no cadro: o derrubamento do
campo socialista. Os iugoslavos non amasaran especial interés palas reformas de Gorvachov, en grande parte porque
moitas xa foran aplicadas en
lugoslávia anos atrás, pero a
partir de 1989 desaparece toda
posibilidade de intervención soviética no país. A entente europea queda rota e aquelo que
unía aos iugoslavos, os perigos
exteriores, desaparece. Serbia
síntese libre para reiniciar un
expansionismo que xa praticara antes da 11 Guerra Mundial,
ao tempo que comeza a temer
a influéncia xermana. Croácia e
Eslovénia, pala contra, ven na
Alemaña o seu marco de progreso económico.
Para colmo, a restauración capitalista é tan difícil de levar a
cabo nas nacións que compoñian lugoslávia como o foi en
Polónia. Simultaneamente, os
novas políticos descubren que
libre mercado e democrácia
non son sinónimos. Non tiñan
titado para Pinochet. •
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CUOTA DO LEITE
O 18 de Febreiro os
gadeiros galegas
voltaron a manifestarse
na Coruña contra a cuota
láctea. O número de
manifestantes foi
semellante ao da
concentración que
protagonizaran un mes
antes polo mesmo
motivo. Pero duas novas
diferenciaban ambas
manifestacións: esta vez
só convocaba o Sindicato
Labrego Galega e a
protesta non só era
contra da supertaxa
desta campaña leiteira,
senón contra o sistema
global de cuotas imposta
pala Unión Europea e
xestionado polo Governo
central. Duas ideas
centraron a protesta, a
crenza na vitória final e a
de que o camiño para
conseguila é seguir
aumentando a produción.
PUCHEIRO

lndústrias e Administracións manteñen as posicións anteriores á convocatória da manife~tación

Os gadeiros seguirán a aumentar a produción
•A. EIRÉ

Non se pode afirmar que o berro enarbolado polos gandeiros
galegas sexa revolucionário, pero ainda menos que non sexa
lóxico, cheo de razón e até elemental . Secadra é precisamente
na sua obviedade onde reside a
forza de presión e capacidade
mobilizadora do Queremos producir para poder vivir. Un mes
despois de que a Mesa para a
Defensa do Sector Lácteo convocase unha manifestación para
pedir a supresión da supertaxa
na actual campaña leiteira , o
Sindicato Labrego Galega ficaba só para reivindicar o mesmo,
pero indo máis alá: mostrar a
sua total oposición á política de
cuotas . O resultado da mobilización foi parella.
Os dirixentes do SLG aproveitaron a mobilización para mostrar
claramente as suas reivindicacións, sen o necesário consenso
dos comunicados finais de accións anteriores, porque as consignas ser foron as mesmas. As
mesmas que se veñen repetindo
insistentemente desde hai seis
anos. Os miles de gandeiros
mobilizados na Coruña esixiron
que o "Estado español demande
con carácter de urxéncia o dereito a producir", asi como unha reforma do "sistema de control da
produción que non excluía do
proceso productivo ás explotacións familiares e ás zonas con
produción sen desenvolver".
Mentres que esta reforma non
se realiza, solicitaron "un trato
excepcional para Galiza (do
mesmo xeito que se ten feito
con outros paises que atravesaron circunstáncias similares)
que contemple a suspensión da
aplicación da supertaxa e o estabelecimento dun periodo transitório de dez anos que nos per-

mita desenvolver a nosa produción ao nível da média da Unión
Europea". Asi rezaba o documento que lle entegaron ao De1eg ad o do Governo español,
Garcia Sabell.

Seguir a producir
Os gandeiros consideran totalmente inxusta e discriminatória
a normativa que condena aos

productores de leite de Galiza a
permanecer cunha média da
produción de 22.000 quilos por
explotación, frente á média de
100.000 quilos da UE.

se segura de que "teremos que
loitar durante anos, como xa fixemos contra da Cuota Empresarial, pero ao final, gañaremos,
estamos seguros".

Ante esta situación, repetiuse a
consigna que tan bó resultado
deu nestes últimos seis anos:
seguir a producir. O SLG, por
mediación da sua Secretária
Portavoz, Lídia Senra, mostrou-

Tamén puxeron de manifesto
como, máis unha vez, voltaron a
enganar aos demáis integrantes
da Mesa, pois "non é que non
vaian a cumprir o acordado, que
por algo non quixeron rubricar,

senón que xa o están a incumprir desde o mesmo dia da reunión: Nestle afirma que non paga porque non ten nada por escrito, Lence paga a metade en
diñeiro negro, Laesa con cheque
sen factura ... " Aos antiguos
f.Ompañeiros de mobilización cri¡ ticóuselles tamén que "puxesen
moito máis empeño en desmobilizar, indo casa por casa, que
nunca puxeron en mobilizar".

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

As tres fases da protesta
Desde que en 1987 comezara

a guerra contra a cuota láctea
a dinámica desta protesta pasou sempre por tres fases.
Unha primeira na que o Sindicato Labrego Galega leva a
iniciativa en solitário concienciando do problema. A segunda correspondeu a momentos
álxidos de tensión e iminéncia
de repercusión sobre os próp rios gandeiros, na que se
cria unha plataforma, a Mesa
para a Defensa do Sector
Lácteo que agrupaba a todos
os sindicatos, cooperativas e
indústrias, apoiada en alguns
momentos pola Administración Autonómica. Na terceira
etapa o SLG volta a quedar
só ao frente das mobilizacións ao chegar os dem a is integrantes da
Mesa a un acordo coas
Administracións. As
distintas etapas diferenciábanse tamén nos
seus obxectivos. ·Mentres a primeira e terceira pretenden ir á raiceir a do problema e se
cuestiona frontalmente
o sistema de cuotas, na
segundo o obxectivo a
conseguir é máis mediato.

O Acordo de Guísamo
·
incumprido
En 1990, despois do chamado
Acordo de Guísamo no que se
asinaron os prezos do leite para
a campaña, o SLG quédase só,
ao negarse a firmar considerando que non hab1a garantias
abando. Ao mes seguinte xa se
incumpren os acordes. Tres meses despois celébranse grandes
tractoradas. Seguen as mobilizacións· e as denúncias por parte do SLG, coa tranquilidade imposta polos periodos eleitorais
até que, en 1993, ante a iminéncia da aplicación da supertaxa,
voltan a unirse os distintos estamentos relacionados co sector
lácteo e refundan a Mesa.

Convocan a manifestación en A
Coruña o 18 de Xaneiro con
grande resposta pésie as incleméncias climatolóxicas. O 1o de
Febreiro, despois dunha reunión
mantida polo conselleiro Pérez
Vidal co ministro Vicente Albero,
afirman que "no periodo 93-94
non se agarda que se sobrepase a cuota en máis do 0,5%". En
base a estas declaracións alguns membros da Mesa, constituida co obxectivo de impedir a
aplicación da supertaxa, deciden desconvocar a manifestación do 18 de Febreiro.
Na reunión da mesa do 14 de
Xaneiro o SLG apresentou un
documento para que fose asinado polos distintos membros
da Mesa e Administra- .
ción. Nel pediase que a
Conselleria garantise a
consolidación da produción da presente campaña e que as indústrias
recollan e paguen o leite,
regularizando a situación
provocada polo pago· en
. diñeiro negro. Nengun
dos outros membros da
Mesa aceitou asinar este
documento. O SLG decidiu manter a convocatória en solitário. +

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

Os gadeiros
consideran inxusto
que a cuota na
Galiza sexa de
22.000 quilos por
explotación, frente
á média de
100.000 quilos na
CE.

Pero as críticas non se centraron esta vez só no Governo central, tamén se constatou como o
conselleiro Pérez Vidal non quixera acadar nengun dos compromisos básicos: "non aplicación da supetaxa; consolidación
da produción actual para o ano
que ven, recollida de leite e pago
con factura". Ao remate avisárono: "coidadiño, coidadiño, se hoxe estamos aqui , calquer dia
aparecemos en San Gaetano ... ".
Os presentes comezaron a berrar: "agora xa, vamos alá". Deixárono para outro dia. Madrid e
Bruxelas tamén os agardan se
as causas non cámbian. •
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DIAS
XOSE LOIS

• O Governo de
Madrid tamén ten
ciumes

•Israelitas e
~alestinos xa
Cliscuten de
problemas
econom1cos

O Presidente da Arxentina,
Carlos Mémen, non terá
unha sesión solemne no
Parlamento galego, como
tivera en Abril de 1992 o
primeiro mandatário de
Uruguay, Luis Alberto
Lacalle. Na cámara galega
habia vontade de facerlle o
mesmo agasallo, pero o
Governo central non quer
que as autonomias se
prodiguen en relacións
internacionais e menos
recibindo a xefes de
Estado.

As tropas israelitas retiraranse
no prazo de duas semanas da
zona de Gaza, segundo afirmou
o Primeiro ministro de Israel
Isaac Rabin. O Governo
israelita manterá esta
posibilidade sempre que non
xurdan complicacións ou fortes
presións interiores.

Pendente de pechar o
programa da visita a Galiza
de Carlos Memen, está xa
decidido que no parlamento
só pase de quince a trinta
minutos. Será recibido polo
Presidente Vitorino Núñez,
asinará no Libro de Ouro e
saudará aos membros da
mesa e aos portavoces.

De momento Israel está a
presionar para que chegue a
axuda económica internacional
para o desenvolvimento dos
territórios palestinos. Rabin
afirmou que "sen axuda
económica, toda decisión que
tomen lnsrael e os palestinos
non pode funcionar".•

O Presidente da Arxentina
estará en Compostela os
dias 2 e 3 de Marzo. Na
primeira xornada recibirá a
Medalla de Ouro de Galiza,
da man de Manuel Fraga e,
pola tardiña, paseará polo
Parlamento. Odia 3 terá
encontro con empresários e
cos alcaldes da vilas máis
grandes.•

#
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•Os Peares,
entidade
administrativa
menor
A localidade de Os Peares
convertirase nunha entidade
administrativa menor, como
paso prévio a constituirse en
município. Asi o acordaron so
catro alcaldes dos concellos
aosqueperteñecee~a

povoación. Xosé Luis Baltar,
Alcalde de Nogueira de
Ramuín e Presidente da
Diputación de Ourense,
declarou que non se poden dar
ainda detalles do documento,
pero afirmou
contundentemente que con
este proxecto os viciños
"obterán uns enormes
benefícios acabándose a
discriminación con esta
localidade".
A conversión de Os Peares nun
concello de seu é demandada
desde hai tempo polos viciños,
estudando xa a Xunta en 1990 a
tramitación dunha solicitude do
vicindário. O problema radica en
que non só se segregaría a
localidade, senón que no novo
município tentan que se incluan
outras parróquias, tendo que
cambiar tamén a
. demarcación provincial.+

•O Comisário
Ballesteros
poderá
•
seguir
ocultando a
asasinos
O comisário Manuel
Ballesteros poderá
seguir ocultando a
identidade das tres
persoas que se
refuxiaron no Estado
español despois do
atentado do Bar
Hendayais, ao declarar

o tribunal que o xulga en
Donóstia que ninguén poderá
interrogalo sobre a identidade
dos tres presuntos mercenários
do Batallón Vasco-Español. A
actuación dos acusadores tivo
que limitarse ao delito de
prevaricación, considerando
impertinentes todas as
perguntas relacionadas cos
delitos que puderan cometer os
informadores policiais que
acababan de matar a dous
bascas ao outro lado da
fronteira e que foron postas en
liberdade pala policía española.
Os xuices argumentaron que o
delito tora cometido máis alá da
fronteira española, polo que non
podia ser xulgado aquí.+

•Seis meses para
aplicar a
amnistia en Rúsia
A Duma, cámara baixa de
Rúsia, decidiu declarar unha
amnistía pola que podarán sair
do cárcere tantos os golpistas
que tentaron reconducir a
perestroika, como os membros
da equipa de lelsin e dirixentes
do parlamento, como Rustkoi e

Jasbulatov que se opuxeron ao
presidencialismo de leltsin. Eran
os seus máis fortes
contrincantes eleitorais e
víronse incapacitados para
apresentarse aos pasados
comícios.
Agora o Presidente ruso terá
seis meses para facer efectiva
esta amnistía, sen que lle sexa
permitido un incumprimento da
decisión parlamentar, só que
vulnerase, máis unha vez, a
legalidade. Pero esta vez xa
non terá a disculpa de
ampararse en antiguas leis ou
representatividade.
Esta decisión da Duma
produciuse o mesmo dia en que
aprobou por unanimidade a
política que o Governo está a
desenvolver en Bósnia e tamén
cando Estados Unidos deu a
coñecer que o responsábel da
CIA para a URSS, espiaba para
Rúsia. Este escándalo foi
aproveitada por Clinton para pór
de manifesto as dificuldades de
relación con Rúsia,
especulándose cunha nova
política despois de que Rusia
decidise xogar o seu papel nos
Balcáns.t

• Da roda de afiar
á de bicicleta
A multinacional Dupont
poñerá a tecnoloxia para
que comecen a fabricar na

Unidade de Materiais
Avanzados (UMA) no
ParquB Tecnolóxico de
Ourense rodas de biciletas.
O diñeiro terao que pór os
empresários galegos e
máis BIC Galícia,
comprometéndose a
multinacional francesa a
mercar as rodas que se
fabriquen na factoria
ourensana.
Na primeira fase, a
produción será de 10.000
rodas ao ano. A partires do
próximo ano pensan
acadar 30.000 rodas cada
doce meses. Tamén
pensan comezar logo a
fabricar o armazón ds
bicicletas. O investimento
será de 470 millóns de
pesetas e dará emprego a
24 persoas.•

•Se non chama o
carteiro, é culpa de
Correos
Correos está a deixar de repartir a correspondéncia diáriamente en varios bairros de Galiza, segundo denúncia a CIG .
Segundo a central nacionalista esta prá~
tica de repartir alternativamente nos ba1rros estáse a facer habitualmente nas cidades galegas, tendo a sua orixe na "nefasta política en matéria de contratación
de persoaal que están a seguir as Xefaturas Provinciais, impulsada á sua vez pala
Xefatura de Zona de Compostela".
Esta política de aforro levou a que en Vigo quedasen na última semana sen sair
ao reparto 1O bairros o Luns, outros tantos o Martes, 6 o Mércores ... En 3 bairros non se repartiu a correspondéncia
en toda a semana. Hai zonas no que se
reparte só en días alternos, polo que en
Vigo os bairros que quedan sen repartir
son 20 na semana.•

•Dia R do
Medioambiente
O 20 de Febreiro celebrouse o Día R polo Medioambiente en oito vilas galegas
que contaron con pontos informativos sobre o problema da incineración do lixo e
as alternativas de tratamento máis repetuosas co Medioambiente. Estas actividades promovidas pala AGENG forman
parte dunha campaña máis extensa que
ten como obxectivo que a Xunta mude o
seu proxecto de "Plano de Xestión de
Resíduos Sólidos Urbanos de Galiza".
Máis de 20 asociacións ecoloxistas, 42
grupos, sociedades diversas, tres centrais sindicais, 5 organizacións políticas
e 4 asociacións xuvenís, organizacións
culturais, veciñais e empresariais, demandan unha moratória nos plans de incineracións , por considerar que esa tecnoloxia é obsoleta.•

• Pescanova merca
•
o ma1or
grupo
pesqueiro francés
O grupo galega Pescanova mercou o
primeiro armador francés de pesca industrial e semi-industrial, Jego -Queré.
con esta operación a firma galega poderá dispar dos caladoiros comunitários,
aos que a flota pesqueira do Estado español só ten acceso através de licéncias
e cupos de capturas, polas restricións a
que está sometida debido ao tratado de
entrada na Comunidade.
Jego Queré ten a sua sede no porto bretón de Lorient e canta cunha flota de 20
barcos conxeladores. No pasado ano
acadou un ha cifra de negócios de 3.100
millóns de pesetas. O plano de Pescanova, segundo información da própria empresa, é manter en actividade cinco conxeladores industriais, ao que se lles unirán, baixo pavillón francés, dous buquesfactoria de Pescanova. T amén aportará
tres novas palangreiros. Pescanova non
só manterá a actividade en Lorient, senón que realizará actividades de transformación e comercialización dos seus
próprios productos desde este porto.
Pescanova está formada por 11 sociedades de nove paises e outras 30 empresas participadas en 17 paises
Por estes dias tamén se está a negociar
a entrada na Unión Europea dos paises
nórdicos. Un dos principais cabalas de
batalla na negociación é o sector pesqueiro. O Estado español, unha poténcia
neste sector, ten ainda restricións para
pescar nas augas comunitárias e pretende obter máis cupos de capturas con estas novas entradas. •

GALIZA E M NDO
CONFUTO SOCIEDADE CIVIL-EXÉRCITO

Douscentos soldados rodearon a 14 viciños para facerse coa madeira dun monte comunal
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A Brigada Aerostransportábel tomou San Martiño
tiva de montes máis contemplativa, o conflito estivo larvado. Co estabelecimento da Brilat no antigo
CI R e o cámbio na comisión de montes, a puxa
vóltase máis forte.

•B. LAXE

O litíxio por uns
ferrados do monte
comunal de Figueirido
entre os vici ños e o
Exército, que se
arrasta desde anos,
tivo o seu episódio
máis dramático cando
o 21 de Febreiro 200
soldados rodearon a
14 viciños tentando
arramplar coa
madeira que tiñan
cortada para realizar
unhas obras na base
militar. Os
comuneiros acusan
aos militares de
[(utilizar a forza contra
nós e dar a calada
por resposta ás nosas
demandas de
negociación". Hai
dous meses unha
resolución do xulgado
de Cangas dáballe a
razón aos viciños.
"Entre lusco e fusco. Un Tenente
Coronel dirixe as operacións.
Tres colunas de máis de 50 soldados cada unha, ao mando cadansua dun capitán , entran por
cada flanco e, nunha operación
envolvente, conseguen tomar a
posición inimiga. Manobra perfeita. Non houbo baixas". Este
relato, que moi ben poderia ser
da guerra de Bósnia, Guiné ou
Somália, é o que realizan os viciños de Figueirido, mesmo no
fondal do Mar de Vigo.
A operación foi realizada pola
Brigada Aerotransportábel (Brilat) para facerse cos eucaliptos
tronchados no monte comunal.
Constantino Couso, presidente
da Comunidade de Montes e alcalde de Vilaboa durante o franq uis mo e a transición, afirma
que "mentres habia moita xente,
non fixeron nada, agardaron a
que estivésemos só 14 viciños e
despregáronse en perfeita arde
de combate para copamos e levaren a madeira". Constantino
considera inadmisíbel que "o
Exército utilice a forza contra
uns viciños que só pretendemos
dialogar, pero eles levan anos
dándonos largas. Se non estiver
ali un fotógrafo ainda dirian que
non era certo. O que fixeron foi
denigrante".
Este enfrentamento dos solda-

Intrusión
en terreo militar
Constantino Causo pensa
que o Exército "unicamente ten unha atitude militar.
Tentamas dialogar con todos, desde o Capitán Xeneral ao Governador Militar e ao xefe da base.
Mostrámoslles a documentación acreditativa da
nasa propriedade. Non fan
caso a nada. Se queren,
eles son os que teñen que
demonstrar que son proprietários, non nós. Pero
só din unha causa: que o
monte é de Facenda e
que Facenda somos todos. Asi que é deles".
Para facerse con esa propriedade o Exército apresentou un contencioso no
CARLOS
xulgado de Cangas contra
dos viciños. Hai dous medos cos viciños por mor dunha
Nos primeiros anos, co campatente desde que os viciños de
ses o xuíz sobreseeu ademanFigueirido recuperaron a promento militar desmantelado, as
troncha de madeira dastapoulle
da. Os viciños afirman que seárbores pequenas e unha direcá opinión pública un conflito lapriedade do monte comunal.
guen dispostos a dialogar. "Se
querían facer a obra dos sumidoiros, podian avisar e non había
problemas en concederlles o permiso. Pero só entenden o recurso
da forza. Por isa levaron os euca1i pt os". Os viciños acusan ao
A. EIRÉ
Exército de ter "unha atitude expansionista, porque pecharon
Os incidentes acorridos o 21 en Figueirido recórNon se poden separar tampouco estes conflitos
danme os de Cobas de hai dez anos, cando a Polidos acaecidos e Mallorca o 20 de Febreiro: aban- dentro do seu recinto fincas que
cia Militar arremeteu contra dos viciños que querian
donaron o cuartel da COE 18 soldados e apresen- son propriedade privada dos vicilevar a pacer as vacas a un monte de seu. Máis de
táronse ante o governador militar de Baleares para ños de San Martiño". Couso afirdez anos pasaron para que se cumprisen as sendenunciaren maos tratos. Agora están arrestados ma que ''ternos que andar vixian"por abandonar sen permiso a unidade". Desde tes, eles o que pretenden é peténcias e estes comuneiros ferroláns visen como o
Exército desaloxaba un camDefensa afirmase que poden char o monte e a ver logo quen
po de tiro que xa non usaba.
ser xulgados por un delito de os bota". Unha asemblea decidirá
sedición. Asi, mentres que este fin de semana cales van ser .
Teñen tamén moito que ver
- - - - - - - - - - coa atitude que está a monspor un lado se insiste na im- as accións a tomar polos viciños.
trar o Ministério da Defensa
portáncia de denunciar as
Poi a sua banda o Tenente Corona devolución dos cuarteis
irregularidades observadas
nel Fernández Asensio (adscrito
nas cidades. Ediffcios e terrenos cuarteis, sobretodo os
á Segunda Sección da Rexión
as donados ou incautados,
maos tratos, o Ministério pon
son revendidos agora ou tromáis empeño en sancionar Militar Norte) calificou de prucados a prezo de ouro.
aos soldados que en com- dente a actuación do Exército
por canto "houbo unha intrusión
probar se as suas queixas
en terreo militar da que se deriO Exército está ainda a comson certas, sobretodo cando
varon incidentes co persoal da
portarse como se fose algo
non é a primeira vez que os
base"; acusando aos viciños de
alleo á sociedade civil. As camaos tratos se producen.
ter ameazado cunha machada.
tegorías constitucionais ainda
Fernández Asensio afirmou taNon é surprendente que,
non calaron a xeito no estamén que o asunto xa está en
precisamente no 13 anivermento militar. A explicación
mans dos avogados do Estado,
sário do 23-F, cando xa nendada polo T enente Coronel
gun militar permanece na cadea (Tejero goza de declarando que se se "demostra
Fernández Asensio de que o Exército cumprirá a
legalmente que os viciños son
réxime aberto) se anúncie que, durante o ano palegalidade no caso de Figueirido é dunha obviedaos propietários, o Exército será o
sado, os obxectores de conciéncia aumentaron
de inecesária, mais, por isa mesmo, significativa.
primeiro en apoiar e defender
nun 57 por cento. Está claro que algo falla. E non
Moito máis reveladora ainda se ternos en canta o
ese direito dos viciños". •
será a própria idea do Exército? •
conflito de Cobas.
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Non é sorpréndente
que no 13 aniversário
do 23-F se anúncie
que o ano pasado os
obxectores de
conciéncia
aumentaron nun 57%.
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ACONSTRUCIÓN DE AUTOVIAS
O avogado da Ca.ordenadora tala dun pacto PP-PSOE para impoñer a Opción Centro

Viciños de Barbadás e San Cibrán
seguen rexeitando o trazado da autovia
trazado desta polémica autovia
e levala cara Toén, afirmando
que o alcalde deste concello
concorde coa alternativa e asi,
"remataríanse os problemas
destes milleiros de afectados",
afirma Xesús Campos.

• CARME CARBALLO l OURENSE

O trazado da Autovia Rias
Baixas, ao seu paso por
Ourense, segue
levantando polémica. A
aceitación dos alcaldes de
Barbadás e San Cibrán
non é compartida por
moitos viciños
organizados nunha
coordenadora de
afectados que suxiren
alonxala por Toén. Fora xa
do prazo de alegacións a
decisión corresponde ao
Consello de Ministros.
O trazado da autovia Rias Baixas ao seu paso por Ourense
proposto polo Ministerio de
Obras Públicas e aceitado pala
Consellería de Política Territorial fixo esquer as voces dos vici ños dos concellos de Barbadás e San Cibrán das Viñas limítrofes con Ourense. Nun princípio, a própria alcaldesa de
San Cibrán encabezou as Alegacións debidamente formuladas en contra do trazado que
atravesaba prácticamente a vila,
e o primeiro edil. de Barbadás
apresentou tamén as 627 alegacións dos seus viciños. Uns trámites que foron re·spostados
pola Administración Central o
pasado ano, facendo tres propostas alternativas ao trazadncial: a Norte, o Sur e o Centro,
senda esta última opción a preferid a palas Administracións
Central e Autonómica, e mesmo
potas institucións provincia~s e
locais en Ourense.
A proposta inicial, reconvertida
lago na Opción Centro, leva un
trazado de autovía circunsvalando a cidade de Ourense,
polo que inevitablement~ toca
ós devanditos concellos . A altura de San Cibrán das Viñas,
crease unha ponte que desviándose da autovía central, vai das
á N-525, preto do chamado Polígono Barreiros. Diante desta
proposta, tanto a alcaldesa de

Campos presume da sua defensa dos intereses dos viciños , criticando aos grupos con representación no concello de Ourense de ''total indiferencia e partidismo", e acusándoos de estar
de costas aos viciños neste conflito. A acusación do letrado incide máis na actitude do PP e
PSOE, de quen afirma que tienen "un pacto de estado con
esta autovía, e pactaron o trazado para ticaren eles os benef ícios da autovía".

Prazos rematados

As obras na autovia Rías Baixas ainda non receberon a aprobación definitiva do Consello de Ministros.

San Cibrán como o de Barbadás, amasaron o seu acorde,
amais de faceto previamente o
propio alcalde de Ourense, Veiga Pombo.

Mais moitos viciños non comparten a mesma actitude, e formaron unha coordenadora de
afectados que desde o mes de
xullo do 93, asesorados polo

ANXO IGLESIAS

avogado Xesús Campos, levan
protagonizado diversas accións
en contra do trazado Centro,
propondo realizar a opción alternativa de desviar totalmente o

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

O señorito de Ourense
O paso da Rías Baixas por Ourense ten pendente tamén o
coñecido coma "caso Taboada". O devandito Taboada García, que posúe unha finca afectada na zona de A Valenzá, no
concello de Barbadás, ocupou
no governo franquista moi diversos cargos de grande responsabilidade política; home
do Movemento e de grande
confianza do réxime, as súas
influencias en Madrid nos distintos departamentos gubernamentais, continuan senda importantes até o ponto de que
asiduo naqueles despachos
soen ser moi visitados polo devandito señor, coñecido potas
secretárias do MOPT como "el

señorito de Ourense".
Mercé a estes privilexios o trazado inicial proposto no anteproxecto do MOPT tocaba a
súa finca de A Valenzá. Ese
trazado, unánimente aprobado
pala corporación ourensán no
91, aparareceu nos medios de
comunicación locais como "alterad o segundo orde do
MOPT", dicindo expresamente
que "ao chegar a determinados
pontos, que coincidian cos terreas do señor Taboada, a autovia desviariase e circunvalaria esa zona". Tal notícia sorprendeu aos concelleiros nacionalistas, quen apresentaron
unha moción esixindo ao alcal-

de de Ourense, Veiga Pombo,
que se pronunciase ou explicase tal alteración, respostando
éste que non hai alteración
nengunha respecto do trazado
inicial.
Segundo Sánchez Rivera
(BNG), "non se pode consentir
que se varíe un trazado da autovía sen criterio profesional nen
técnico algun, e só por beneficiar
a un señor determiñado cuxo
pasado semella pesar ainda
mofo". O BNG apresentou o 14
de Xullo pasado unha moción,
para evitar manobras ás espaldas da xente e defende-lo trazado proposto na Opción Centro
para a autovía Rías Baixas. +

___________________________________________________________________________ J

1

No ano 91, coa renovación dos
concellos, deu entrada en Ou rense a dous concelleiros do
BNG, xa estaba en marcha tanto a exposición ao público do
trazado, como aberto a periodo
de alegacións. O BNG propuxo
ao Pleno do concello que se
abrise unha entrada máis desa
autovía para a cidade das Burgas, concretamente pala zona
do Povillón dos Deportes, proposta unánimemente aceitada
polos demais partidos da corporación. Nen o BNG, nen os restantes partidos tiveron noticias
das queixas dos viciños , pois
non foi ate o ano 93, coa asesoria xurídica da Coordenadora,
que sairon a relocir os problemas á luz pública.
O conflito que non semella ter visos de solución, pois que os prazos de alegacións e resolucións
están xa pechados e o trazado
definitivo queda xa en mans do
Consello de Ministros en Madrid.
Pola sua parte, tanto a Deputación de Ourense como os con cellos de Barbadás e San Ci brán, están dacordo coa Opción
Centro apresentada como alternativa, por consideraren que é a
máis axeitada e menos lesiva
para os intereses dos viciños. +

CÁMBIOS NOS CONCELLOS

A paralisasión da estrada ao seu paso polo município poderia obedecer a manobras políticas

O alcalde de Salvaterra mantivo conversas para entrar no PP
•A.E.

O arranxo da estrada de
Tui a Ribadávia quedará
interrompido ao· seu paso
polo município de
Salvaterra, segundo o
proxecto elaborado pola
Administración
autonómica. Este sen
xeito fai que os vici ños
do concello protesten e
busquen as causas desta
discriminación.
O arranxo da estrada de Tui a
Ribadávia non afectará ao tramo entre a Ponte do Tea e a pa-

rróquia de Oleiros, comezo e fin
do concello de Salvaterra. Os viciños deste concello non dan
crédito a esta "discriminación
sen xeito, ao deixar precisamente sen arranxar o tramo que
discorre polo município de Salvaterra. No que xa non están
tan de acorde é á hora de buscar as causas. Ainda que a
maioria coincide en que son políticas, a discrepáncia está á
hora de concretar os motivos.
Desde o entorno do alcalde afírmase que "esta discriminación
ven dada por ser o "único alcalde de esquerdas da comarca".
O non incluir este tramo no
arranxo, seria unha espécie de
castigo poi a cor da corporación .
No PP consideran que "o pro-

blema é unicamente técnico ao
pasar a estrada pala vila".

Conversas con Garrido
e Manolo Pérez .
Desde a oposición nacionalista
afírmase que "chamarlle roxo ao
alcalde Arturo Granda! é un insulto". Pero concordan en que
"existe unha operación de abato
por parte non só da Consellaria
de Guiña senón tamén por parte da Deputación Provincial". O
polémico proxecto de arranxo
da estrada viríase unir á discriminación neutras obras como as
vivencias de protección oficial.
"O certo é que desde a CPTOP
e a Deputación non lle tan nen
caso a Salvaterra, cando mante-

ñen múltiples concertos cos outros concellos todos. Cesar
Mera, presidente da Deputación, ainda visitou os concellos
limítrofes esta semana", afirma
a oposición.
As discrepáncias móstranse de
novo ao analisar "as causas
desta presión sobre G randal".
Se para uns é debida aos intentos do P P de captalo para as
próximas eleicións, para outros
a fichaxe "xa está feita e do que
se trata agora é de percurar
unha escusa válida para o
transfuguismo".
Segundo pudo saber A Nosa
Terra en fontes ben informadas,
Arturo Granda! mantivo en Ou-

tubro unha reunión cos responsábei s do PP vigués, Manuel
Pérez e Manuel Garrido, na que
chegaron ao acorde de que
Granda! entraria no PP. O único
problema aducido por Granda!,
neutras duas entrevistas que
mantiveron con posterioridade,
foi o de quen lle daba a notícia a
Abel Caballero a quen Granda!
lle debe moitos favores, sobre
todo o da ponte sobre o Miño,
segundo a sua própria confisión.
Quedando en que seria o próprio PP quen talase ca dirixente
socialista. Granda!, xa mantivera reunións con Guiña, Barros
(alcalde de Porriño) e Ligero (o
falecido alcalde de A Guarda)
cando se desmoronou a UCD,
pero dec idiuse polo PSOE. +
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POLÍTICA MUNICIPAL

O BNG di que o fai por caciquismo e o PP di que en Vigo non saben negociar

Acusan á Xunta.de quitarlle cartos a Vigo
para darllos aos concellos do PP
•H.V.

a cumprir convénios non legalizados, de feito Guiña se comprometera a tal''.

Várias obras proxectadas
na cidade de Vigo están
paralisadas porque a
Xunta non cumpriu cos
compromisos aos que
chegara en tempos do
Tripartito. Mentres o
PSOE sinala que é unha
discriminación con esa
cidade, o BNG afirma que
de fundo hai un problema
de reparto clientelar dos
presupostos autonómicos
para extorsionará
cidadania. O PP, por boca
de Manuel Pérez, eludiu
entrar na polémica e
desviou o debate cara ao
endebedamento por parte
do Concello. O conflito
agravouse porque Mos,
do PP, rachou coa
mancomunidade de Vigo.

O PP cos ollos postos
en Vigo

~

f3
~

~
~

O saneamento do rio Lagares e da ria de Vigo tiña un investimento da Xunta de 9.000 millóns, que ficaron en 1.700.

Dos case 9.000 millóns de pesetas que a Consellaria de Política Territorial tiña que investir
en Vigo, para unhas obras que
debían estar rematadas no 93, o
importe dos traballos executados é de 1.700 millóns. Quedan
pendentes 7.164 millóns de pesetas. Este diñeiro corresponde
a un convénio para acometer o
saneamento integral da cidade
asinado entre o Concello de Vigo e a Xu nta nos tempos de
Fernando González Laxe. Guiña
Crespo , durante os anos nos
que estivo vixente , asegurou
que se cumpririan os prazos .
Agora di que o convénio nunca
foi legalizado pola Xunta actual.
Dolores Villarino, concelleira de
Facenda, moi logo ergueu a sua
voz para denunciar "a discriminación da Xunta coa cidade de
Vigo". "é unha cortina de fume

ante os problemas da mala xestión por parte do Concello", contestou o responsábel local do
PP, Manuel Pérez, que non
quer entrar a criticar ao Governo
autonómico.

gue a máis municipios que a Vigo, ainda que neste caso, pala
significación económica, política
e demográfica desta cidade a
cuestión toma máis releváncia",

Clientelismo político
Un dado é certo, no Sul de Pontevedra, Vigo e Moaña, ambas
con governo de esquerdas, receben cada unha 13.000 pesetas
por habitante e ano en investimentos da Xunta, mentres no Porriño e en Baiona a Administración autonómica deixa respetivamente 144.000 e 89.500 pesetas
por persoa cada ano. O Governo
vigués acusa á Xunta de desviar
cara a concellos do PP os cartas
do resto dos municípios.
"En realidade é un problema de
clientelismo político que abran-

Vigo e Moaña, con
governo de
esquerdas, receben
13.000 pts. por
habitante e ano
mentres Porriño e
Baiona receben
144.000 e 89.500
respectivamente.

diagnostica Lois Castrillo, concelleiro do BNG. "Sen embargo,
en Nigrán, tamén con alcalde do
Partido Popular, están á espera
dunha depuradora da Xunta que
non chega", asegura, desmentindo a Castrillo, o concelleiro
popular Martínez-Herrera.
"Unha prática típica do caciquismo é repartir ao chou cos políticamente máis afins, quer dicer
que se empregan os cartos públicos para premiar e castigar fidelidades e infidelidades, mesmo aos do próprio partido -di
Castrillo. Non hai un critério válido para priorizar investimentos.
Cando queren extorsionar a unha cidade cortan os gastos aducindo mesmo cuestións formais,
como neste caso, coa xustificación de que non hai validación
da Xunta. Todos sabemos que a
Administración autonómica está

Desde Compostela Guiña apreta, mais desde Vigo Manuel Pérez, que manexa inquéritos moi
favorábeis para o seu partido ,
forza a máquina, pero non acerta a afogar. O seu argumento é
que o Gove.rno municipal quer
os millóns para facer eleitoralismo, que pede préstamos cuantiosos mentres os cartos agardan anos para ser investidos. No
seu pulso co Alcalde Príncipe,
que no terreo económico libra
Dolores Villarino, Pérez destapa
supostas trampas contábeis, pero recoñece que a lei ampara ao
Governo municipal vigués. Contodo, confía que á volta de ano e
pico, cando as eleicións municipais, o povo de Vigo lle entregue
unha alcaldia que el considera
arrebatada por un contubérnio.
Segundo Castrillo moitas zonas
da Galiza teñen direito a planos
de desenvolvimento que impliquen maior desembolso de cartos, pero asegura que os desvios
de fundos non responden á léxica da configuración de cada zona. "Non ten sentido inzar o país
de parques industriais como o da
Cañiza, que só ten unha nave,
ou o de Lalin, tamén valeiro desde sempre, mentres en Vigo non
está preparado o parque ofimática, algo que si resposta a necesidades reais e que tiña que ter
realizado a Xunta".
Coa boca pequena, Manuel Pérez recoñece que esta cidade
non recebe da Xunta todo o que
deberia, pero achaca o esquecimento á escasa capacidade negociadora do Governo municipal, algo que estaria a ser suplido cunha tensión non positiva
para o país.+

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

BALBORDO DE ESPANA
FRANCISCO RODRIGUEZ

O señor Piñeiro Permui contesta, non se
sabe se con beatería ou rábia cínica, que
todos os altos cargos da Xunta de Galiza
talan publicamente en galego, á denúncia que a deputada Pilar García Negro fai
no Parlamento sobre a falta de política
normalizadora oficial. Engade que deben
estar a facelo moi ben porque protestamos moi airados debido a que o dioma
deixou de ser unha bandeira nas nosas
exclusivas mans. Asi están as causas
aquí: vara de bimbio para azuoutar na
prática ao naso idioma, amor rendido de
cabaleiro, tan embaucador como inactivo,
desde a tribuna politiqueira.
Certamente, nunca se fixo utilización máis
política dunha língua, entendida esta palabra na sua acepción máis ruin: 'falsa",
"oportunistas", "cínica", "manipuladora",
"irreal". Sempre é un uso axustadamente
circunstanciado, para correr unha cortina
de veludo teatral sobre a realidade.
Neste balbordo peninsular que arman os
españoleiros co gallo da vontade normalizadora da Generalitat de Catalunya, Fra-

ga participa contrapondo COIT}O modélica
a política lingüística galega. E acólito de
José Mary. Pero no balbordo tamén participan sesudos e rigorosos académicos,
da Universidade e da Real Académia Española, desde plataformas bancárias de
grande sona e eco
informativo: a Fundación March e a _ _ _ _ _ _
Marcelino Botin.
Desde o Boletín informativo da primeira fundación, o señor Fernando González Ollé, catedrático de História de la
lengua española, na
Universidade de Navarra, e membro da
RAE, obséquianos
con pérolas como as
seguintes: o español
"perdeu de modo automático a condición
de língua oficial" no periodo franquista (do
ponto de vista xurídico), non houbo "imposición do castelán", historicamente talando; o uso das línguas viciñas nas diferen-

tes zonas de España -caso do galega polos casteláns na literatura- debeuse a que
non existian "prexuízos nacionalistas";
conquístanse territórios, "coa conseguinte
implantación neles do castelán por causa
de preponderáncia política", pero "aséntase por variados territórios peninsulares,
_ _ _ _ _
sen coaccións, que,
en moitos casos,
non eran posíbeis
nen imaxinábeis" ...
Ameaza con continuar no próximo número coa sua colaboración, que o boletin califica de "orix i nal e exclusiva
dun especialista" ...

'Cunha grande
lucidez, subliñou: una
persona que cambia de
lengua, cambia de
cultura'.

O mais afamado, tam én académico e
catedrático da Universidade de Madrid,
Manuel Alvar, non entrou en tanta fariña,
na sua comparecéncia perante os meios
antes da conferéncia na Botin, sobre El
Español lengua para unir continentes

(ii??), pero advertiu: "las cosas están
muy claras: un español tiene obligación
de saber hablar y utilizar el español".
Cunha grande lucidez, imprópria da "rigorosidade académica", subliñou: "unha
persona que cambia de lengua, cambia
d8 cultura", agregando alurneador que
"un puertorriqueño que no hable español
ha dejado de ser puertorriqueño" ...
Velaqui a meu modesto esclarecimento
moitos cataláns, co seu Presidente á cabeza, non queren deixar de ser cataláns o cal é un direito tan elemental que é natural-; o balbordo españoleiro, alimentado
por banqueiros, altos burócratas do Estado, sicários dos impérios, pomposos academicistas ... presionan para que confundamos fraternidade con sumisión e xenocídio cultural. Moitos galegas e galegas no meio de tanta confusión, sen Presidente e sen banqueiros, coa soa forza do
noso traballo- queremos seguir exercendo como tais ... •
Francisco Rodríguez é sócio-lingüísta
e deputado do BNG.
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pOLÍTICA LABORAL EINTEGRACIÓN EUROPEA
Carlos Solchaga, actual presidente do grupo do PSOE
no Congreso e antes Ministro da Facenda,
virá talar odia 25 invitado pola Fundación Pro-Vigo.

Exímio representante das teses monetaristas,
Solchaga exporá o tema da flexibilidade
do mercado de traballo.

A BARRANCA EUROPEA DE SOLCHAGA
OU O DISCRETO ENCANTO DAS VISTAS DESDE AS NUBES
XOSÉ FERNANDO PÉREZ ÜIA

Desexo de corazón ao Señor Solchaga
que a sua conferéncia en Vigo non dea
pé a incidentes coma o que tivo que aturar de a pouco perante un grupo de sindicalistas. A ver se a sua lección se desenvolve digna, comedida e discretamente. Mellar nos iria a todos se no can to de adicármonos a desfilar polas ruas
para protestar asistiramos a conferéncias que nos expliquen a xeito a sabedoria das medidas dun Governo que é case
omniscente.

éticos nen legais naturalmente) para o
con consecuéncias de abaratamento dos
custes laborais e segmentación económidespido dos vellos traballadores. Moitos
deles dispoñen de calificacións de comca e social das clases traballadoras.
peténcias específicas da empresa, tanto
A cada parece máis recoñecida a opinión
en aspectos técnicos da producción
de que as escomo organizativos, que
tratéxias de
non poden ser
fragmentación
_____________ _
suplidos a curconlevan unha
to nen meio
incorporación
prazo.
ao mercado de
segmentos de
A razón seman de obra
gunda é que
baratos por
moitos (non
calquera cautodos) os secsa real ou dista res manucrimina t ó ria
factureiros da
(mulleres , nealta intensidagros, traballade de man de
dores
inmiobra, resistiron
grantes, etc); a
sorprendenteunha xerarquimente ben o
zación dentro
ataque comda empresa (fipetitivo dos NIC (Paises de Nova Indusxos eventuais) e fóra dela entre empretrialización). En non poucos casos, consas (grandes empresas-empresas subtra-atacaron con éxito dacordo con estracontratantes). Non só afeblecen asi os
téxias ao estilo italián de deseño e/ou caresortes de solidariedade de clase no
lidade. De certo que ao conceder desde
seo da empresa senón que as máis poo Estado un
derosas protéincentivo de
das
xe ns e
custes máis
consecu éncias
baixos de man
negativas da
de obra (que
fluctuación dos
opera a longo
mercados (ciprazo), desinclo capitalista)
centiva
ao
e carga os
mesmo tempo
custes sociais
a adopción poda reforma ini as empresas
dustrial sobre
de novas tecactores
os
n o l ox i as de
máis indefenavangarda.
sos (subconPara a supertratados, forza
vivéncia dos
de traballo preque basean a
car izad a etc).
sua estratéxia
nunha paulatiCertas voces
na redución
insisten que
dos seus cuscompre aplicar
tes salariais
certas med i(estratéxia Radas económim ilo) e non
cas por impenunha política
rativo tecnolóde calidade,
xico. Digamos
anovamento e
no primeiro
productividaque, a léxica
de, estas nodo
sistema
vas tecnolonon opera do
xias non son
mesmo xeito,
necesárias.
incluso nos
paises capitalistas. O capitalismo de corDESMANTELAR O MERCADO INTERNO
te xaponés, poñamos por caso, adoita fixar obxectivos de domínio dentro do mercado mundial. Por mor da relación espeO proceso esencialmente político de f/exibilización do
cífica entre o
sector indusmercado de
trabal/o non
trial e financeiestá dictado
ro do Xapón, o
polo debezo
- - - - - - - - - - - - - sistema pode
de reducir o
operar con tiparo, por moipos de benefíto que en cerc i o . relativamente modestas circunstáncias cíclicatos. O modelo
mente favoráanglosaxón
beis poida dar
opera a curto
tal resultado.
prazo e ten a
O seu obxectitaxa de benefivo é o de asucio como fito
mir os intereprincipal.
ses capitalistas no seo da
A estas difeempresa e reforzar a sua estrutura xerárréncias de estilo, corresponden outras de
quica pala via do desmantelamento do
actuación. Unha técnica productiva non
mercado interno de traballo. Polo xeral, o
pode trasplantarse dunha sociedade a
que ven detrás nestes casos é unha segoutra sen grave risco de fracaso, agás
mentación do mercado laboral exterior
que se leve canta dunha multiplicidade

'O proceso da flexibilización
non quer reducir o paro,
senón asumir os intereses
capitalistas no seo da
empresa e reforzar a sua
estrutura xerárquica'.

Vivemos tempos difíciles, ben se ve. Momentos de mutacións sociais rápidas, de
confusión, de hipocresia e de floración
ideolóxica profusa, de manipulación, de
mentira, de espectáculo (Debord), de redistribucións vertixinosas do poder xeopolítico económico científico e de información persuasiva. Tempos ruins para
chegar a formas de comunicación que
permitan unha mínima garantia de autenticidade e que avalien a identificación dos
significados; que iluminen a realidade de
acordes ou discrepáncias (Habermas).
Por todo isto, paradóxicamente, o labor da
crítica e denúncia faise máis necesária.
Mais volvendo ao noso persoeiro, conferenciante e propagandista dunha ideoloxia neoconservadora, salientaremos tres
aspectos do seu discurso: 1º· O probábel
alcance económico, político e social das
reformas do mercado de traballo. 2º. A
consideración do imperativo técnico
como determinante e lexitimador de certos cámbios, penúltima ratio antes do espaldarazo definitivo da eficácia competitiva. 3º. A utilización da necesidade de incorporarse a unha Europa mítica como
coartada lexitimadora dalgunhas políticas.
A FLEXIBILIDADE BAIXA OS SALARIOS

A primeira consecuéncia das reformas do
mercado de traballo vai ser unha ampliación do abano de salários cara abaixo.
Os sindicatos apreciaron claramente que
isto supón un risco para aqueles traballadores que levan tempo nunha empresa e
que conforman o que os economistas
chaman ás veces mercado de trabal/o interno. Este segmento dispón de certos
dereitos de antiguedade, prestacións sociais, etc. Unha maior flexibilidade de
despido abarataria os custes para as emp résas de despedir aos máis vellos e
contratar no mercado externo xente
moza. A nova contratación estaria subsidiada por programas de emprego xuvenil,
aprendizaxe, axudas da Unnión Europea,
etc. A tentación do empresário individual
de facer soportar ao minguante e sofrido
Estado do Benestar (máis ben de Beneficéncia) o gasto adicional dos retiros antecipados seria moi grande.
O efecto cuantitativo sobre o emprego total vai depender da demanda tanto doméstica como internacional. Parece evidente que a demanda no Estado non vai
producir un efecto expansivo considerábel pero si hai sinais alentadores a respeito da demanda exterior. Que isto se poida
achacar ás políticas antimonetaristas dos
Estados Unidos, o Xapón, Franza e o
Reino Unido, e as devaluacións da peseta impostas desde fóra, é unha proba
máis da clarividéncia dos nosos líderes.

'Na Unión Europea
apréciase unha tendéncia a
asumir a medida da
lexislación laboral máis
desfavorábel para o
traballador'.

Non existen elementos abando para realizar unha apreciación cuantitativa. Pero
un está máis disposto a pensar que o
balance perda-ganáncia de emprego po_deria ser positivo. No primeiro porque
existen certos límites de mercado (nen
t'
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de factores altamente complexos. Nen os
imperativos tecnolóxicos son iguais en todas partes nen existe un óptimo técnico
claramente definíbel. A invocación ritual á
técnica ten un carácter marcadamente
ideolóxico e na meirande parte dos casos
utilízase para xustificar medidas que pouco teñen a ver directamente coa competitividade.
Basalla, D. S. Landes, Collingridge, Beninger, Mackenzie e Judy entre outros,
convéncennos de que na história é o
home quen fai a tecnoloxia ainda que
non poda escoller as condicións en que
arranca para facela. A tecnoloxia non é
unha forza extraña que cai eneal de nós
e á que compre acomodarse como ao
vento ou os impactos dos neutrinos, senón un constructo socio-cultural, nen anxélicamente libre, nen por completo predeterminado. Se os meios rematan por
determinar os fins, como queren moitos
filósofos críticos da tecnoloxia, dentro da
ortodóxica económica dominante, será
que o método devora o obxecto dun pos íbel coñecimento científico. A cada
máis, por baixo da máscara dunha forma
seudo-científica, agacha un puro interese
de clase.
Os nosos ideólogos do poder dinque é
necesário achegarse a Europa. Alguns
de nós sofréramos hai anos o discurso
de España coma unidade de destino no
universal. Hoxe, o universal, con rebiques de discreto encanto hegelián , reaparece de matute no máis discreto e burgués encanto da europesia. Europa é o
noso fatum, a terra de promesa, ou acaso como querian os gregos o naso ananké, o destino inexorábel que ten que se
cumprir por riba da vontade dos deuses e
dos homes. Pero, queridos amigos, perguntemas só que ven senda a Europa da
flexibilidade laboral. Que obxectivos esixe ou propón a cacarexada Europa social
do no<>o poder negociador?
A prensa do mesmo dia no que anúncian
a visita do naso ilustre conferenciánte informa dunha desconfianza crecente do
noso pavo indocto perante as avantaxes
da Unión Europea. Se cadra decatámonos derradeiramente que nen toda a mar
son sardiñas e de que, no pior do caso,
nen sardiñas quedan.
Mal ternos Europa social. As disposicións
sociais de Maastricht son pouco máis
que un catálogo breve de boas intencións. Lemas que os Estados procurarán
(Artigo 118A) promover a me/lora do
meio de trabal/o para adiantar a seguridade e saúde dos traballadores. Pero
non hai proxecto de lexislación comun laboral ao que os Estados teñan de se
achegar en prazo.
As diferéncias existentes na lexislación
laboral da Europa son polo de agora ben
grandes. Con todo, apréciase unha tendéncia a asumir a medida da lexislación
máis desfavorábel para o traballador. Se
cadra é coa intención de erguer valados
contra a deslocalización ou desprazamento da indústria cara aos paises que
se benefician da avantaxe competitiva do
dumping social. Nestes casos, o achegamento á Europa pode parecer un adianto
á CEQE, pero mal o considerarán asi os
sindicatos. Asi que ollo pra onde camiñamos: as mellares vistas están ao pé das
nubes e á beira das barrancas.+
XosÉ FERKAKDO PÉR EZ ÜIA foi xefe da sección
dos Países do Sul da Europa na Comisi6n
Económica para Europa (CEPE) da ONU.
•
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CRISE NO PEQUENO COMÉRCIO

Moita débeda
e tnal etnpregada
MANuEL CAO
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Nos últimos anos perdéronse 15.000 postos de traballo no sector, segundo a deputada do BNG, Olaia Fernández Davila.

Xosé M. Beiras di que Xoán Fernández é o testaferro
dos hipermercados franceses

En cinco anos desaparecerán
10.000 comércios, segundo a Xunta
• XAVIER LÓPEZ/ COMPOSTELA

De cumprirse os agoiros
da Xunta, nos próximos
cinco anos desaparecerán
30 de cada 100 comércios
pequenos ou medianos.
Só pode desacelerar ese
proceso de destrución
inevitábel. O portavoz do
BNG, Xosé Manuel Beiras,
di que Fernández so é
"monaguillo" das
multinacionais do
comercio. Na actualidade
hai sobre 30.000 pequenos
estabelecimentos con 2,5
empregos de média. Se
aplicase o pronóstico do
conselleiro,
desaparecerian 10.000
comércios e 25.000 postas
de traballo.
O BNG reclamou no pleno do
Parlamento medidas concretas
do Goberno galega para facer
fronte á crise do pequeno comércio, afogado palas multinacionais.
Durante o debate dunha interpelación da deputada Olaia Fernández Dávila, o conselleiro anunciou a posta en marcha dun plano cuatrienal de choque dotado
cun máximo de mil millóns de pesetas, pero amosouse convencido de que nesta década, en pouco máis de cinco ano, están condenados a desaparecer entre un
25 e un 30 por cento dos estabelecimentos. Fernández tamén estimou que o esforzo para a reconversión do comércio deberia ser
compartido polo Goberno central.
Aínda que a iniciativa do BNG
referíase en concreto aos horários comerciais, o debate centrouse, lago, na situación do pequeno comércio galega e as necesidades de reconversión . A
autora da iniciativa lembrou que
nos últimos anos pecharon
7.000 pequenos estabelecimentos e perdéronse 15.000 pastos
de traballo no sector.
Na actualidade hai sobre 30.000
pequenos estabelecimentos, con

2,5 empregos de media. De aplicarse o pronóstico do conselleiro,
desaparecerían 10.000 comércios e 25.000 postas de traballo.

Polo PSdeG-PSOE, María Xosé
Porteiro pediu ao Governo galega
que apostara polo pequeno comércio e o seu futuro. Xoan Fernández dixo que se investirán entre 800 e mil millóns de pesetas
para tentar acadar a verdadeira
profesionalización comercial. Sen
embargo, deixou clara monstra
do seu pesimismo sobre o futuro
do sector. Dixo que boa parte dos
comerciantes non teñen vontade
de continuidade e afirmou: "Estou
convencido de que o 25 ou 30
por cento dos actuais comercios
galegas van desaparecer ao longo desta década"
Xoán Fernández tamén defendeu ao pequeno comércio como
un complemento das grandes
áreas, e salientou que ao redor
de as é onde os pequenos estabe l eci me ntos se renovaron e
son competitivos.

Estupor entre a oposición
Estas afirmacións causaron estupor entre algúns deputados.
Fóra do hemiciclo, o portavoz
do BNG, Xosé Manuel Beiras,
manifestou que o discurso do
conselleiro pon de manifesto
que "nada se vai resolver até
que deste país non marchen os
Xoán Fernández e compañia.
En vez do comércio, eles son os
que teñen que desaparecer".
Beiras recordou que até o ano
1988 no se aprobou a primeira
lei para o comércio galega e salientou que nos catro anos pasados no exercício do Governo,
o que fixo Xoán Fernández foi
deixar sistematicamente sen
cumprimento esa lei aprobada
polo Goberno tripartito, e para a
que aínda non se fixo un regulamento que a desenvolvese.

como monago".
Xoán Fernández dixo que el era
partidário de autorizar a apertura
dos comércios só 6 festivos ao
ano, pero engadiu que a Xunta
ten que acatar os oito fixados poi o Governo central no decreto
que modifica a "lei Boyer". O
Conselleiro de lndústria e Comércio tamén dixo que o decreto da
Xunta, onde se fixan como máximos os horários mínimos do Governo central (70 horas á semana
e 8 festivos ao ano), foi debatido
con todas as partes implicadas.
Fernández califiou este decreto
do Governo galega como "un
mal menor", e estimou que o obxectivo do mesmo é o de desacelerar o proceso de destrución
do comércio e do emprego no
sector. Oeste xeito, a reconversión faríase sen grandes traumas, segundo deu a entender.
Polo demais, o pleno serviu para
ver ao grupo do PP usando a sua
maioría absoluta como rodillo para esmagar tres proposicións non
de lei e unha moción da oposición. Entre as rexeitadas habia
unha iniciativa na que Alberte Rodríguez Feixoo, do BNG, reclamaba a transferéncia da muralla
de Lugo e iniciativas para garantir
a súa mellar conservación. Para
votar en contra, o PP argumentou
que Fraga xa pediu o traspaso a
Felipe González e que a iniciativa
debería ser retirada.

Santiago capital cultural
O pleno si aprobou duas declaracións institucionais coa unanimidade dos grupos. Unha ten como
obxectivo reclamar a Xunta as
xestións necesárias para pedir
do Goberno do Estado que anule
a orde de expulsión contra os
seis mozos africanos refuxiados
en Pontevedra desde Setembro
e que conceda o direito de asilo.

A outra resolución, aprobada taA xuízo de Beiras, Xoán Fer- . mén por unanimidade, pede á
Xunta e ao Governo de Madrid
nández é testaferro na Galiza
as xestións encamiñadas a lodo gran capital transnacional do
grar que Santiago sea designacomércio: "E a postura do PP en
da Capital Cultural de Europa
Madrid, a de Fraga na Galiza e
no ano 2000.+
Xoán Fernández, naturalmente,

O Presupsto consolidado da Comunidade Autónoma de Galiza
chega este ano aos 735.454 millóns de pesetas cun aumento do
8,8% a respeito de 1993. Desta cantidade 510.794 millóns corresponden á Administración da Xunta de Galiza, quer dicer, un
69,45%, quedando o 30,55% (244.660 millóns de pesetas) para
os sete organismos autónomos da Administración galega. As
partidas xestionadas pola Consellaria de Educación e Ordenación Universitária e polo Sergas (Servicio Galega de Saúde) lévanse 382.139,62 millóns (51 ,96% do total consolidado). A relación entre os capítulos de gasto acusa un aumento máis que
proporcional dos gastos correntes (10,42%) e unha diminución
neta das operacións de capital (-0,68%), en troques, a cantidade
destinada á amortización da débeda duplicase. O capítulo VI de
lnvestimentos reais sogre unha caída neta de 6.929 millóns
(5,75% menos que no 93) mentres que a maior suba está no capítulo 111 de gastos financeiros (intereses da débeda) cun aumento de 4.527 millóns (19,43% máis que no 93).
No referente aos ingresos o 73,44% pertencen ao Capítulo IV
de transferéncias correntes, o 8,81 % ás transferéncias de capital e o 7,29% á emisión de débeda. A dependéncia das transferéncias do Estado é total, lóxico para unha Xunta de xestión delegada que se resiste a asumir novas competéncias e a iniciar
novas vías de autofinanciamento, fara do endebedamento. Unha negociación torpe e pusilánime, própria de governantes que
non eren en Galiza, estanos a privar dun fluxo importante de recursos financeiros. ó IRPF non nos permite ser optimistas, agás
cámbios eleitorais que modifiquen a actual correlación de forzas.
Dende que existe, a CA de Galiza emitiu débeda pública por
valor de 355.000 millóns de pesetas, contando coa presupostada para este ano. Tal cantidade, aínda que non é excesiva, é relativamente preocupante dado o uso que se lle dan aos fondos
asi captados. A débeda viva ronda os 250.000 millóns de pesetas, qur dicer, unhas 90.000 por cada cidadán galega. Para o 94
irán a amortización e intereses uns 45.000 millóns, ou sexa, unhas 16.000 pesetas por cada galega. A débeda pública non seria grave problema se os recursos se utilizasen en investimentos
produtivos, infraestruturas, novas tecnoloxías , etc., máis, na realidade a maioria
deven en gastos
consuntivos, mantimento dos sopeiros
que pululan arredor
do aparato de poder autonómico e
as clientelas locais,
e, finalmente, investimentos en autobombo. Nada raro hai en tal comportamento pois asi
ven sucedendo en
Galiza desde hai
moitos anos.
Os Presupostos
son a principal medid a de política
económica da que
dispón un governo,
e, polo mesmo, pode causar moito
ben pero tamén
moito mal. A escasa autonomía de
ingreso e gasto da
Xunta facilita a dei- .
xación de respono conselleiro de Economia e Facenda, Xosé Anto- sabilidades e desnio Orza.
culpa a própria incompeténcia. A actual Xunta de galiza síntese cómoda parasitanto as institucións
sen acometer os proxectos económicos necesários para dar resposta aos graves problemas que apresenta a economía galega.
O Plan lntersectorial de Competitividade poderia ser un paso
adiante pero resulta insuficiente cuantitativamente.•

----------------'Unha negociación torpe estanos
a privar dun fluxo importante de
recursos financeiros'
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A sociedade actual respeita máis aos desamparados, segundo Marcial Gondar

Medo a que a eutanásia
se aplique sen garantias
•H. VIXANDE

Ramón Sampedro, un
viciño de Porto do Son que
pacede tetrapléxia desde
hai 25 anos, é a primeira
persoa no Estado que
solicita a aplicación da
eutanásia activa e trae á
actualidade a reivindicación
dun dereito que está
rodeado de polémica.
Cando Ramón Sampedro quixo
dar fin ao seu tormento só atopou a un pequeno grupo de persoas dispostas a axudalo. Eran
os 620 integrantes da Asociación polo Direito a Morrer Dignamente, con sede en Barcelona,
unha sociedade fundada en
1984. Apesar da pouca organización, medran as simpatias
deste movimento.
Ramón Sampedro sofreu un acidente en 1968, cando, despois
de se tirar de cabeza á auga,
petou no chan e partiu a espiña.
Daquela ficou tetrapléxico e
desde entón só ten mobilidade
do pescozo para arriba e está
prostrado no leito. "Todo ese
tempo dá para ·pensar moito e
para desesperarse e con tanto
cavilar .. .", dicia Sampedro para
explicar a sua postura.

"É o típico caso sen solución -di o
teólogo Andrés Torres Queiruga.
Desde logo hai que ter en conta a
opinión do interesado, pero tamén hai unha dimensión social".

teólogo-, preocúpame que poda
chegar a ser vítima das expectativas sociais na cuestión, quera dicer que ante un debate como este dame medo de que unha vez validada xudicialmente a
eutanásia para o próprio Sampedro, este teña que optar por
esta via para non defraudar a
ninguén, mesmo no hipotético
caso de que se arrepinta".

Pero o exercício deste direito só
dependerá da decisión dos tribunais. De momento o avogado de
Sampedro, Jorge Arroyo, apresentou unha demanda diante da
Audiéncia de Barcelona para que
sexa aceitada a sua reivindicación. Contodo, o interesado sabe
que o proceso ha prolongarse. "A
senténcia coñecerase no prazo
de un mes -di Arroyo- e estamos
dispostos a recorrir onde sexa no
caso de que veña denegada".

"Non estou disposto a entrar nesa polémica con ninguén ", di o
avogado de Sampedro , que reclama para o seu cliente o direito a unha decisión sen interferéncias. Viciado ou non, o debate incorpora múltiples argumentos e posicións persoais.

Reaccións sociais
en contra
Tanto Sampedro, como Arroyo,
como os membros da Asociación Direito a Morrer Dignamente, agardan unha tormenta política e social liderada polos sectores católicos máis integristas e
por grupos da direita conservadora. Neste sentido o antropólogo Marcial Gondar explicou a
polémica "na intención da direita
de argumentar a oposición á eutanásia pola relación que teña
co aborto, non porque sinta que
estexa vencellada a unha cuestión ética ou moral".
"No fundo as posturas están moi
próximas, indicaba Torres Queiruga, sempre que se trata de
usar medicinas contra a dor,
ainda que iso supoña un acurtamento do tempo de vida. O problema é cando falamos de eutanásia activa, porque podemos
estar diante dunha bomba de
reloxeria. É algo que non pode
quedar nas mans da arbitrariedad e de ninguén. A decisión

Respeito aos vellos
Marcial Gondar recorda que a
nosa sociedade non abordou esta cuestión. "Nas sociedades tradicionais a falta de medicación
z xa facia o traballo -di Gondar. De
~ todos xeitos é preciso negar o
~ mito do respeito aos vellos naN quelas sociedades : cando os
> maiores perdian as cualidades
~ físicas e o control eran vítimas
="--- - - - - - - - - - -----'¡::: da marxinación. Hoxe a consideRamón Sampedro permanece imobilizado desde hai 25 anos.
ración cara eles é moitos maior
e daquela non podemos falar
tadas por Torres Queiruga, está
persoal do interesado ten que
con rigor dunha degradación dos
a intención daqueles que defenestar avalada por unha comisión
costumes sociais que xenere un
den a regulación e a legalizade expertos moi rigorosos. Teclima favorábel á eliminación
ción da eutanásia activa, por
rnos que evitar que aparezan
dos vellos ". Gondar indica que
canto a sua intención é que haenfermeiros xusticeiros que cun
outro dos medos manifestados
espe_cial sentido da caridade se
xa "auténticas garantias , que
polos opositores á eutanásia acdediquen a aplicar a eutanásia
doutro xeito non son posíbeis".
tiva, seria a hipótese dunha aplisen perguntar a ninguén".
cación automática da mesma
"Pero centrándose no caso paraos incapacitados graves.•
Máis aló das reservas manifesticular de Sampedro -abonda o

O VIRUS DA SIDA, UN CULPÁBEL QUE RECLAMA REVISIÓN DE PROCESO
MANuEL GUTIÉRREZ

A miudo consideramos que os males sociais poden ser o resultado de maquinacións de mentes perversas. No tema do
SIDA, por exemplo, cantos non ternos
pensado que este virus que dinque causa o SIDA fara criado nun obradoiro. Ou
cantos non ternos matinado que esta enfermidade é un xeito de exterminar, pola
via direita, a un fato de grupos marxinais,
que son os que a sofren moito máis ca o
resto da sociedade? Máis recentemente
outros pensan, quizais con critério máis
realista, nunha confabulación de intereses económicos.
Deixando á marxe o que pode haber de
certo ou non detrás desas cuestións, polo
comun hai algo que nunca se pon en entred ito, que somos nós, os santos, os
que, aparentemente, non ternos nada a
ver con todo iso, as vítimas de todos eses
enganos e manexos de forzas escuras.
Os últimos grandes xenocídios da história moderna, asi como as grandes persecucións da época da Inquisición que creemos soterrada, leváronse a cabo por dirixentes sóbrios, castos, afábeis, que non
eran estúpidos e ignorantes, senón intelixentes, donas de si (en absoluto psicópatas) e, iso si, frias e calculadores. Asi
simplemente? Non, isto non teria sido
posíbel sen o apoio incondicional, cego,
de moitísimos outros idiotas morais que,
por certo, non son nen débeis mentais,
nen ignorantes, nen oligofrénicos, nen
proveñen de entornos sociais averiados
ou marxinais, ou carentes de afecto, senón que son persoas que renunciaron a
pensar, que abominan ante todo da dúbida, ("O meirande veleno é a dúbida", dille
Hitler aos seus oficiais en Outubro do

1943), e que son incapaces de se ver a
si mesmos como os ven os demais. A excusa que deu Eichmann durante o xuizo
por ter organizadq o asasinato de millóns
de persoas foi: "E inadmisíbel non cumprir unha orde superior".
A obediéncia cega ocupa, no idiota moral, o lugar da capacidade crítica e tamén
o da autocrítica. Asombra a angúria, que
é nas persoas sanas manifestación da
defensa do eu ante si próprio.
Alguns respirarán tranquilos pois, que saibamos, no naso médio non hai nengun
Hitler no camiño e,
ademais, todos nós _ _ _ _ _
crémonos moi críticos e independentes
nas nosas opinións.
Mais, segundo certos indícios, isto non
é unha verdade
completa, pois que
se poden dar fenó. menos moi semellantes. Véxase senon o tremendo poder de disuasión que
teñen os grandes
meios de comunicación, sobretodo a TV, e máis cando quen
afirma algo faino á coberto dalgun poder
ou autoridade social ou científica. O resultado é o mesmo en canto ao acatamento
xeral da sociedade das verdades decretadas que é temerário poñer en dúbida.

dos EEUU , hai xa dez anos, dixese na televisión (á que acudiu acompañada do engaiolador Robert Gallo) que a SIDA (Síndrome de lnmunodeficiéncia Adquirida),
era producida por un retrovirus chamado
VIH (Virus de lnmunodeficiéncia Humá),
. para que toda a sociedade , incluida a
maioria da comunidade científica, aceitar
sen máis, apesar da absoluta falta de probas. De feito, só se apresentaron uns estudos epidemiolóxicos que amasaban certas
coincidéncias entre os mortos da SIDA e a
preséncia de anticorpos do VIH na maioria,
xa que non en todos. O inventor do sistema de contaxe de células infectadas, Kary
B. Mullis, que recebeu
o úlitmo , Nóbel
é un
_ _ _ _ _ _
de Química

'Existe censura que
impede que saian á luz
pública opinións que
poñan en dúbida que
o VIH causa a SIDA'.

Todo isto ven sucedendo con absoluta
precisión no tema da SIDA, ainda que semelle insólito: abonda con que a señora
ministra de Sanidade e Servizos ;Soc!ais

científico dos chamados disidentes:
non eré no VIH como
causa.

Diante de todo isto
cabe perguntar, non
estaremos a converternos en idiotas
morais? Está chea a
ciéncia de idiotas
morais? Non o sabemos e agardemos
que non, porque xa de entrada algo tan
elemental como a información crítica, non
a hai neste tema, e isto é asi, sinxelamente pola existéncia de censura, que impide
que saian á luz pública opinións que poñan en dúbida que o VIH causa a SIDA.
Véxase se non o paradoxo de que, mentres que un conferenciante recorre a pincharse en público cunha agulla contaminada para chamar a atención da.sociedade sobre o dubidoso da teoria do virus, es- ,

pallen en troques con toda a facilidade e
sen nengun pudor nen control oficial, notícias coma a do suposto contáxio do VIH
dun neno a outro nos EEUU, sen saberse
por cal via, todo iso aparecido en numerosos xornais a un tempo.
Por se estas cousas non fosen abondo
extrañas, ternos o feito insólito da exis téncia tamén de censura científica. Lem bremos que na última Conferencia Internacional sobre a SIDA,celebrada en Berlin , non se permitiu a expresión nen a
asisténcia das voces críticas sobre o VIH.
A maiores da carencia de probas , a teoria
do SIDA ten a cada volta máis evidéncias
na sua contra. Ao especialista no retrovirus , Dr. Peter Duesberg, non lle resulta difícil atapar meio cento de contradiccións,
coa sua documentación correspondente.
O seu paso recente por España, onde
participou co tamén biólogo molecular
Harvey Bialy, o 8 de Decembre do 93 no
auditório de San Cugat, pasou despaercibido. A pesar da sua autoridade irrecusábel, Duesberg ten vetada a intervención
nos congresos mundial sobre a Sida.
A caréncia de probas, compre engadir a
falla de benefícios sanitários, pois que
non hai tratamento eficaz nen vacina, estando ainda por determinar, por ser pronto quizais para avalialos, os prerxuízos
sociosanitáiros que comeza a ser óbvio
que os hai e moitos.
Non é hora de que comecemos a considerar que o se fixo creer á sociedade sobre a SIDA, non só non está demostrado
senón que é tóxico?+
• . MAl\C E°L GL-1;tÉRREZ
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FILTRACIÓN DOS EXAMES DA SELECTIVIDADE

A policia non investigou aos coléxios Peleteiro e Marcote

A Universidade considera

ILMO. CONCELLO
DE RIANXO

ineficaces as pescudas policiais
• PAULA CASTRO

Co recurso apresentado o
pasado 19 de Febrei ro, a
Universidade pretende
que se leven a cabo as
investigacións pertinentes
para poder achar ao
culpábel das filtracións
dos contidos dalgunhas
das probas de
Selectividade do ano 92.
Segundo afirma o avogado do
caso, Paz Sueiro, as investigacións foron encarregadas por
orde expresa do xulgado número seis de Santiago co fin de
chegar á orixe das filtracións .
Paz Sueiro considera que a policía xudicial pode ter infrinxido
vários artigos da Constitución
polo incumprimento da devandita arde.
A pesar de verificarse a existéncia de delito, a falta de probas
impediu chegar á orixe das filtracións e localizar ao seu autor.
Daquela, a xuíza Castro Calvo final mente decretou o sobreseimento provisório e ordenou arquivar o caso. Ante esta decisión, a
Universidade de Santiago, co reitor Ramón Villares á frente, considerou necesário o esclarecimento total dos feítos e o descubrimento do responsábel, xa que
"está en xogo a credibilidade da
Universidade como institución".
Durante o proceso xudicial a Universidade levou a cabo unha investigación interna, proporcionando, na medida das suas posibilidades, todas as probas e indícios atopados. Pésie ao estarzo
realizado as pescudas non pude-

ron continuar adíante ao carecer
de instrumentos policiais. Ainda
así, foi localizado un foco da divulgación dos contidos.

partíndo da sospeita, posteriormente verificada, da existéncia
de filtracións nos exames da
Selectividade de Xuño de 1992.

Pola sua banda, a xuíza Castro
Calvo ordenou á policía xudicial
a investigación dos feítos. Paz
Sueiro, avogado da Universidade, afirmou que a devandita orde está por cumprír, polo que
non se pode dar por pechado o
sumário. Considerou, ademais ,
que, ao eludir a investigación,
pódense estar infrinxindo as
leis, en concreto o artigo 26 da
Contitución, referido ás leis do
Poder Xudicial e Enxuiciamento
Criminal e dos Carpos de Seguridade do Estado.

Rafael Mouzo tivo coñecimento
dos feítos através dos comentários dalguns dos alunos que ese
ano se examinaban na Faculdade de Matemáticas. Ali realizaban as probas de acceso á Universidade os institutos de Bacharelato de Cee, Ordes e o coléxio La Salle de Santiago. Antes de iniciarse o exame alguns
dos convocados tiñan as perguntas escritas e comentaban
os seus contidos aos seus
compañeiros. Segundo o informe pericial elaborado por Manuel Rivas Garcia resultaba
"moi sospeitoso o elevado nível
e a perfeita estruturación dun
grande número de exames de
Filosofía, destacando tamén a
grande similitude entre as probas". En declaracións posteriores, os alunos citados recoñeceron saber os contidos, pero se
negaron a facilitar o nome da
fonte que difundiu as perguntas.

No xuízo declararon profesores
da Universidade e do Ensino Médio, traballadores da Universidade e estudantes , directores e
profesores de centros privados
de ensino médio. Mercé aos interrogatórios verificouse o pleno
coñecimento prévio das probas
de Filosofia, Inglés e Comentário
de Texto. O que non se descobriu, polas reiteradas negativas
dos declarantes, foi a fonte da
que partiron as filtracións. O delito no que se estaría incorrendo
aparece tipificado no Código Penal como "infidelidade na custódia de documentos ou revelación
de secretos e informacións". As
probas necesárias para demonstrar a autoria das filtracións dependen do labor de investigación
policial que, ca recurso apresentado, esixe a Universidade.

Probas de Selectividade
O proceso iniciouse a raíz da
denúncia efectuada polo alcalde
de Corcubión , Rafael Mouzo,

Mentres as pescudas periciais
se centraban nos tres coléxios
citados, a policía eludiu investigar en outros centros que apareceron sinalados como sospeitosos, nomeadamente os coléxios privados Peleteiro e Marcote, de Compostela e Vigo, respeitivamente. Na publícídade
que ambos empregan como reclamo para conseguir alunas figura a garantía de aprobar a
Selectividade e o segundo, o
coléxio Marcote, pagou aos
seus alunos o transporte até
Santiago para protestar contra a
suspensión das probas, lago de
se coñecer as filtracións. +

ASILO POLÍTICO

O Parlamento galega unánime contra a expulsión

Os seis africanos que peden asilo
ocultaranse porq"'u e temen morrer
•H.V.
Segundo os convocantes mil
persoas asistiron á manifestación celebrada en Pontevedra no
seranciño do 21 de Febreiro para reclamar o asilo para seismozos que están a piques de ser
expulsados. Os seis africanos,
que tamén estiveron presentes
no acto, están dispostos a agacharse para evitar volver aos
seus países de orixe. "Vailles a
vida niso", dixo un integrante de S.O.S. Racismo, aludindo á sua
condición de perseguidos políticos.

atrás. En torno a este reclamo
un grupo de persoas coreaba insistentemente "A lei de estranxeria a Xoan Carlos e Sofía", facendo alusión ao feíto de os titulares da coroa naceren fóra do
território español.
O próprio Xoves 24 é a data límite para executar a expulsión
dos seis mozos. O Comité Español de Axuda ao Refuxiado
promoveu a apresentación dun

"Expulsados por negros e indocumentades. lmpidámolo", dicia a pancarta que encabezaba a manifestación que o pasado
21 de Febreiro percorria os aledaños do
Governo Civil de Pontevedra. "España racista , España fascista", puña neutra pan- Os africanos apresentaron ·un
cm:ta .que1'ia,. ·m.áis . ,'esolicitaroasilopolítico. -

recurso de alzada e outro prévio
ao contencioso administrativo
que paralise, en primeira instáncia, a orde de expulsión e, posteriormente, conceda o direito
ao asilo.
Non se espera unha resposta
até o último momento e, en caso
de vir denegados os recursos,
os seis africanos xa adiantaron
que non abandonarán o Estado
español por temor a represálias
nos seus países de
orixe , de modo que
permanecerán ocultos
da policia, a encarreg ad a de executar a
orde de expulsión.

Mália que as autoridades españolas aseguran que os seis africanos entraron ilegalmente no Estado, as
asociacións de apoio
recordan que "foron
entregados á policia
española polos guardinhas portugueses e
recurso para ·paralisar a expulsión · .qaquela a entrada foi,
· ,., , , ft < t
ANXOUB~es1As,; absoll!ltameate,legae'.+
1 ':'.
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(A CORUÑA)
COMISION DE CULTURA

1CERTAME DE TRABALLOS
ESCOLARES SOBRE
OS ESCRITORES RIANXEIROS
Se algunha característica, entre outras, define e señorea o
nome de Rianxo, esta é sen dúbida o ser berce de escritores e
artistas de renome.
A promoción e difusión da súa figura e obra é, pois, labor
fundamental e débeda abrigada .
E, senda a escala un dos ámbitos fundamentais para este
labor, a Comisión de Cultura do Concello de Rianxo ven en
convoca-lo .
1CERTAME DE TRABALLOS ESCOLARES SOBRE
ESCRITORES RIANXEIROS
BASES:
1.-TEMA: Os escritores rianxeiros.
2.- TIPO DE TRABALLO: Traballo de aula realizado polos
alumnos.
3.- PARTICIPANTES: Colexios de Primaria ou E.X.B. , públicos
ou privados da Comunidade Autónoma Galega.
4 .- UNGUA Os traballos estarán realizados en língua galega.
5.- CADA COLEXIO: Poderá participar só cunha única mostra seleccionada entre tódolos traballos de aula, acompañada dunha memoria do profesor (es) que dirixa (n) o
traballo e se quere, dunha valoración da actividade polos propios alumnos participantes.

6.- VALORACION DOS TRABALLOS POLO XURADO: O Xurado, na súa valoración, atenderá sobre todo:
- Orixinalidade.
- Adecuación ó nivel.
- lnterdisciplinariedade.
- Memoria, sobre a actividade, do(s) profesor(es).

7.- PRESENTACION DOS TRABALLOS: Os traballos deben ter
entrada no Rexistro Xeral do Concello de Rianxo antes
das 14,00 horas do día 5 de abril de 1994.
Praza de castelao, 1 - 15920 Rianxo
Teléfonos: 86 00 7 5 - 86 00 7 6

8.- MODO DE PRESENTACION: Os traballos presentaranse
en sobre pecho. No exterior do mesmo figurará so un LEMA, e o nivel dos alumnos, que se repetirá no exterior
doutro sobre dentro do que se farón consta-los seguintes
datos:
-Lema.
- Nome do colexio participante, enderezo e teléfono.
- Nome do director ou profesor responsable.
- Nivel dos alumnos participantes, e o seu nome e apelidos para os diplomas .
9.-

PREMIOS:
Gañador:

-

Visita o Rianxo o día 21 de maio para 50 alumnos e
profesores acompañantes (transporte gratuito) .
Re~pción polo Corporación.
Lote éle libros de escritores rianxeiros para o colexio.
Diploma para o colexio e alumnos.
Visitas ás casas natais de R. Dieste e A.D.R . Castelao.
Visitas ós lugares de interese do Concello.
"
Paseo en barco polo Ría de Arousa.

-

Lote de libros de escritores rianxeiros para os colexios .
Diploma para os colexios.

-

10.-

Os premios poderá1 i ser declarados desertas polo xurado.
11 .- O Xurado estará formado por profesionais do ensino e
por 1 representante do Concello.
12.- O Fallo do xurado será inapelable e dorase a coñecer a
través da prensa e directamente ós gañadores.
13.- Os traballos premiados quedarán propiedade do Concello, que se reserva o dereito á súa publicación total ou
parcial por calquera medio.
14.- Unha vez coñecido o fallo do xurado, o Concello parase en contacto co colexio gañador para a organización
da viaxe a Rianxo.
15 .- A difusión das presentes Bases será a través da prensa.
16 .- A participación neste certame implica a aceptación das
presentes BASES.
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-----------------------AS DUAS BEIRAS DA VIOLÉNCIA

Fernando Fernández González,

.~

ex preso do Grapo
'A política de arrepentidos, patrocinada por Asunción, foi un completo fracaso'
Vivin várias ceas! (celebración entre os presos cando eren próxima
a sua liberación). Unha delas foi
en 1982 (ano da vitória socialista).
Daquela habia unha posibilidade,
mesmo houbo negociacións co
governo ao ano seguinte . Pero
pedian o ouro e o mouro e, por riba, que nos baixasemos os pantalóns . Nos ternos claro que estar
presos non nós impide estar ao
dia do que pasa na rua. Lemas os
xornais, talamos coa famflia ...
Cando me levaron para o Porto
(Puerto de Santa Maria, Cadiz)
coincidin cos de ET A. E decianme: Tranquilo que tal dia saimos.
Veña, irnos festexalo cunha cea.
Mira que non fixemos ceas desde
o 82! A chegada do PSOE criou
moitas ilusións, a xente esperaba
que fixese reformas, porque aqui
non houbo un cámbio real do sistema desde o franquismo. O
esencial das leis non se modificou. Ao final o que se levo u á prática foi o Tejerazo. De aí naceu a
Leí Antiterrorista, a de folga e outras moitas medidas. Tamén houbo esperanzas cando a negociación con ETA. A partir de aí vi use
que se rompeu a baralla, que o
governo ia pola via represiva.

• MANUEL VEIGA

No Estado español hai
máis de setecentos
presos políticos no
cárcere. Alguns
morreron en taigas de
fame, outros de
enfermidades que non
foron atendidas. A
diferéncia doutros
paises onde os
acusados de
terrorismo chegaron a
acordos de
arrepentimento co
governo, caso
sobranceiro. de ltália,
aqui esta política
fracasou,segundo
destaca Fernando
Fernández González,
ex-preso do Grapo
que viviu durante trece
anos no cárcere, sen
contar con nengun
delito de sangue.
Fernández que é
mecánico e natural de
San Pedro de
Sárdoma (Vigo) ere
que "nada se pode
esperar" do actual
Ministro do Interior,
Antoni Asunción, antes
Director Xeral de
lnstitucións
Peniténciarias e autor
da política de
dispersión dos presos.

'Mira que
non fixemos
ceas desde o 82!
A chegada do
PSOE criou moitas
ilusións."

Que facian na prisión?
Tratábamos de pasar o tempo estudando, facendo traballos manuais, exercício físico, tamén tiñamos algunha festiña. Todo para
que aquel cuarto pequeno non te
comese. Eu vin compañeiros que
sentian que as paredes se lle empezaban a xuntar, a baixar para
abaixo e abafaban.

A política de Asunción
ANxo 1GLES1As

Cando saiu do cárcere?
O 7 de Agosto de 1993. Hai máis
de médio ano e parece que foi
onte.

De que foi acusado?
De perténcia a bandas armadas,
de expropiar un banco, de sacarlle unha pistola a un garda civil e
dun suposto intento de axusticiar
a dous nacionais.

Aplicáronlle algunha redución
de condea?
Déronme algunha das normais ,
das que lle dan a todos os presos. Pero non todas as que me

FE
dE
m
pr

correspondian, nen moito menos. A verdade é que tiña que
ter saido en Maio, pero fixéronme unha pirula para estar máis
tempo na cadea. Viñéronme cun
xuizo de delito común e mira
que xa tiveran tempo para poñermo cos anos que levaba preso. Leváronme para a prisión de
Meco que ten un réxime máis
duro. Un dia estaban tacando
recento e mandáronme poñer de
pe. Eu díxenlle: Vostede estarna
vendo? Pois logo para que quere que me poña de pe? Por iso
fixéronme un parte e quitáronme
a redención e asi non me ceibaron até o 7 de Agosto.

De canto era a sua condea?

'Ainda hai algun xuiz honesto e demócrata,
pero non son moitos. Cando cadra un
evítano cambiando ao preso de cárcere."

De 28 anos. Pero como che aplican a triple da maior que era de
6, pois quedou en 18. Despois
do xuizo mándante para Herrera
(prisión de alta seguridade). Nos
non eremos nestas leis, porque a
razón de que me condeasen non
está na loita armada, senón na
miña ideoloxia de comunista. Asi
e todo, recurrimos porque isa da-

nos dereito a manter un avogado.
O recurso foi ao Supremo e alí
aplicáronme o da triple da maior.

Ilusión coa chegada
do PSOE ao poder
Como se vive o paso do tempo,
os cámbios sociais, no cárcere?

A política de espallamento acabou coas comunas das prisións?
Coa dispersión pretendian rachar
a solidariedade entre os presos.
Pero a solidariedade segue e o
obxetivo que buscaban que era o
arrepentimento, que renuncias~.:
mos ás nasas ideas, non se produciu. Esa política iniciárona en
1987 e os tres ou catro casos de
renúncia que se deron terianse
producido igual. Como di a poesia
de Bertolt Brecht, uns loitan u.n
dia, outros moitos dias e alguris
toda a vida. De non haber arrepentimento, procuran esmagarnos. Aproveitan os traslados dunha prisión a outra para darche unh as malleiras de moito demo,
despois aillante nas celdas. A represión hoxe mesmo é maior ca
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Fernando Fernández é agarrado e batido por dous policias que disolvian ao piquete
de máis de mil persoas que pediu o peche do Corte Inglés o dia da Folga Xeral. Permaneceu tres dlas no cárcere. "Aos demais ceibáronnos, pero a min non. Eu xa cumprin condea. Agora cóllenme simplemente porque non lles gosta a miña ideoloxia."

nunca. Temos catro persoas que
están bastante enfermas . Ana
Garcia Rueda está internada. A
unha compañeira de Vigo negáronse a entregar1le a correspondéncia e por pedi1a mandárona a
unha celda de aillamento. A Garrido que estaba en
Logroño trasladárono para Daroca
(Zaragoza) para
que non tivese
32
dereito ás tres
chamadas telefónicas mensuais
que lle concedera
o Xuiz de Vixiáncia Penitenciária.
Asi ten que empezar de novo o
proceso legal para solicitalas,
porque o xuiz que lle corresponde
agora é doutra zona. Ainda hai alg un xuiz honesto e demócrata,
pero non son moitos. Cando cadra un evítano cambiando ao preso de cárcere. Asunción xustificou a dispersión decindo que era
para que non fixésemos proselitismo no cárcere, porque vivíamos "demasiado ben". Xa é o colmo. Mesmo cando fixemos a folga de fame dixeron que nos estabamos alimentando en secreto,
entón sacamos unha foto, a miña,
que saiu en El Mundo, onde se
via como estaba, exposado á cama. Asunción, como di a miña
nai, só di a verdade cando se
equivoca. Daquela, o que agora é
Ministro, cebouse en min e comezaron a trasladarme seguido, dun
sítio para outro.

foron trece anos no caldeiro. Despois empecei a buscar traballo .
Eu era mecánico no 79, pero xa
non sei como son os coches de
agora, ah, ah!
Non, penso ~ue
me defendo. E dif í c i I topar choio
con catro millóns
de parados e a
reforma laboral
que fixeron. Quíxenme apontar,
70
por exemplo, a
uns cursiños de
mecánica da Xunta, pero resulta
que eran para
menores de 25
anos. Xa me foderon. Agora estou a cobrar esa axudiña de 43
mil pesetas para os que saimos
da cadea, pero axiña se me remata.

'Estiven
sen tomar
nada 67 dias.
Baixei de
a
quilos.

Canto tempo botou vostede en
tolga de fame?

Cales son os seus obxetivos
políticos?
Agora síntome con máis forza
ideolóxica. Tiven moito tempo para ler. Agora hai o doble de parados de cando entrei no trullo. As
mellaras salaríais e laborais que
houbo no setenta e sete vannas
recortando. Hai leis máis represivas como a da patada na porta,
nen sequera se legalizou o aborto. Tamén se reforzaron os valores de egoísmo e insolidaridade,
grácias ao PSOE e aos meios de
comunicación. En xeral os movimentos de resisténcia tiveron un
retroceso nestes anos. Pero ultimamente estase a ver un cámbio.
Agora loito na rua . Nas asociacións de axuda aos presos, nas
mobilizacións ...

Fixemos moitas. A última vez estiven sen tomar nada 67 días.
Baixei de 70 quilos a 32. Despois,
ao perder o coñecemento, aplicáronme a alimentación forzosa. A
algunha xente chócalle que tomemos unha medida tan radical. Pero si o tacemos é porque antes
esgotamos todos os outros camiños. Coa folga do 89 conseguimos que unha representante do
Governo asinase un acorde de
reunificación dos presos no mesmo cárcere. Pero iso foi antes
das eleicións, en canto pasaron
esquecéronse de todo.

Que papel xogará Antoni Asunción?

ncias~

Que fixo ao sair do cárcere?

se pronna en

Primeiro descansar un pouco que

"Ao golpistas
puxéronnos na rua
sen que renunciasen
ás sua ideas",
comenta Fernando
Fernández. Na
fotografia Casimiro XII
Arauxo, no cárcere
desde o 1O de Febreiro
de 1977. Non lle foi
aplicada a amnistia.
Participou en 20 folgas
de fame no cárcere.
Alguns presos están
en cadeiras de rodas
por este motivo.

ón
to aca1s pri-

1 rachar
presos.
1ue e o
1e era o

iSOS

de

arianse
t poesía
itan un
alguns
3r arremagaros dunche undemo,
s. A re-

A revista Ocu-CoMPRA MAEsTRA ven de publicar, na sua última
edición mensual, un inquérito que demonstra que a maioria dos
cidadáns do Estado van traballar no seu automóbil particular
porque o servizo de autobus é deficiente. O coche é empregado
nun 65 por cento dos casos para os translados ao centro de
traballo. "Duas de cada tres persoas van en coche porque aforran
tempo -di a revista-, estes empregan unha meia de 18 minutos
para chegar, mentres se usaran o servizo de transporte público
colectivo precisarian 40 minutos".

~
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Agora hai o doble
de parados de
cando entrei no
trullo,"

Hai que ver que o seu pasto de Ministro do Interior é un prémio pala
política represiva que levou nos
cárceres. Tamén
aos policías que
destacan lle dan
ascensos e medallas. Penso que iso
di abando.+

Das 20 cidades que estuda o informe que publica a revista da
Organización de Consumidores e Usuários só unha é galega: A
Coruña, onde, para ir traballar, usa o coche o 6.3.6 ~ar cento da
povoación laboral, mentres o 34,7 por cento va1 a pe.
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"O 15 por cento dos usuários pede unha estación ou unha parada
máis próxima, un 13 por cento maior frecu~ncia d~ pa~o, o 1O por
cento máis rapidez e o 9 por cento percorndos ma1s directos( ... ) O
número de usuários satisfeitos co transporte público é do 3 por cen
(... ) Un 86 por cento das persoas que uti.liza~ o seu coche non
usan outro meio de transporte e, adema1s, so un 28 por cento leva
no seu veículo a outras persoas, polo que, daquela, só vai o
conductor", di Ocu-Compra Maestra.+
GREENPEACE
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pasando arreante e se ca$ ao

chan estás perq!tl~>'~ P .tj;ia ''
cadroume un qüe1e~taba .
bébedo e intentotf metéITT1e
un pito nun ollo. Ot.!tra v~z
deixáronme sen pelo de tanto
turrarme del. Alguns quedan
escaraUados, com<;> Laurea.no
Ortega que detiveron hai

pouco. Xa o recoñeceu o xuiz
e o fiscal. Era evkient~. A .
Encarna, que prenoeron
canda el, quixéronlfe meter
un pau pola vaxína, •

Proibidos os vertidos na mar
"Desde o 1 de Xaneiro quedaron proibidos os vertidos radiactivos e
industriais á mar, ao igual que a incineración dest~ refugal.lo",
informa no último número, a revista MAR, que edita o Instituto
Social da Mariña. Asi foi decidido, por ampla maioria, polos 45
países participantes nas negociacións destinadas a ~edificar ~
Convención de Londres, o Tratado que regula o vertido de residuos
contaminantes ao meio mariño. A saída doada, usar o mar como
.
esterqueira, rematou, polo que os grupos ecoloxistas non
dubidaron en calificar a decisión como unha vitória para o me10
ambiente".
"Na Fosa Atlántica, a 700 quilómetros das costas galegas, teñense
botado 142.000 toneladas de resíduos radiactivos, das que o 90
por cen corresponden ao Reino Unido", informa Mar, qu~ ~~mén
recolle opinións de reputados científicos a~al;:indo, pos1c1on do
ecoloxistas contra a prática de verter sustancias toxicas e
radiactivas na auga: "A radiactividade non se dispersa na auga,
senón que queda atrapada nos fundos mariños, criando unha fonte
intensa de contaminación que permanecerá moito tempo'', di o
profesor Jackson Davis. +

ª·

Atutxa abre a porta de Amedo
"O conselleiro de Interior basca, Juan María Atutxa, sumouse a Felipe
González e ao ministro Antoni Asunción na demanda do terceiro grao
para os cabecillas dos GAL Xosé Amedo e Michel Domínguez informaba o Xoves 17 o diário basca EGIN. Mentres Atutxa, desde o
Parlamento de Gasteiz, afirmaba que «teñen direito á reinserción», en
Madrid o seu compañeiro de partido lñaki Anasagasti [ambos son do
PNV] expresaba o seu malestar e apontaba a necesidade de revisar
quen se acollen a estas medidas «porque se non se vai dar a
impresión de que hai duas varas de medir»".
"O argumento de que ambos policías cumpriron a metade ~a pena

é pouco rigoroso, xa que cumpren 108 anos de condea e amda
considerando trinta como o máximo número de anos que, segundo
a lei, deben cumprir, Amedo e Domínguez levan en prisión cinco.
anos e meio, polo que lles faltarian tres anos e meio para cun:ipnr o
tércio da condea preceptivo para ter posibilidade a unha medida de
réxime aberto", di o rotativo basca.+

Rectificación
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

No artigo que firman G.L. e M.V.
no número 609 de ANT aparezo
citado como presunto sustentador da tese de que no conflicto
de Bosnia se fai notar un "impresentable enfrontamento entre tribus incapaces de refrear os seus
máis baixos instintos". A cita, que
como os articulistas mencionan,
procede da revista vasca Hika, é
literal: o que sucede é que no
traballo publicado en Hika eu
mencionaba esa hipótese precisamente para rexeitala.
A miña visión dos feitos é exactamente a contraria da que parecen atribuírme G.L. e M.V.: en
Bosnia están en confrontación
un proxecto político -que abrangue a musulmáns, serbios e croatas- que ten apostado pola
convivencia interétnica e intercultural, e outro que ten ratigicado
as súas querencias pala limpeza
étnica e outras
aberracións. Se
o primeiro, mal
que ben, foi
avalado polo Amiña visión
goberno bosnio, dos feitos é
o segundo ten
sido defendido exactamente a
ata agora por contraria.
eses rebentos
do fascismo que
son os gobernos de Servia e
de Croacia. Estou de acordo, por
conseguinte, cos autores na súa
vontade de rexeitar a explicación
tribal, e agradecería que ANT publicase esta rectificación.+

O relato policial
agromou estes últimos
anos na literatura
galega. Escritores
voluntariosos andaron á
caza de detectives
arquetípicos
(desencantados,
, solitários, pero cun
aquel de ética). Moitos
estrañaron os
sumidoiros de Nova
lorque e soñaron con
converter a ria na
ribeira do Hudson.
Galiza era pequena e
labrega. Agora xa teñen
crimes e corrupción á
vista. Que maravilla.

CARLOS TAIBO

(MADRID)

XosÉ Cm CABIDO

Non había máis que ser progresista e crítico unha mínima para
estar encantado co programa alternativo do Gran Wyoming e
Mancho Alpuente. Viñan estes tipos simpáticos a traer aire fresco, a criticar canto se debe criticar nas Españas: a Igrexa, o
Exército, o Capital, e xa de paso a quen os representa e obedece: o partido que simula estar no gobemo e o partido que simula estar na oposición, os medios que simulan ser informativos e a propia televisión que, actualmente, quitado algún documental , non vale nin para morrer de noxa con ela.
Lixeiros son os directivos e ideólogos da televisión, tanto na
pública coma na privada, que explotan con descaro a impudicia, o morbo e a estupidez brutal da xente de tipo mediocre ou
plenamente ocre. Lixeiros, é dicir, fabricantes de lixo. (Asociar
con Social-lixocracia).
Este programa que acaban de censurar os lixeiros de La-dós,
lembrábanos, a máis de catro, aquel outro que fixera Antón
Reixa polo 1990, Sitio Distinto, e que os xefes de Alian za Popular na TVG en seguida suprimiron, a pesar do seu indiscutible
éxito de audiencia.
paradoxa comprensible. Robespierre, que estaba e n contra da
pena de morte, mandou matar a todos os que estaban a favor.
Paradoxa indignante. Os demókratas , que non paran de presumir do seu demokratismo, péchanlle a boca ós disidentes .+

DDT para
A Límia
Ultimamente a ninguém estranha
ver essas quadrilhas de operários da Consellaría de Agricultu-

ra, ataviados com monos de trabalho e com estrambóticos aparelhos, pululando por toda Galiza
e entregados ao meticuloso labor
de sulfatar todo calvalho que se
lhes ponha por diante. Estes comandos disfarzados de "cazafantasmas" perseguem um micro-

Segundo as fugaces manifestac;ons dos expertos (que nom
espertos) deve ser aginha eliminada, pois está-se a concerter
numha perigosa praga.
Fumigam por acá, por alá, por
acolá e nom se dam conta de
que na Límia a citada pulguinha
ja nom é umha ameaza e que
hoje está totalemente controlada,
até me atreveria a aseverar que
esta espécie está extinguida.
Quic;á algum técnico lea casualmente estas linhas e fique pampo
ao descobrir que nom tem notícia
da existéncia de nengum sistema
maravilhoso para
acabar com este
problema de raiz.
Que ninguém
pense que ternos os limiaos
umha espécie
de
barbudo
"Doutor Bacterio" que entoou
o "eureka" tras
ongos meses
de desesperada
investiga9om.

Fumigame
nomsedam
conta de que a
citada
pulguinha hoje
está totalmente
controlada.

Son os "sapientísimos" engenheiros do Servic;o de Estruturas Agrárias da própria Consellária de Agricultura, os que metodicarnente e
gradualmente venhen utilizando o
métido infalível do DDT para combater a esa casquivana altica.

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------,
Pero, os Estados Unidos ocupromiso en canto aos princípios
lamente, na carta da ONU, que
Aproximación
pan Corea do Sul militarmente
de non ameazas nen emprego
impida a retirada de calquer país
no 1045 e instauran un réxime
do mesmo. Esta utilización porda forza armada nen nuclear.
ao conflito
de excepción, privado de partiparte dos EE.UU. do Consello de
2.- EE.UU apoia a introducción
dos políticos. Mentres que no
Seguridade da ONU , ademais
coreano
Norte, e ante esta agresión, por
de ser inaceitábel, non é mais
en Norcorea de reactores nu-

O Governador de
Pontevedra, Xurxo
Parada, congratúlase
en Antena 3 da
confianza que lle ten a
xente á policia, mália
os asasinatos de
Nigrán. "Fíxense, di o
Governador, que os
próprios fillos do morto
chamaron á policia
para denunciar o que
estaba a acorrer".
Home! Só faltaba. E
logo a quen ian
chamar? A Spiderman?

Ultimamente, en diferentes
meios de comunicación, véñense emitindo opinións sobre o
conflito da Península Coreana.
Esta opinións plasmadas a meio
de artigas, sobre o conflito que
atinxe a Corea, son tremendamente interesadas, manipuladas
e contrárias a toda realidade. Parece que máis unha vez se está
preparando o terreo -intoxicando
a opinión pública- para intentar
facer un linchamento. Esta vez,
os maos, son os Coreanos. lsto
é o que me forzou a facer algunhas clarificaciones sobre Corea,
e aproximar asi o tema ás mentes e conciéncias galegas.
Para facer esta análise é preciso remontarse á história, xa que
é peza indispensáel para analisar calquer fenómeno sócio-político. Esquecela é sinxelamente
porlle impedimentos á comprensión verdadeira dos fenómenos
sociais, políticos e económicos.
Comezamos, no ano 1905, cando o Xapón ocupa militarmente
Corea e transfórmaa en colónia
no 1910. A oposición a este colonialismo levou a organizar ao
povo Coreano, que crea o 25 de
Abril de 1935 unha Guerrilla Popular antixaponesa, nunha proclama feíta por Kim 11 Sung, e
acada a Soberania nacional o
15 de Agosto de 1945.

Portugal, Portugal,
Portugal!, berraba a
grada de Rio de
Balaídos no encontro
entre lusos e españois.
Unha parella de
policias achégase a un
rapaz que brande unha
bandeira verde e
vermella. Por que
animas a Portugal?,
pergunta un dos
axentes. O interpelado
require a bufanda azul
e di: "Eu non son
español". Na comisaria
acúsano de ba~ullador
e o mozo lemb·r~l'que '~

XENTE LIXEIRA

fantasminha de coraza metalizada que anda a fazer falcatruas
palas árvores. Dam em chamarlhe "altica quercetorum" e em alcumar-lhe "pulguinha do carvalho" que é, por cento, un nome
mais cristiano e adecuado.

As duas Coreas xurden dunha
división que no seu día foi considerada unha liña de demarcación artificial e transitória destinada a regular os problemas
da rendición dos xaponeses.
i

cento, apoiada pola ONU que
só recoñece a parte do Sul,
baixo o governo estadunidense, proclámase a República
Popular de Corea, o 26 de
Agosto de 1948.
No 1950 os EEUU tratan de
destruir a Corea de Norte, o
que provoca un enfrentamente
que causa máis de 4 millóns de
vítimas, saindo derrotados os
ianquis. Pero,
dispostos a
non permitir o
normal desen- Estes
rolo de Corea
do Norte, os compromisos
EE.UU. baixo fo ron
a administración Reagan, cumpridos
acantonan 400 por Norcorea
mil soldados
no Sul con ar- mentres
senal nuclear. EE.UU., coma
Feítas estas Sempre, toma
reseñas históri- unha atitude
cas. Perguntá- coarc1"t1"va e
monos: Que é
pois o que está ameazante.
a suceder na
Corea? Que
pasa co tema
nuclear na Península Coreana?
A que obedece a retirada de
Corea do Tratado de Non Proliferación de Armas Nucleares?

cleares de auga lixeira.
3.- Norcorea reabre unha consulta coa AIEA (Axencia Internacional de Enerxia Atómica).
4.- Reanudase o diálogo Norcorea-Sulcorea.
Estes compromisos foron cumpridos por Norcorea mentres
EE.UU ., coma sempre, toma
unha atitude coarcitiva e ameazante, recomendando sancións
e presións militares. Proba desta atitude son os exercícios militares levados a cabo na península Coreana, conxuntamente
con Sulcorea (Ensaios de Guerra Nuclear). Ante este proceder dos Estados Unidos, Corea,
para salvagardar a sua Soberanía vese abrigada a retirarse do
tratado de Non Proliferación de
Armas Nucleares. A retirada é,
desde o ponto de vista de Corea, unha medida de clara autodefensa, pois mentres uns se
poden armar e ameazar as soberanias e reximes políticos escollidos polos próprios pavos, a
outros preténdeselles obrigar a
que se sometan a amos e intereses estranxeiros.

Esta retirada de Corea do tratado mencionado demostrou, unha
vez máis, que a ONU moitas veces segue o dictado dos EE.UU.
De partida diremos que logo de
pois por iniciativa deste país, o
terse chegado a un acordo enConsello de seguridade tomou
tre Norcorea e os EE.UU. emitíunha resolución contra Corea,
do conxuntamente nun comunipor terse retirado de dita organiscado, polo que:
mo. Resolución a todas luces inxusta e contrária a toda legalida1.- EE.UU. reafirma o seu com- : ,' de, ;xa que non hai nengun regu-

que unha conxuración dos própríos EE.UU. tendente a esmagar a independéncia das nacións
e o seu xeito de organizarse.
Non dándolle resultado aos
EE .UU . nada das suas manobras desestabilizadoras , o 19
de Novembro de 1993, Clinton,
promete examinar as solucións
en conxunto . Tócalle pois a
Clinton mover as pezas e pronunciarse sobre a cuestión dunha maneira xusta e razoada. De
seguir a ter unha atítude imperialista, o conflito pode agravarse e rematar nunha gu~rra.
A postura Norcoreana segue
sendo a de:
a) Que cese o simulacro de
"Team Spirit"
b) Garantir legalmente a non
utilización nuclear.
c) Garantir non emprazar armas en Sulcorea.
Esta agresión volve demostrarnos que o mundo non superou
as tensións, como así nos trataron de convencer plumíferos
ao servizo do imperialismo, co
derrumbe dos países do Este.
Que estas o único que fixeron
foi desprazarse ao terreo mais
concreto e real, a lo ita entre
pavos oprimidos e opresores .
Os focos de tensión non deixaran de incrementarse, mentres
algunhas nacións traten de pór
baixo o seu poder a outras ou
as que hoxe están sometidas
non se ceiben. +
MANuEL V. CABO
SANTIAGO
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Importantes
novas para
a lingua

RESENTIMENTO
NANINA SANTOS

Amigos de A Nasa Terra:
Atopo arestora un intre de
acougo na miña viase de descobrimentos para contárvo-lo
derradeiro que remátame de
acorrer, anunciárvo-lestas novas e, por suposto, saudarvo.

Un resentido coa sociedade, víngase na sua parte mais rep resentativa: Mulleres. Porque elas son as que ostentan o p oder
político, financieiro, industrial, intelectual, moral... e as que tiveron "a culpa das disgrazas do probe José.
E víngase con ese subconsciente misóxen o e machista que estas nosas sociedades teñen e seguen fom ecendo de mil xeitos
Subconsciente que tamén se expresa por boca de homes non
resentidos aos qu e ternos escoitado, con motivo de loitas concreta contra violacións, dicirnos ás feministas "º que tiñamos
que facer era violarlle á sua muller ...
Porque se se quere castigar á sociedade, ou a unha nación, povo ou tribo contendiente nunha guerra, muitos homes pensan
que é un método bón violar mulleres, e, se se quere castigar
un home concreto, viólase á "su a" muller (esposa, filla, noiva ...)
De non ser así, por qué non escolleria José R.S . un símbolo
mais representativo da sociedade coa que está resentido prendendo lume á Moncloa, bomba no Parlamento catalán, dinamita ao Ministerio de Xustiza ou Banco Exterior, Conferéncia Epicospal, etc? •
Agora si que algum leitor espabilado salta surprendido no seu
asento e cheo de razóm dirá: pero se o DDT está poibido !!!
Tranquilo, he. Que eu nom estou a falar do insecticida, eu falo
do D.D .T. (Denigrante Desertiza<;om Total) que goza de todas

as licen<;as e permisos adiministrativos e por riba resulta ser
dumha eficácia insuperável:
nom fica altica nem baixica, nom
fica nada.+
MIGUEL MARVOA DA LIMIA
VIGO

Como sabedes, perante tódala
derradeira década andei buscando novas terras para a nasa Nación de
Lingua. Dende que entereime por lec- Os nativos
turas de que,
alá polo Ion- chamanoseu
sano ano de país 'Gortupal',
1993 ou 1994,
descubrí rase- 'Porgutal' ou
1a Fala nun 'Protugale',
pequeno pobo
no que da- segundo-los
que la era a numerosos
Estremadura
española (ho- dialectos que
se Carta Pro- teñen.
vincia Galega) , cultivei a
esperanza de
que ése non fose un caso iya' do. Eu sabía que non estabamos sós. Deus non podía ser
tan cruel de deisarnos sós no
centro do Universo. Hose o
meu estarzo mírase recompensado. Esplícovolo.
Penetrando dende a Carta
Provincia Galega cara o SurEste, e vecendo-la dura orografía minerái, a selvase fauna
animái e a esuberancia vesetái, acadei atopa-loutro territorio habitado onde, para a miña
gran sorpresa, iPóidenme entenderme moi ben ces nativos
na miña (na Nasa) propia Lingua! Os nativos chaman o seu
país (¡agora o noso novo Territorio!) "Gortupal", "Porgutal" ou
"Protugale", segundo-los numerosos dialectos que teñen
(a diferencia da Nasa Lingua,
a fala protugalense está profondamente fragmentada). Polo que acadei escoita-los máis
veyos do lugar, os protugalen-

GONZALO

G LOBA

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

o Alenteso, 23 de Saneiro de 2064

José Rodríguez Salvador, "O violador de Vall d'Hebrón", -mais
de 28 violacións a mulleres-, respostou a unha das vítimas que
lle perguntou Porqué o facia, "Porque estou resentido coa sociedade11. Exemplarizante.

ALDEA

Gales e Escócia xogan
a Copa contra
Inglaterra. O Gardador
da Lei torce o beizo e
pergunta: "Se cadra,
prefires pasar un par de
dias no caldeiro?".

ses quizáis descendan duna
das numerosas ondeadas de
Galegas que fusiron das pragas medievais, da invasión de
Almanzor, dos piratas ingleses
ou mesmo da colonización turco-saponesa do ano 2000. Ou
mesmo do-l'lrmandiños. Ou de
todos eles.

Segundo acadei cartografiar,
Protugale esténdese dende
mái-lo Sul do "Alenteso" (dende-lende escribo) ata a resión
que chaman "Balensa-Monsao" no Norte. A fala protugalense escóitase en tódolo territorio, e lembra un pouco o Galega Clásico que estudiabamos en carta de E.S.A. (Ensino Seral Alicerceiro).

Páxina de Deportes
de La Voz de Galicia do
Luns 21 de Febreiro.
Unha foto a tres
colunas mostra a un
mozo diante dun
automóbil deportivo.
Por tras do coche
albíscase con
dificuldades unha
, muller. O pé de foto
explica: "O
habelencioso dianteiro
Pedro Riesco sorri ante
o seu vistoso Toyota
Celica e a sua noiva,
símbolos dun xoven
trunfador". O único
que non explica o
xornal é se a loira viña
no mesmo lote co
coche ou foi adquirida
aparte.

lndubidablemente, o seu vernáculo e una imperfecta derivación da Nasa Lingua: non e
casuái que o propio neme da
tribo indique-la idea de 'apéndice' ou 'protuberancia' . Sen
embargo, recayendo tradicións
sobre a fala (os pobos primitivos tamén téñenas), 'algún
houbo que quería ver una absurda orise común o Galega, o
protugalense e mesmo a tala
da Carta Provincia! Asemade,
por mor do seu iyamento, os
nativos aínda usan-la súa estraña ortografía tradicional. Pero eles son só 12 miyóns. Asiña chegarán o Novo Territorio
as nasas Brigadas de Corrección das Falas Esteriores, o
cal neste intre estou á agarda
arestora de que acorra asiña.
O meu bisabó (un tenro soñador que no século XX chamaban "lingüista"), sa suserira,
nalgun escrito íntimo que conservo, que tal territorio e tal fala protugalense podían esistir.
Afortunadamente, as sentes
da miña sración fomo-leducad os para non crer no mito
ácrata senón na Ciencia Nacional. Hose mito e Ciencia
súnguense felizmente no meyor descobrimento conquerido
en tódolo século: o acadarmos
atoparmos nalgures neste intre outra fiya perdida da nasa
Leí Lingua, outro espacio, aínda que cativo, para engrandece-la Nasa Terra.+
ÜSLEC

O Rato Mickey da

ZERAVIA ÜMACCAC
A

C ORUÑA

L-----------------------------------------------seu carácter ditatorial e intransiPonteareas:
xente con certos movimentos xuvenis que loitamos por recuperar
Fascistas e
o naso concello das agresións ás
que ven senda submetido.
"Socialistas"
No último verán membros da
contra
Asociación Ecoloxista ADENCO
foron vítimas das persecucións
Nacionalistas
dos municipais, os que, "presioEn Ponteares, desde hai 25 anos
vimos suportando o fascismo do
alcalde Pepe Castro , quen é
abondosamente coñecido polo

nados" polo alcalde procederon a
arrincar carteis que advertían de
que as praias estaban contaminadas, colocados previamente
por ADENCO. O resultado foi un-
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A presentar en taquilla

ELEClRA

segundo Eurípides
Dirección Manuel Lourenzo

ELEClRA

Do 1ao27 de Marzo
Estación Marítima da Coruña, de Martes a Xoves, ás
18.30 horas e de Venres a Domingo ás 20.30 hor s.

Por limitación de aforo, aconséllase a reserva
previa, no telf.: 908 98 31 65,
!
de 11a15 horas.
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Europa cumpre dous
anos. Nacera na
Disneylándia de París,
apadriñado por
Mitterrand. As enormes
orellas negras foran
envexa de toda a CE
como símbolo do
investimento
multimillonário. Agora
resulta que perde vinte
mil millóns de pesetas
por ano e a empresa
Walt Disney anúncia
para Marzo o peche do
negócio. Din que
Mickey, estarrecido,
botouse ao Sena.

Moitos agardaban
desa polémica entre
renovadores e
guerristas unha idea,
un conceito, unha
palabra que os salvase.
Guerra é entrevistado
por El País. Canta o
sistema eleitoral
seguido polos comités
comarcais, as
desinéncias das
reunións executivas e
outros conflitos
intestinais do partido ,
pero ~ ~da de

•

proxectos, case
nengunha substáncia,
nen unha frase orixinal.
E ise é o ideólogo? O
teórico? O que vai
reivindicar o socialismo
desde a oposición?
Aviados irnos.

O alcalde de Vigo
Carlos Príncipe
reclama máis policia
para as ruas da sua
cidade (de policias
municipais está a falar).
"lsto arránxoo "eu en
duas semanas", afirma.
Na rua peatonal do
Príncipe un mimo fai a
sua arte para diversión
dos transeuntes.
Construe humanidade
a base de xestos.
Chegaron dous
policias. Pédenlle a
documentación e
mándano marchar
antes de que se
cabreen. A rua queda
moito máis segura e os
nenas que circulaban
por ela moito máis
tristes.

"Ás veces imos ao
mar só por resgatar os
aparellos, que valen
50.000 pesetas,
xogándonos a vida".
Quen asi fala é un
mariñeiro de Malpica,
entrevistado para a
série televisiva A
Pesca. Ao dia seguinte
da conversa o
mariñeiro e o seu tillo
marren no mar. lan
buscar os aparellos. •

••••••••••••••

facendo "cultura".

ha querela xudicial que, obviamente, gañaron os ecoloxistas.
Despois disto, membros da Asociación Cultural "lrmanciños da
Fala" tamén foron obxecto das
frustracións do ditador e do mesmo xeito levados ante a xustiza
por utilizar un coche altofalante e
anunciar a mesma situación das
praias contaminadas. O resultado foi lóxico: Caso Arquivado.
Logo disto o alcalde decidiu contraatacer criando unha asociación
que denominan de "cultural" co
aberrante e insultante nome de
La Vila (Ejem) Toda unha leición
de galega. Coido que non faria
falla lembrar aquela teimosa
manía de Pepe Castro por dicer
"Puenteareas"
en lugar de
Ponteareas, pero por si hai Saiban que
despistados re- irnos seguir
cordámolo. Véxase: "La Villa". editando
E xa non fale- Faladeiras e
mos da RTMP
(Rádio Televi- irnos seguir
sión Municipal denunciando
de Ponteareas),
porque entón todo canto os
isto sería un cu- caciques
lebrón panameño, e tampouco queren
é plan; a devanh
dita televisión é agac ar.
o mellor xoguete manipulador
de conciéncias do pepito. Coa
aparición desta escurantista
asociació de "niños bien" vai haber cristo no concello.

DERIVADOS
XOANPIÑEmo

Aquel barón prusiano que afirmaba que a guerra era a política
continuada por outros meios, nunca chegou a imaxinar que os
coflitos bélicos só ian ser co tempo unha simples derivación
dun tipo de cinema.
O cinema adaptou o ritual da fábula, o salvamento no su pen e
do último minuto e o eterno antagonismo de heróis e malvados. Logo a televisión só derivou para pintar a fábula de notícia
oferecida en directo, lista para un consumo masivo e amansado, co seu aquel de "show" e "happy end" para que os anunciantes chegasen coma os tabáns do verán ao sangue momo.
É por iso polo que o bombardeo de Saraievo, suspendido no
último minuto, soa a película de catástrofes en cartón-pedra. É

por iso polo que o ameazante Clinton apenas semella ser un
derivado de Harrison Ford, igual que Reagan señaba selo de
John Wayne, igual que Radovan Karadzi. .. de que familiar antiherói nos queren vestir ao serbio Karadzi?
Quen vexano ultimatum na OTAN, na pasada fin de semana,
unha invitación á Terceira Guerra Mundial, pode. Quen o entenda como un simples "clímax" diagramado por un guionista
no serial bósnio da CNN, igual acerta. Porque xa Hollywood inventou o chamado plano americano -polos xoellos dos personaxes, para que se visen os revólveres-; e a CNN derivou na
guerra retransmitida, via satélite, polos fuciños da humanidade,
para que se vexan ben claros os misis. •
un artigo ao cura xubilado. Falábas e das suas andainas, do
Opus Dei e outros vicios da

Do mesmo xeito ao socialista
Losada non se lle nota nen se
lle escoita dicer nen unha soa
verba en defensa da cultura au
do medio ambiente, que son seriamente agredidos polo alcalde.
Ao parecer o señor Losada intenta ficar nunha postura neutral
para nen perder nen gañar votos. Pois agora mesmo os socialistas están nunha fase moi
decadente e supoñemos que
serán estes contratempos os
que empurran os socialistas
ponteareáns a calar. A verdade
é que endaxamais fixeron nada
positivo, que eu saiba.

igrexa e a Faladeira foi censurada. Non se vendeu nas librarías
de xeito que os "villanos" están

HERMO

O último mes de Xaneiro o párroco de Ponteares, don Henriq u e, xubilouse e con motivo
deste acontecimento os lrmanciños da Fala sacaron un número
da revista que editan, Faladeira,
(Núm. 16) dedicando portada e

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

Como podemos deducir facilmente, a Faladeira é de carácter
nacionalista de maneira que ese
debe ser motivo suficiente para
ser vituperada e desprestixiada.
Pois saiban os fascistas tanto
de "orixe própria" como por simpatía (socialistas) que irnos seguir editando Faladeiras e irnos
seguir denunciado todo canto os
caciques queren agachar. Saiban que chamamos á lmsubmisión, á solidariedade e que irnos
recuperar a nosa identidade ainda que para iso tañamos que
sofrer mil e unha comparecéncias xudiciais máis.
Non hai que ser moi listo para
decatarse do contido ditatorial e
fascista da "política" de Castro:
Só hai que fixarse no tremendo
busto de Franco que hai na praza do "generalísimo". Ese é o
credo do alcalde ; ese era o credo do ex párroco don Henrique;
ese tamén debe ser o credo do
señor Losada; e ese é o noso
obxectivo: derrubalo. O Cabezón
ao lixo, somos ecoloxistasll•
ANToN R. OJEA
P üNTEAREAS

Dúvida
Gostaria muito de que o senhor
E.G.L. me aclarasse se na sua
carta encabec;ada polo título "O
Portugues na Franc;a" e aparecida no n2 608 de ANT pretendia
dizer que os
reintegracionistas deveríamos Pretendi'a
abandonar as
nossas ideias dizer que os
porque os emigrantes portu- reintegracio·
gueses
na nistas
Franc;a lhes falam aos seus fil- deveríarnos
hos em francés abandonar as
e nom em galeg o-portugués, nossas ideas.
na sua modalidade portuguesa, ou se era porque Bebeto e
Mauro Silva falam espanhol nos
meios de comunicac.;:om galegos
quando poderiam talar na suanossa língua galego-portuguesa,
segundo a variante brasileira do
nosso idioma comun. +
MARCOS JANEmo
RENOVA<;,::ÁO. EMBAIXADA GALEGA

DA CULTURA. MADRID.

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75

:~ ::
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

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

ANOSATERRA

O presidente arxentino Carlos
Menem, que o vindeiro 2 de
Marzo receberá a Medalla de
Ouro de Galiza, traerá debaixo do brazo a clasificación de
vendas de libros na República
Arxentina, encabezada nas úl-

timas semanas por un libro
racista editado pola filial americana de Planeta: "Los más
inteligentes chistes de gallegos". Tres fillos de galegas,
entre eles o doutor António
Pérez Prado, apresentaron

nun xulgado bonaerense unha
denúncia indignada esixindo a
sua retirada,
"por ofender e
discriminar gro-

seramente a nacionalidade ibérica que meirande número de
inmigrantes
aportou á República Arxentina"

Menetn receberá o dia 2 a Medalla de Guro de Caliza

Un libro racista contra os galegas
é o máis vendido na Arxentina
Tres fillos de emigrantes denúnciano por vulneración dos direitos humanos
• XAN CARBALLA

ria aos princípios básicos da nosa
República e porque os seus textos e
ilustracións ofenden e discriminan
groseiramente á nacionalidade ibérica que meirande número de inmigrantes aportou á nasa Patria. Os
direitos humanos que todos os pavos se comprometeron a respeitar,
o espírito da nosa Constitución e as
suas leis foron transgredidos".

'-Che, chegaron os gallegos?, pergunta o quio queiro ao seu sócio. É
que se vende corno ro quillas. Envólvo11o para regalo?", dinlle nun
posta da rua Corriente ao doutor
António Pérez Prado. "Non, retrúcalle e te. Envólvamo para demanda xudicial". Cqmo no di o autor
de "O galega en Bueno Aire" o
libro da colección "La mandíbula
mecánica" de autor de coñecido e
camuflado baixo o inónimo Pepe
Domingo M uleiro y O leiros "é un
atentado racista intolerábel unha
agre ión que non con entiria a comunidade dos galega e tivese unha atitude nacional colectiva. Se
non a hai é porque e arrastra na
conciéncia non unha longa noite de
pedra enón de chumbo, porque
houbo unha urni ión imposta a balazo pola ditadura de Franco' .

galegas non usan bigodes para non
semellarse ás suas nais"; "Houbo
unha vez un galega tan, pero tan
tonto, que até os demais galegas se
decataron" ou "Odia do galega é o
dia menos pensado".+

•••••••••••

Unha longa experiéncia
Pérez Prado, que desde hai vinte
anos tense adicado a recoller e criticar publicamente o racismo implícito detrás destas humoradas (o Nº
188 de Grial recollia un pormenorizado estudo seu), sorprendeuse coa
saida do libro, "que ainda dá abondosos réditos no mercado libreiro,
cando parecían causas do pasado e
incapaces de competir co natural
histrionismo da política criolla".

Pérez Prado, xunto a Manuel Padomo (pre idente da Asociación
Hispano-Arxentina de Profi ionai )
e o avogado Jorge O car Varela
(auditor da axéncia de noticia Telam), ambo e dou fillo de galega . fundamenten a ua denúncia
por er o li ro demandado "contrá-

O autor ou colectivo que se agacha
detrás do nome "Pepe Muleiro", indica na capa que é nacido en Jerusalén, fillo de acomodada família,
estudou na Universidade de Madrid
e é BCE e MCE da Palo Alto Consultings. Na contracapa do libro usa
alguns reclamos do estilo de "Os

'Os galegas son setemesinos porque non os aturan nen as nais'
'Para calificar e te libro hai que
aturar a repugnáncia de ler a
ua 2 13 páxina. Pedimo que
e faga e te acrifício e oferecem o algunha anotación como
guia, --dinlle os denunciantes ao
xui z arxentino. Pido disculpas
pala ua textual groseria". A denúncia pormenoriza en trece fólios apretados unha escolma do
insuperábel estilo deste libro récord de vendas na Arxentina:

go o galegas van a misa duas
vece.
Unha flotilla de OVNIS aterra na
Galiza, «marcharon case ao momento ao non topar vida intelixente».
O cento por cento dos galegas
está a salvo de penetración ideolóxica: non 11es entra nada.
Acaban de descobrer a un espia
galega por asomar a cabeza.

Un sarxento decátase que un recluta é galega "polo físico, as cellas tan xuntas, o pelo, o acento
pechado, as poses, a boina, as
botas ao revés, a pistola de auga,
o casco que usa para comer o
rancho e outros detalles!!
Pergúntanlle a Deus se haberá
un Papa negro e di que si; tamén haberá un Papa arxentino.
E un galega? Deus di que si,
por suposto, ainda que non
mentres El viva.

Unha muller sabe que o seu violador era galega pois tivo que
axudalo
Os galegas son setemesinos porque non os aturan nen as nais.
Finaliza o libro cunha série de
perguntas do estilo "Como se·
lle di a un galega que lle funciona a metade do cerebro? Xénio. En que se diferéncia un galega dun mono? Na ollada astuta do mono". t

..............................•..................................•..........................................................................
"Para enteirarse do que di o ere-

BULRAS A UNHA NACION SEN ESTADO
ANTONIO PÉREZ PRADO

Moitos dos chistes de galegas neste libro son vellísimas burlas e escárnios que a xenofóbia e o racismo usaron contra
grupos humanos diferenciados. Pullas, infúndios e inxúrias
que se dispararon contra os xudeus -non só na Alemaña nazi-, contra os polacos entre as clases baixas dos Estados Uni..:
dos, contra os bretóns no vodevil parisino. Este libro compila moita vella e inevitábel bobada, pero hai nel unha clara
intención discriminatória, no piar senso da palabra.
Galiza e os galegas están considerados como unha entida-

de nacional, polo Estado español, pola Comunidade Europea e por quen recordan o significado que os clásicos deron á "Nación". (.. .) Os galegas do libro da "Editorial Planeta-Argentina" son ignorantes; é dicer, brutos. Claro que
un ignorante, un bruto, pódese polir, ilustrar e chegar a
usar o que poda do património cultural humano. Mais, lamentabelmente, os galegas de Pepe Muleiro son algo pior
e irredimíbel. Son tontos, mentalmente infradotados e iso
non se arranxa, sobre todo se este dado apaixoante serve
para todo un povo diferenciado, unha nación. Neste caso a

sua esencialidade é atávica, é función das leis da heréncia
e flue coa terquedade dos grupos sanguíneos. Configura
unha ra za, termo que os sábios do XVIII, definían como
«casta ou calidade de orixe ou linaxe. Falando dos homes,
tómase moi regularmente en mala parte». E de aí o racismo. Este libro que denunciamos é racista. Éo «en malaparte» e non só viola princípios de pura convicéncia humana, senón textos legais concretos. aos que debemos
acatamento: a Declaración dos Direitos do Home e a nosa
Constitución Nacional" +

.,
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DIAS
Lourenzo, afirrnou que dos
mesmos se deduce que ainda o
castelán conserva o seu rango de
língua de prestíxio e o galego segue
a ser "idioma de inferiores que se
tolera pero non se poténcia".+

• Urbáns,
guia cultural

•Nova fornada de
Cantos do Castromil

t)

Xa son trinta os títulos da
colección Contos de Castromil,
que a empresa de transportes máis
popular do país agasalla aos seus
usuários co billete. Coincidindo
co bautizo de novas unidades cos
nomes de Meendinho, Martin
Codax, Alvaro Cunqueiro,
Valentin Paz Andrade, Xosé
Maria Alvarez Blázquez,
Reveriano Soutullo e Henrique
Peinador, foron apresentados oito
novos títulos. A meiga e os frades
de Xosé Chao Rego; O galo de
Antioquia de Carlos Casares; San
Andrés de T eixido de Paco del
Riego; Os papiros de Medulio de
Xesus Ferro Ruibal; O conto de
Serafín e O Santuario da
Franqueira de Antón Fraguas; A
muller loba de Claudio Rodríguez
Fer; Afonte de Ana Manana de
Euloxio Ruibal e Ero de
Armenteira de Basilio Losada. Os
Contos do Castromil están
patrocinados pola Xunta e a
Asociación de Funcionarios para a
Normalización Lingüística.+

• lVIorreu Xosé
Bar Bao
Un dos arquitectos galegos máis
coñecidos, Xosé Bar Boo, faleceu
en Santiago sen se recuperar
dunha afección cardíaca. As suas
intervencións urbanísticas están
espalladas por toda Galiza e entre
elas sobrancean o Policlínico Cies
en Vigo, os novos xulgados da

XURXO LOBATO

Xosé Bar Boo.

Coruña, as casas militares de
Campolongo ou a Igrexa
Parroquial de Teis. Exercia como
profesor invitado na Escola de
Arquitectura de A Coruña e estaba
a escreber un libro sobre o seu
xeito de encarar a criación
arquitectónica. +

•Manuel
Mandianes e o
Padre Sarmiento
O nomeamento como director do
Instituto Padre Sarmiento, do
antropólogo galego residente en
Barcelona Manuel Mandianes non
está confirmado e o próprio CSIC
(Centro Superior de
Investigacións Científicas)
desmentiu que fose algo pecho. O
anúncio do nomeamento correu
extraoficialmente e o próprio
autor de "Loureses" confirmouno
e declarou publicamente que se ia
abrir unha nova etapa no Padre
Sarmiento.
O Instituto, herdeiro criado no
franquismo para sustituir e
organizar os fondos salvados do
Seminário de Estudos Galegos
salvados da destrucción
franquista, está presidido na
actualidade por Francisco Rio

Barja e ten sido obxecto de várias
interpelacións parlamentárias
interesándose pola reapertura e
actualización da sua Biblioteca e
mesmo a sua transferéncia ao
control autonómico. Precisamente
unha das razóns esgrimidas polo
CSIC para retrasar o nomeamento
é a necesidade de consensuar a
sua política coa Xunta. +

• Novas Cadernos
da Língua
A Real Académia apresentou dous
novos número dos Cademos da
Língua e o libro "A Xunta do
Reino de Galicia no final do Antigo
Réxime 1775-1834)". No acto
interviron Xosé Antón Dobado e
Carme Gulias. Dobao, que inclue
nun dos númeroso apresentados un
seo traballo titulado "A língua e a
TVG: situación actual e propostas
para unha nova política lingüística"
afirmou que a Televisión Galega "é
o mellor instrumento que ternos
para a normalizacióin e a língua é o
seu valor principal e, se se perde,
perderemos moitas das
posibilidades de normalizar o
galego en todos os ámetos sociais".
Carme Herrnida, que comentou os
traballos sobre o uso do galego en
Caixavigo e Citroen, elaborados
por Xan Bouzada e Anxo

Co título de Urbáns ven de ser
editada polo concello de Vigo
unha guia trimestral das
actividades culturais que se
celebran na cidade. A guia quer
suplir unha caréncia informativa
para residentes e visitantes da
cidade e ademais dos actos inclue
un mapa da cidade e incorpora até
seis colaboracións distintas
inauguradas polo traballo "Os
paseos de Vigo" de Xosé Luis
Méndez Ferrin e outros de Xosé
Maria Palmeiro, Alberto González
Alegre, Carmen Dios, Suso de
Toro e Enrique Macias.•

• Xornadas sobre
economía, história
e recursos naturais
Os dias 1, 2 e 3 de Marzo van ter
lugar na Faculdade de
Económicas de Santiago unhas
xomadas sobre "A economía, a
história e os recursos naturais"
organizada polos CAF e ADEGA.
Haberá seis charlas e unha mesa
redonda. Intervirán Xabier Simón
("Economía e ecoloxia na história
de Galiza: os recursos económicos
naturais e o desenvolvimento
económico"); Uxio Labarta ("A
xestión dos recursos mariños en
Galiza: o mar como unidade
bioeconórnica"); Glória Guzmán e
António Alonso ("Vellos e novos
plantexamentos: a agricultura
ecolóxica"); Albino Prada
("Galiza: sector forestal e
indústria"), Antonio Lucena
("Alternativa no uso dos recursos
esgotábeis: o caso da enerxia") e
Ramón V arela ("Os límites do

desenvolvemento: indústria e
médio ambiente". A mesa
redonda, á que están convidados
grupoos ecoloxistas e
responsábeis da Administración,
versará sobre o Plan de Resíduos
Sólidos e Urbanos da Galiza. +

• Saiu
Constantinopla,
boletin da língua
A Assembleia Reintegracionista
Bonava] ven de editar o segundo
número do seu coidado boletín
lingüístico universitário
"destinado sobre todo a
(in)formayom de estudantes de
Filologia, em vista do
silenciamento que o
reintegracionismo padece nessa
faculdade". Anúncian duas novas
entregas antes de finalizar o curso,
unha sobre Castelao e outra obre
Carvalho Calero, ao cumprirse en
Marzo o 50 aniversário da
publicación do Sempre en Caliza e
o cuarto do falecimento do
profesor ferrolán . O intere ado
pódense dirixir ao apartado 850 de
Compostela.

• Comeza a Bienal
de Caricatura
Até o 15 de Marzo estará aberta a

Il Bienal de Caricatura de
Ourense, que inclue exposicións e
un seminário. Ademais dos
galardonados no prémio
convocado cada ano pola Casa da
Xuventude, incluirase unha
exposición de Loredano e no
Liceo Recreo Ourensán estarán
recollidas as 286 figuracións que
Luis Seoane publicou entre 1971 e
1976 en La Voz de Galicia. O
Seminário debaterá a criación dun
futuro Museu da Caricatura na
cidade das Burgas. No Museu
Municipal haberá unha antolóxica
de Carlos Quesada e unha
recopilación da obra de 13
caricaturistas galegos. +

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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:• Textos sobre
de Luís Seoane

Arte Galega e Deseño
Ao longo de 148 páxinas, prologadas polo
compilador do volume Xosé Díaz, inclúense oito
textos sobre Arte Galega, entre eles a
recopilación de artigas e pequenos ensaios
inéditos ("Anotacións sobre a criación artística",
"Sobre a miña aportación a arte mural" ... ) e seis
cartas de Luís Seoane a Carlos Maside. Ao

Deseño refírense tres traballos; "Arte plástica e
arte publicitária na vida contemporánea", "Sobre
deseño" e "Cara un deseño que considere as
particularidades de cada país".

•

Prezo venda ao público: 950 pta.
Desconto do 20% se enche este cupón:

Rógolles sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro Nº ......... ......... .. ............................. .. (1)
este documento de cobro que será apresentado por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de
compra do volume Textos sobre Arte Galega e Deseño .

•
No me

Banco/Caixa ....................................................... ... .

Apelidos ................................................................ .

Axéncia Nº ............... Enderezo ............. ... ............ .

Profisión .............................. Telf .......................... .

..•
•
••

Enderezo .. .... ............................ .... ........................ .

Localidade ................ ....... ...... ........ ...... .... .......... .... .

C.P ................................ Cidade ......................... .

Província ............................................................... .

Província ............................. N.l.F ........................ .

.......................... a .... de ........................ de 1994
Asinatura do interesado:

(1) Incluir todos os díxitos da canta.

A

EDICIÓNS
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•
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Un paso

atrás
X ente
de mala marte
Alfonso ÁJvarez Cáccamo gañou
con Xente de mala mortec•> o segundo prémio de narrativa ÁJvaro
Cunqueiro. O volume é un conxunto de oito relatos que teñen
unhas característica argumental
común a todos eles: un suicídio.
Quer dicer, en cada un dos oito relatos existe unha morte por suicídio (a "mala morte" do título).
Mais hai outras características máis determinantes- que atravesan
os relatos: unha escrita completamente lineal e un contido ternamente conflitivo e un humor unha
miga peno o.

N estas mesmas páxinas (ANT nº
528), falando do anterior libro de
relatos de A. Álvarez Cáccamo, O
Eco de Ramallón (Ir Indo), diciamos que o autor só parecía coñe-

cer a liña recta, que conducia a toda velocidade descoñecendo a
existéncia de curvas e cavorcos, e,
afinal, os relatos, que debían ser
faíscas lampexantes, convertíanse

(ou só quedaban) en chiste agudo,
etc. Todo o que se dicia naquela
reseña, podiase transladar para falar do presente
volume. Escrita completamente plana e En Xentede
lineal, perso- mala marte)
naxes que se
faltan finais
repiten tanto
que rematan que podan
por ser más- sorprender
cras de másca- ao leitor,
ras, anédotas
desenvolvique parecen
tiradas das in- mento da
fames pelícu- anédota
las españolas que poda
dirixidas por
enganchar.
Ramón Torrado ou Mariano
Ozores e interpretadas polos Landa and company, e un humor que non produce o mínimo sorriso. Non gozan,
tampouco, estes relatos de nen-

canta de libros
Escocés que declara non ser
de direitas nen de esquerdas,
xomalistas, historiadores,
economistas, escritores e
sindicalistas representantes
de diferentes posicións da
esquerda escocesa, analisan
as raíces dos problemas
nacionais: desde as
implicacións da CIA até o
poder político das
multinacionais. t

Nacionalismo
escocés

A Trabe

Coordenado por Gordon
Brown, rector da
Universidade de Edimburgo,
Laiovento ven de publicar o
Libro vermello de Escócia,
un compéndio de artigos de
debate da esquerda daquel
país sobre a conveniéncia de
aplicaren á Escócia un
sistema autonómico. Perante
un Partido Nacionali ta

Novo número desta
publicación que acada xa a
décimosexta edición. Os
traballos principais baixo o
epígrafe Cuestións son
"Discurso, poder e aceso" de
Teun A. van Dijk; "Critérios
de política económica pra
Galiza" de Xosé Manuel
Beiras e "O grupo do Juan e a
importáncia da rede social"

de Ouro

de Paula Godinho. No
apartado denominado
Cuestións, inclúense traballos
de Antón Risco ("Diálogo
non enteiramente platónico''),
Olegário Sotelo Blanco
("Emigración e racismo"),
Carlos Reigosa ("Maquis na
raia galaico-portuguesa) e
Maria R. Lacalle Zalduendo
("Entre o real e o
espectacular. O rol do
espectador no xénero
informativo da televisión''). t

Dante
en galega
Segue a ser Dario Xohán
Cabana o introductor dos
clásicos italianos no galego.
As suas multipremiadas
versións do Cancioneiro de
Petrarca e da Divina comédia
de Dante Alighieri, súmase
agora a versión de Vida nova
que publica Espiral Maior na

sua colección de poesía.
Vida nova foi escrita entre os
anos 1294 e 1295.
Cancioneiro, novela e tratado
de crítica Literária ao mesmo
tempo, constitue unha
referéncia fundamental na
evolución literária e estética
da lírica europea. t

Fuxida
no Solpor
Con este título apreséntase
no panorama literário Xosé
Francisco García Suárez e
con el conseguiu o pasado
ano o Prémio de Poesía
Domingo Andrade.
Editado por Sementeira de
Noia dentro da sua colección
Cruceiro do Rego, Fuxida
no Solpor inclue tamén
outros doce poemas do
mesmo autor,
introducidos todos eles por
Xosé AGrelo Henno, que
fata dos tres eixos da obra de
Garcia Suárez: intimismo
amoroso, desesperanza e
angústia ante o tempo que
fuxe e a Pátria, "unha Pátria
querida até a dór, esixente e
xenerosa, calada e
comunicativa, agrilloada e
ceiba na ilusión dos que a
aman".t
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gunha clase de inxénio, e as "metáforas humorísticas" e os calemburs e xogos lingüísticos que intenta o autor, son dunha pobreza
que non paga a pena trascreber.

Xente de mala morte é un libro de
leitura dificultosa, non porque sexa de difícil leitura ou o autor enguedelle as cousas e as técnicas
narrativas, non. É de leitura dificultosa porque falta todo nel para
que sexa atraínte, para engaiolar
ao leitor. Falta inxénio e verdadeiro humor, falta história, faltan finais que poidan sorprender ao leitor, falta desenvolvimento da anédota que poida enganchar (a cada
frase adivíñase o que vai acontecer
na seguinte), falta deseño dos personaxes -A. Álvarez Cáccamo fai
actuar da mesma maneira a unha
solteirona do que a un retrasado
mental; os personaxes destes relatos actuan todos do menos xeito
perante situacións máis ou menos
absurdas; dun absurdo "controlado". E a linguaxe é, como se dixo,
plana por exceso, quer dicer, o autor non sabe tirar todas as vantaxes
que ofrece esta clase de escrita.
Estes oito relatos, cun pouco de
xenerosidade, só se salva o último
"Centauro". Os demais pecan a pé
feito dun exceso de "graciosidade"
("Q.E.P.D.", "R.I.P.", "A moto",
etc.) e demostran que a literatura
en liña recta remata por esnafrarse
contra os obstáculos, por pequenos
que sexan; e que non é gracioso
quen quer, senón quen pode.

Xente de mala morte é un frouxo
libro de relatos e dentro da obra
de Alfonso Álvarez Cáccamo significa un paso atrás, non só verbo
do seu texto máis :::onseguido (As
baleas de Eduardo Reinoso. Quizais o noso autor sexa máis novelista do que escritor de relatos e
contos), senón mesmo verbo do
seu anterios libro de relatos, o xa
citado O Eco de Ramallón, pois se
neste babia, aquí e acolá, algún
chiste agudo que salferia os relatos, no presente nen chistes agudos há. Qué ten de mau deixar os
prémios desertos? •

XGG
(1) Galaxia-Narrativa n.º 116. Ed. Galaxia
Vigo, 1993. 124páx.120pta.

A obra

dun corredor
de fondo
Ángel Brage:
Memoria musical
dun século
"A situación actual das actividades musicais en Santiago non se
pode concebir nen comprender
sen a titánica figura de Ángel Brage, que desde cativo non tivo outro xoguete que un piano, outra
dedicación que tocar e ensinar, e
outra paixón que a música". Con
esta contundente afirmación, asinada polo Alcalde compostelán
Xerardo Estévez ábrese o libro
editado polo Consorcio da Cidade
de Santiago, adicado á figura do
músico Ángel Brage.
Un total de oitenta e seis páxinas
dán idea da figura deste corredor
de fondo que foi o músico com(Pasa á páxina seguinte)

,~
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Cinema
111

111

postelán de nacem en to e vivén cias. O libro serve, igualmente,
para situarnos no
Santiago da época, que se inícia
co comezo de século, e que conta
ao longo das suas
páxinas coa testem uña de sobranceiros persona x es da vida
compostelán; son
os que ocupan a Ángel Brage.
primeira parte da
publicación, Lembranzas. Nelas,
Manuel Beiras comenta a sintomática anécdota dun crego que se negou a darlle a absolución ao egrexio músico se non deixaba o traballo coma pianista de variedades.
Ramón Castromil salienta a sua
formación autodidacta, mália ser
Ángel Brage fillo dun violoncelista; e recorda o Santiago de caféscantantes, cafés-concerto, de cupletistas de zarzuela e música de
salón; nunha aportación xa máis
profisional, Castromil salienta a
técnica de Brage, baseada no dedo
e na articulación: "eu creo que él
estaba máis cómodo coas mans no
teclado que cos pés no chan ". O
prestixioso director de orquestra
Maximino Zumalave valora en
Brage a sua habilidade para "adaptarse ás cincunstáncias de cada
alumno", ademáis da sua teima en
acadar un son axeitado a cada

compositor: "o
son é a característica que diferéncia aos grandes artistas, máis
que a velocidade
ou calquer outra
característica técnica", salienta
Zumalave.
A segunda parte
do libro, Estudios, está máis
centrada no contexto musical da
época, tanto na
capital galega coma no contexto
universal. Enrique C. Ablanedo
fai algunhas consideracións sobre
o concepto de música contemporánea, verbo da sua utilización a
respeito da música da época, ou
pola contra, da máis futurista ou
de avanzadilla vangardista; e nesta encrucillada situa á música no
cine, salientando a función dos
músicos que tocan tras a pantalla,
figura que se repetirá ao longo das
páxinas do libro. A matización semántica motiva igualmente o comen tário de Ángel Luís Hueso,
que distingue entre cine silencioso
e cine mudo, asi como diferéncia
entre captación e interperetación
da imaxe. Maruxa Baliñas reincide nos espectáculos de variedades
--circo, cine, cuplé- , nos que o
acompañamento musical era proporcionado polo próprio local;
neste mundo movíanse profesio-
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Su Ta Gar
Munstro

hilak
(Monstros
mortos)
Segundo o mesmo grupo,
o seu novo Lp Munstro
Hilak (monstros mortos)
remítenos á crise da
indústria pesada do País
Basca. É un álbum forte,
duro, que se encadra dentro
da evolución <leste grupo e
representa a madurez dunha
banda de heavy metal.
A música dura tivo sempre
un espazo próprio en
Euskadi. Os bascos foron
pioneiros e desenrolaron as
virtudes e tamén os víciQs
(lembrar o rock radical

basca) que tiveron bons e
fieis seguidores no país
galego.
Sen embargo, no capo do
metal a marcaxe non foi tan
clara. Agás excepcións de
honra, moitas bandas galegas
ficaron ancoradas nun
produto incomest.t'bel próprio
das perruqueiras de Obus. E
mellar non citar nomes.
Pala sua banda, o heavy
metal feíto en euskera ou en
Euskadi seguiu progresando,

nalmente -vários músicos
pertencentes á
familia Brage; De viver
a Banda Mu- nunha
nicipal e a metrópole
Tuna Universitária , son con
duas institu- repercusión
cións na vida internaciomusical comnal, a sua
postelá, que
rexista unha seria unha
intensa diná- figura
mica naquela recoñecida
época; no ano
universal1925 da un
concerto na mente.
cidade o guitarrista Andrés Segovia,
en 1841 inaugúrase o Teatro Principal e en 1914 Ángel Brage incorpórase á Orquestra do mentado
local, que adoitaba imterpretar un
repertório baseado en zarzuelas,
óperas e operetas; en 1919 Brage
imparte clases particulares de piano, e no fatídico 1936 é nomeado
Director da Escola de Música da
Sociedade Económica. Mª Pilar
Alén descrebe minuciosamente a
importáncia da Catedral compostelá na vida musical da cidade.
Carlos Magán esboza unha biografia do músico homenaxeado,
referendada pola cualidade dos
seos discípulos, actualmente vixentes: Ramón Castromil, Maximino Zumalave, Roxélio Groba e
Joam Trillo. Xoan M. Carreira

conta de discos
non espectaculannente pero
si con boa saúde. E habendo
saúde ... ternos traballos coma
este. Su Ta Gar xa son vellos
coñecidos que poñen na rua o
seu álbum menos evidente,
máis variado e traballado. As
referencias seguen a ser
óbvias, pero o disco pode ser
escoitado de un tirón sen ter
a impresión de estar a
escoitar a mesma canción
durante 45 minutos.
OLp contén
adrenalina e esgalla
en temas como o
excelente Lanik
zailena ("O labor
mais duro'').

asina a derradeira colaboración do
libro, centrada na composición
"Follas Novas", de Luís Brage irmao de Ángel-, de quen salienta a sua condición de director da
Banda La Lira de Ribadavia, labor que se viu crebado polo golpe
militar de 1936, habida conta da
fidelidade galeguista e republicana de L. Brage.
·
É opinión extendida ao longo das
páxinas do libro que de viver o
músico compostelán nunha metrópole con repercusión internacional
no ámbito musical, a sua seria unha figura recoñecida universalmente, pero dada a época que lle
tocou viver, ademais da sua inerente timidez, quedóuse nun corredor de fondo, que eso si, pervive no tempo, na memória dos seus
discípulos. Ángel Brage naceu no
número 21 da Ruado Vilar un 28
de Febreiro de 1903, e finou o 6
de Novembro de 1979, aos 76
anos. A sua figura polifacética,
sempre no mundo da música, levóulle a reivindicar para a sua cidade un Conservatório no que poderan formarse novos músicos; asi
o espuxo nunha xuntanza de profesionais do grémio, celebrada en
Sevilla e na que xa avogaba polo
ensino da música nos diferentes
níveis educativos.+
XOÁN M. ESTÉVEZ
Ángel Brage: Memoria musical dun século.
XoAN MANUEL CARREIRA-CARLOS MAGAN .

Consorcio da Cidade de Santiago
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Ama Say
ikusi ditut umeak
kalean ametsak
akatzen
No meio da febre dun son
pop bastante pataqueiro (e
perdón polo de pop),

E ademais, cando
paran o rempo para
facer cancións máis
pausadas, teñen bon
gasto. Nada de
típicas balaidñas
horteras.+

é gratificanten atapar xente
que saca as suas propias
conclusións. Ama Say
semellan estar mais perta
dunha visión ampla e
atemporal. Resulta un caso un
tanto aparte, incluso entre os
grupos bascas, misturando
euskera e inglés, xogando coa
plasticidade das palabras,
crúzanse as línguas, crúzase
contido e son. Elementos e
tendéncias actuais con
ferramento por-rock dos
oitenta, Stone Roses, Red
Guitars, Pixies, non son
semellanzas; afinidades.
Tolémia de guitarras
enredadas, pasaxes de calma
caótica, tempestade con
aparato eléctrico, variedade
nun bo disco. Un tema
excepcional. "Dream darabil"
vale por si o disco e condensa
o seu valor.+

X.VAZ

EDITORlAIS
EN DISTRIBUCIÓN

Falta
de ofício
A Barbeiria
A Barbeiria é unha desas realizacións que debemos desbotar do cine galego para que este saia
adían te.
Unha anecdotiña que non di cousa
como fío da acción, un cliente da
barbeiria asasinado polo proprietário, e un guión que en seis minutos de película
coxea por
moitas partes
son a sua ba- Moito ten
gaxe.
que mudar

o realizador

A história
non esta da- para
bondo expli- oferecemos
cada (alguén algo
pode el\tender o por qué consistente
do asasinato?), ocorre
iso como poderia ter acontecido calquera outra cousa á vista do eslabazado
do argumento.
Mal contada, rutinariamente concebida e relaizada, as imaxes e o
desenvolvimento dos acontecementos teñen escaso interese.
Ainda non damos creto a que unha obra destas características poidese acadar a subvención para a
sua realización e sueguémonos
perguntado de que vai e sobre todo se o realizador é conscente do
que fixo.
Aos actores practicamente non se
lles pode xulgar, pois as personaxes estan carentes de todo, non teñen alma nen provocan ou receben sensacións de ningún tipo.

-~.

·
xosáv1CENZO F~JRE LESTÓN+

.•. o:O~DÓN BROWN \selecQión)F '

Alfredo García Pinal non aprende u moito desde "Morrer no
Mar", outro produto nulo en interése ainda que xa cun guón que
pretendía dicir algo, sen conseguilo pola nulidade dramática dos
acontecementos. Moito ten que
mudar o realizador para oferecernos algo consistente.+

.

Rua A Martínez Salazar, 3
,)50 U A CORUÑ.A - GALIZA

Tel(: (981).27 83 99
Fax(981)25 02 12
~-

Interpretes: Rodrigo Roel, Lois Lemas e
Xosé Manuel Conde
Dirección: Alfredo García Pina]
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Grupo
de família
nun interior
Café Irlandés
Despois dunha longa e frutífera etapa de dez anos traballando para a televisión, Stephen Frears, acadou o
recoñecimento internacional grácias
á sua memorábel triloxia sobre a Inglaterra thatcheriana cornposta por
"A miña fermosa lavanderia",
"Ábrete de orellas" e "Samrny e
Rosie". Estas tres fitas, rodadas entre o 85 e o 87, tiveron unha grande
acollida de público, (ainda que o
seu valor foi minguando da primeira á terceira) e nelas ollábamos un
mundo cheo de homosexuais, paquistanis, rastafaris, esquerdistas e
poetas que, amais de seren vítimas
do ultraliberalismo británico imposto a sangue e lurne pola "Dama de
Ferro", sofrian nas suas costas todo
o peso histórico duo pasado vitoriano ainda vivo na sociedade da illa
Logo chegou Hollywood, onde o
realizador pudo rodar, entre 1989 e
1992 con grande orzamento, a carón da grande indú tria e escortado
por grandes nomes de estrelas "As
amizade perigo as", "O Timadores ', e "Herói por accidente". Foron
e tas películas de desigual interesé
que, comezando pola e pléndida
adaptación do texto de Choderlos
de Lacio , foi en orde de menor interese até chegar a e a dubidosa
men axe de impronta capriana que
foi "Heroi por accidente".
Con 'The Snapper" (Café irlandés)
e te cincuentón, ex-estudante de
Direito en Cambridge, non fai máis
que voltar ás suas orixe realizando
para a BBC este filme de baixo presuposto, rodado en catro semanas,
con negativo de 16 milímetros e
con actores descoñecidos, pero espléndidos. É e ta unha produción
mode ta pero resolta con grande
eficácia narrativa, austera na sua
conceición, onde non sobra nen falta nada, de axustado equiHbrio interno e que amosa un interese sostido con corrección ao longo dos
seus 90 minutos. E isto é, sen dúbida, un mérito de Frears, que é quen
de manter un clímax elevado e que,
ao tempo, é capaz de ceibarse dos
límites dramáticos que podia representar o feito de que case toda a acción estivese centrada na casa familiar. Narrada con ironía e intelixéncia e cun subliñado realismo, "The
Snapper" debe grande parte da sua
forza á circunstáncia de ser un perfeito retrato dun grupo social moi
particular dentro dunha sociedade
tan específica como a irlandesa. A
familia Curley é a protagonista, família de currantes, numerosa, tradicional e progresista que ve como a
sua tranquilidade vital (aparente)
sofrirá unha explosión interna cando a filla maior, Sharon, anúncia

que está embarazada non se sabe
bendequen.
Apoiándose en exceso nos diálogos
saídos da pluma do guionista Roddy
Doyle, autor dunha triloxia novelada sobre o báirro obreiro de Barryto wn en Dublín, "Café irlandés" oferece ademais un Frears é
extraordinário quen de
traballo de actores, e un pro- manterun
tagonismo cua- clímax
si-coral ao xei- elevado e
to latino (italia- de ceibarse
no - español)
onde destaca a dos límites
laboura inter- que podia
pretativa da representar
xoven Tina
que a acción
Kelleguer como Sharon e, estivese
por riba de to- centrada na
dos, a esplén- casa
dida "perforfamiliar.
mance" de Col in Meaney
que encarna á
perfeizón ao cabeza de familia.
Presentada en Cannes e en Valladolid, é "Café irlandés" unha fita
amábel e entrañábel ben dirixida e
mellar interpretada, chea de acertos nos seus diálogos e que merece ser ollada. +
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

A arte
de G. Alea
Fresa e chocolate
Son duas caras da mesma moeda.
Dicer que Tomás Gutiérrez Alea é
un clásico, un dos mellares directores de cine mundial, non só cubano, non só latinoamericano, é
tan cerro como decir que é un case
descoñecido en Europa, agás en
sectores minoritários, de profisión, arte e ensaio, cine-clubes ...
Son evidentes as razons dista paradoxa. Cando a arte cinematografica
se trata coma unha mercancia, económica e política, coma un produto
que hai que vender e rendabilizar,
sairán adiante aqueles films que se
amolden a eses intereses, que poucas veces coinciden con calidade artística.
A história do
cine europeu a
respeito de
Hollywood é
significativa.
Todo o proceso de negociación do GATI
no campo audiovisual, foi
c 1arificador.
Véxase ao res-

Que
películas
cubanas
posteriores
á revolución
se estrearon
na Europa?
No Estado
español?

peito a contestación de Régis Debray ás portadas de vargas Llosa.
Son moitas as boas obras cinematográficas que nen sequera chegan
a estrearse en circuitos comerciais.
A modo de exemplo: qué películas
do cine Cubano posterior a Revolución de 1959 (antes apenas existía) se estrearon en Europa? No Estado Español? lsto ven a canto da
última película de Gutiérrez Alea
Fresa y Chocolate, cun éxito extraordinario de critica e público. Primeiro Prémio no Festival de Cine
Latinoamericano; con colas quilométricas na Habana para presenciar a película, e Oso de prata e
Prémio Especial do Xurado na
Berlinale.
Non é retórica afirmar que este
film, rodouse, montouse e, realizouse nunhas condicións realmente heróicas. A gravísima crise económica que padece a Illa Caribeña, entre outras razóns, non a única, polo selvaxe bloqueo USA, inxusto e ilegal, determina un contexto no que non só é dificilísimo
facer cine, senon simplemente sobrevivir. Como será rodar unha
película nunhas condicións que
cando non falta a auga, falta a
electricidade, cando non falta a gasolina falta o celuloide... Fun testigo presencial da mesma e por iso
non me merece outro calificativo:
heróica. Heróica, con sumas dosis
de humor e intelixéncia, das que
Gutiérrez Alea sempre fai gala,
aínda nas perores circunstáncias.
Alea é autor de películas, que por
méritos próprios están entre as mellares da história do cine: dende
Las 12 sillas (1962 a Una pelea
Cubana contra los Demonios
(1972), La ultima cena (1977), e
sobre todo Memorias del subdesarrollo (1968) basada na novela homónima de Edmundo Desnoes, que
recibíu un "Osear" oficioso cando a
Asociación de Críticos Cinematográficos USA adxudicoulle o seu
prémio, que Alea non puido recoller (nen a placa conmemorativa,
nen os 2.000 dólares do momento)
pois foille negado o Visado de entrada en EEUU, e mesmo a Asociación de Críticos USA foi ameazada
polo Departamento do Tesouro,
baixo aplicación da Lei do Comercio co enemigo (Bloqueo).
Con Fresa y chocolate; basadá no
conto de Senel Paz El hombre, el
Lobo y el hombre huevo é ante todo o trunfo dos valores éticos,
atemporais, universais de amistade,
toleráncia e solidaridade, nun contexto de lume e ferro, que xa padeceran o autor de Paradiso, Lezama
Lima, a revista Orixenes e J. Rodríguez Feo.
Diego e David, amigos desde Copelia, a catedral do xelado, demostran que se poden tomar de todos os
gostos, incluso de Fresa habendo
Chocolate, rompendo cadeas, tabues e incomprensións, que en si
son un auténtico acto revolucionário. Pois como lle di Diego a David: "A revolución necesita de xente coma tí, porque os ianquis non;
pero a gastronomía, a burocrácia, o
tipo de propaganda que facedes e a
sobérbia, poden acabar con isto, e
só a xente coma ti poden contribuir
a evitalo". Gracias Mirta, gracias
Titan, por aí si que vai, por ese camiño iria o Home Novo de Ernesto
Guevara.+
XOÁN FRAGA RODRÍGUEZ
(1) Sene! Paz: El hombre, el lobo y el hombre nuevo. Ediciones Era. México D.F.
1991 Premio Juan Rulfo de Radio France
Internacional 1991.
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Unha película mexicana,
Cronos,
estrela do cine fantástico
Gañou o primeiro prémio
no Fantasporto, o festival de cinema
internacional máis próximo á Galiza

Federico Luppi, protagonista de Cronos.

O Festival de Cine Fantástico de Porto puxo de
manifesto que o xénero non pasa polo seu mellor
momento de criatividade. Os organizadores
portugueses atópanse nunha encrucillada, poisque
moitos afeizoados reclaman máis sangue nas películas
e a dirección opta por facer dous festivais nun,
apostando con maior forza pola Semana de Novas
Realizadores sen perder de vista os filmes netamente
fantásticos que son os que dan nome ao evento.
• ÓScAR LOSADA

Pasto que nos festivais nas que se
apresentan arrasan haberá que pensar que a mexicana Cronos e a anglosaxona The Secret Adventures
of Tom Thumb son magníficas ou
que a competéncia é escasa. Vistas
ambas e duas en Fantasporto quizais haxa unha chisca de cada.

Cronos é unha produción mexicana de Guillermo del Toro que acaparou o prémio á mellor película,
ao mellor actor, o arxentino Federico Luppi e a mención dos espectadores. O que podia ser un sinxelo filme de aventuras convértese
da man do director nunha espléndida mostra de como non se precisan grandes orzamentos para este
tipo de cine. A máquina que converte a Luppi en vampiro abrigado é un artefacto orixinal sen
grandes investimentos en produción pero que consegue os seus
efectos fantásticos.
Dous anos e meio tardou Dave
Borthwick, prémio á mellar dirección igual que en Sitges, en poñer
o ramo a esta prodixiosa mistura
de animación e imaxe real que é
As segredas aventuras de Tom
Thumb. A combinación de bonecos e actores é extraordinária e
goza dunha grande beleza e poderío visual. As peripécias dun Tom
recén nacido fainos percorrer paisaxes sórdidas e futuristas nunha
xeira cinematográfica de visión
obrigada se é que chega ás salas
comercais galegas.
A terceira grande trunfadora foi un
filme neozelandés, agora de actualidade cos éxitos de Jane Campion
(directora de O piano), Jack be
nimble levou o galardón ao mellor
guión e o de mellor actriz para Sara Smuts. No que atinxe ao guión
houbo discusión porque o humor

corrosivo da holandesa The northeners, esquecida por completo no
palmarés, era unha candidata firme para calquera dos prémios
principais, e de feito estivo nominada para Osear e o seu director
recebeu o prémio Felix. O prémio
especial do Xurado foi para "The
Forbidden Quest" (Holanda).
Unha realización checa que se puido ver no último Cineeuropa de
Santiago, Escota Primária, recebeu a mención especial da Semana
de Novas Realizadores que se realiza paralelamente en Porto, gañando o prémio principal a norteamericana "Bodies, Rest and Motion".

O último de Altman
No curso desta mesma semana víronse tamén algunhas das producións que están pasando ou pasarán nos próximos meses potas nosas pantallas. Ademais de Café Irlandés de Frears (ver crítica neste
mesmo número), veuse o último
de Robert Altman. Short Cuts,
gañou o León de Ouro en Venécia
e conta no reparto con Tim Robbins, Jack Lemmon e Andi Me
Dowell. Altman oferece unha certeira ollada ao interior dos sentimentos, con mentiras, reproches,
rifas, angúrias, reconciiiacións,
dor, ledícia e moita visión áceda e
crítica sobre as relacións entre
pais e fillos, a sociedade norte~
mericana e as pelexas dos matnmónios, inspirado todo iso nos relatos de Raymond Carver.
Polo demais non caían a ver Boxing Helena, aquela película da
que fuxiu Kim Bassinger antes de
comezar a rodaxe e interésense
por Posse do realizador afro-americano Mario Van Peebles, unha
do Oeste protagonizada por actores negros que reivindica o seu
papel na conquista do Oeste.+

.
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O llomoltranvía
"Coa comédia facémoslle unha homenaxe a Goldoni"
un oficio que non cambiou substancialmente, polo menos no espírito: seguimos levando os actores a
carga e descarga, por exemplo. Tamén aproveitamos a efemérides de
Goldoni para festexalo desta maneira. Tentamos recriar o Goldoni
que escrebia para a Compañia de
París: os guións ás veces non tiñan
case letra, enchíanse despois.

•GONZALO VILAS

(,

Da fusión de dous dos
grupos que máis
frescura viñan
aportando ao teatro
galego naceu hai uns
meses a compañía
Ollomoltranvía, un
nome que suxire unha
harmónica ensamblaxe
coma se de dous
vagóns tranviários se
tratase, unidos para
tirar con máis forza
polas vias xeralmente
estreitas da cena
galega. Desas
estreituras e das
características e espírito
da "Commedia", a sua
primeira obra conxunta,
falan o director e un
dos actores da mesma,
Cándido Pazó e Vítor
Mosqueira.
Qué tipo de compañia é Ollomoltranvía?
Considerámonos unha compañia de
formato médio, limitada por uns
meios escasos que fan que o teatro
aqui sexa moi duro. Iso redunda en
que os espectáculos só se poden
montar en sítios contados e non todos os dias. Sen estar en contra deses modelos, nós tentamos empurrar,· adaptarnos ao que hai e poder
estar no mellor e no pior espazo.

Como poden ser eses "piores sítios" para un grupo de teatro?
Hai case de todo, desde pavillóns
cun frío de medo, ou con eco até
espazos demasiado grandes. Ás
veces métenche a actuar debaixo
dunha canastra, onde non podes
montar o cenário apesar de comunicar sempre previamente unhas

Cómo reacciona o público diante dun tipo de teatro tan popular pero tan codificado tamén?

medidas imprescindíbeis. Outras
veces non aparece a chave do local, e hai que andar buscando ao
concellal ou quen a teña, case sen
tempo para montar. Do que se deduce que hai que ir educando ao
país nunha cultura teatral e xeral,
e empurrar as infraestruturas e
exixir unha dignidade mínima.

As suas compañias, antes da fusión, eran das que máis representaban un mesmo espectáculo,
como "Moleques" de Ollomol.
Pensan seguir nesa liña de "buscar o mercado" e non tanto a
subvención?
Nós entramos nunha das concertacións bianuais co CDG. Aparte diso a nosa filosofia é a de buscar o
mercado, financiarse coas funcións mediante un caché médio,
que sexa competitivo, ainda que é
difícil funcionar asi.
Ahondando no das infraestruturas,

ás veces a programación teatral resposta a mecanismos caciquis: o
concellal "regala" cultura no seu
concello e tamén hai un clientelismo político-cultural. O espectáculo
do CDG vai a tal sítio porque nese
sítio tamén "pagan" ese organismo
público, ainda que ali non se poda
montar o espectáculo en cuestión.
Os programadores tamén son vítimas do desastre cultural. Igual unha
compañía vai a un sítio case de balde porque lle convén con vistas a
unha subvención, prexudicando a
outros programadores que afinal teñen que administrar o que políticamente lles veña agasallado. As corporacións locais, sobretodo de cidades como A Coruña ou Vigo, están
esperando o que lles veña "de arriba". Na Coruña dixérannos aos de
''Tranvía" no Festival Internacional
de teatro do neno "no vamos a contratar teatro gallego". Lago resulta
que non fomos porque nos chamaron para ir a outro en Madrid, onde
nos foi moi ben por certo.

Hai que mobilizar o mercado,
apesar da lentitude que dá a falta
de infraestruturas que determina
que un espectáculo poda tardar un
par de anos en ser coñecido en todo o país. Hai que criar público,
sen o que o teatro non existe.

A commedia tiña e ten un códigos moi peneirado e e tilizados
ao longo do tempo, do que e oe
ter descoñecimento. Non se entende o que é "xogar unha má cara".
Pero depende onde, e va ao Antroido de Laza si hai unha cultura
de má cara. Na e trea, en Ribadávia, a xente e taba desconcertada
mm princípio, pero de eguida entrou na imboloxia propo ta . O
"donare" equivale ao avogado, o
crego ou o médico rural galego. É
a per onaxe que mái notamo
que funcione, é o que lle dá ao
"pico", o que engana con catro palabras finas imcomprensíbei . O
"capitano' que nós chamamo
"milhomes", e que en Itália era un
capitán español, tamén conecta co
auditório, e o falabarato poderia
ser un tabemeiro deses revirado .
Hai pinceladas costumistas como
dotalo dun paraugas en troques do
bastón.

Confluéncia de grupos
Como xurdiu a unión de Ollomol e de Tranvía?
A xente que formabamos os dous
grupos, que coincidimos en "Un
soño de verán", tamén coincidíamos na nasa "poética", falando en
termos teatrais. Somos un raro
exemplo de confluéncia de xente
da Coruña e Vigo, ademais.

"Commedia" é unha obra orixinal, unha homenaxe, un exercicio?
O produto é noso. Queríamos facer un traballo estricto, unha homenaxe aos cómicos e á comédia,

A seguinte obra de Ollomoltranvía vai ser ''R.aíñas de Pedra", unha obra do seu director que aborda
a figura de Inés de Castro. Unha
figura segundo o Cándido Pazó
"que foi tratada na literatura inglesa, castellana e portuguesa, e non
na galega agás algun verso alusivo. A obra trata de como naceu un
mito da man do poder". Dirixiraa
António Costa o director portugués que "ainda que histórico no
teatro ibérico é moi fresco e moi
suxerente". Para Pazó "Rafña ... "
é un reto, por afrontar unha hi tória con "tese" ou mensaxe que exa ao tempo teatro lumino o e con
frescura.+

ÉTICA DO COÑECEMENTO E DO RECOÑECEMENTO
CIAUDIO RODRIGUEZ FER

Afuda que a prosa crítica, informativa e didáctica nacera en galicia máis ben como
instrumento de potenciación e louvanza
dunha producción cultural incipiente e desprotexida, resulta obvio que hai tempo xa
que se superou esta fase propagandística e
turiferaria nos nasos medios intelectuais.
Non obstante, aínda perdura como rémora a
práctica de antepor, deliberadamente, intereses extracientíficos á realidade obxectiva,
pasto que, polas razóns máis diversas e ás
veces tamén máis encubertas, segue habendo resistencia a desterrar a manipulación, a
omisión ou a mentira da actividade cultural
galega. De feíto, o sometemento que en ocasións se fai da análise da realidade a supostos intereses superiores de Galicia resulta
ser, con frecuencia, producto dunha táctica
sectaria en favor das conveniencias coxunturais dunha determinada e efémera estratexia
política, cando non unha montaxe que ten
como verdadeira fin satisfacer apetencias
particulares estrictamente comerciais ou personalistas. Demasiadas veces manipular,
omitir ou mentir pala nación acaba revelándose, máis que unha sumisión ao xa de por
si insano e trasnoitado principio de "todo pola patria", como un burdo sometemento á
consigna de "todo polo patrón".

esixe, na fase de institucionalización que viPor iso cómpre lembrar que sen unha rigove a cultura galega, a correlativa asimilarosa ética do coñecemento non poderá
ción dunha ética do recoñecemento, sobre
avanzarse nesta hora de Galicia en campo
todo mentres subsistan serodios neófitos
ningún, aínda que si, en cambio, é moito o
máis ou menos arrepentidos e outros recén
que podería retrocederse. Nada é máis perachegados que practixudicial ante os de. quen con descaro o
mais e, sobre todo,
ante si mesmo, que a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• saqueo, particularmente no terreo da
falsificación: pensedidáctica, da informos senón no efecto
mación e da política
boomerang que tivecultural, sen citar de
ron as sistemáticas
onde copian, ás veces
manipulacións, omiliteralmente. E máis
sións e mentiras nos
cando no colmo da
máis diversos movefalta xa non de xenementos reaccionarios
ro s idade, senón de
ou revolucionarios
profisionalidade, texurdidos e afundidos
no século XX. O leñen a desfachatez de
ma gramsciano, tan
asimilar comoj procitado como pouco
pio aquilo no que
practicado, de que a
concordan sen recoverdade é sempre reñecer a fonte expoliavolucionaria implicada e denunciar, mesba, como evidenciou
mo con grosería, o
que desaproban da mesma. Non citar para
catastroficamente a historia, que, de modo
inverso, a mentira é sempre contrarrevolucorroborar di pouco da sensibilidade dun
cionaria.
autor, pero citar só para condear, di moito
da súa mesquindade. E isto é tan vergonzoOrabén, a asunción da ética do coñecemento
so tanto se é resultado do necio afán de ad-

'Demasiadas veces
manipular, omitir ou
mentir pala nación
acaba revelándose
como un burdo
sometemento á
consigna de todo
polo patrón'

quirir notoriedade a costa de non recoñecer
débedas ou de dar leccións aos me tres
(moitas veces mortos), como se deriva dunha puerilidade patoloxicamente egocéntrica
ou dexenerada en compadreas de camarilla.
Só a ética do recoñecemento garante o progreso intelectual e moral no terreo da cultura. Non hai nada tan patético como o pobre
alienado que quere ser alguén neste ou noutro Far West minimizando aos pistoleiros de
lenda e disparando palas costas contra o que
lle parece máis rápido: do parvo e do traidor
non queda nunca máis que a estolidez ea infamia, porque todos sabemos que só os co- .
bardes necesitan probar que son valentes.
Falando metaforicamente, cómpre traballar
con pólvora, pero tamén con magnolias.
Non hai coñecemento ética ou intelectualmente aceptable sen recoñecemento xusto,
porque o acerto e a punteiría das pistolas
dialécticas precisan da matizada plurisignificación polipétala e diacrónica das rosas.
Menos mal que a maior preparación que se
aveciña -con coñecemento e no recoñecemento- garantirá a dignidade ética e intelectual no albor desta nova fase na que, por
certo, xa se le Con pólvora e magnolias
cantando con Gun' s and Rose' s.+
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Unha universidade
para o futuro.
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O trinque

Convocatórias
Viaxe fotográfica a
Doniños
O vindeiro 27 de Febreiro, dentro do
programa Safaris Fotográficos, o colectivo de criación audiovisual Olio de
Vidro, da A.C. Alexandre Bóveda,
organiza unha viaxe a Doniños, que
como todos os Safaris organizados,
contará coa asisténcia de monitores de
fotografía da natureza. O obxectivo é
conxugar as explicacións das técnicas
básicas de biofotografia có coñecemento dos lugares de interese ecolóxico do país. O prezo, que inclue viaxe
e monitores é de 500 pta. para sócios
da A.C. Alexandre Bóveda e 700 para
non sócios. Infonnación e inscricións
en Emilia Pardo Bazán, 25-2º. A Coruña. (981) 24 43 55 de 5 do serán a 9
da noite.

Prémio de Narracións
Xuvenis Rua Nova
Poden participar todos os xoves que
teñan feítos os 18 anos o 4 de Abril de
1994, con traballos dunha extensión
mínima de 20 fólios mecanografados a
dobre espazo. Os textos apresentaranse por cuadriplicado, baixo plica na
que se fará constar nome, enderezo e
teléfono, xunto cunha fotocópia do
DNI ou do libro de família. O prazo de
admisión remata o 1 de Marzo de
1994 e o fallo do xurado farase público o 4 de Abril, en conmemoración do
Día Internacional do Libro Infantil e
Xuvenil . Os traballos remesaranse a
Biblioteca Nova 33 (Rua Nova 33-2º.
15705 Santiago); ao Apartado de Correos 637, 15780 Santiago; ou a calquer das oficinas de Obras Sociais de
Caixa Galicia. Estabelecense un priemiro prémio (250.000 pta. e a publicación do texto) e un accesit (a publicación do texto) para traballos apresentados en Língua Galega e outro tanto para os apresentados en castellano. As
narracións premiadas quedarán a todos
os efectos en propriedade da Fundación Caixa Galicia.

Prémio Miguel
González Garcés
A Deputación da Coruña ven de
convocar a IV edición do prémio de
poesía Miguel González Garcés, que
comprende a publicación da obra e
roáis unha dotación económica de
500.000 pta. Poden apresentarse ao
certame os orixinais escritos en galego que teñan unha extensión non inferior aos trescentos versos. O prazo de
admisión dos traballos remata o 6 de
Abril de 1994. Os orixinais deben de
se remesar ao Departamento de Cultura da Deputación (Alférez Provisional
s/ n). Os textos apresentaranse por
quintuplicado e baixo plica.

York. Sufragan os gastos de desprazamento e matrícula amais de vir dotadas con 16.400 $ USA por ano para
aloxamento, mantenza, libros e outros
gastos. Son condicións indispensábeis
ser galego, fillo de galegos ou residente na Galiza; ter estudos superiores terminados cun bo expediente académico, e excelente coñecemento do inglés.
As bolsas, 1O en total, son para 12 meses prorrogábeis e teñen que se solicitar do 1 de Abril ao 31 de Maio de
1994. As bases fican á disposición do
público nas oficinas do Banco Pastor
ou na Fundación Pero Barrié de la Maza (R/San B ias 1-2º. 15003 A Coruña),
teléfonos (981) 22 38 30 e 22 51 05.

Prémio Manuel García
Barros, Ken Keirades
O Concello da Estrada convoca a sexta edición do prémio de novela adicado
a Manuel García Barros (Ken Keirades), cunha dotación de 1.000.000 pta.
Poden con correr todos os auto res de
calquer nacionalidade que apresenten os
orixinais escritos dacordo coa normativa oficial. Os textos deberán ser inéditos, totalmente orixinais, e ter unha ex tensión mínima de 150 fólios mecanografados a dobre espazo. As obras han
de ser entregadas con seis cópias en papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografadas a dobre espazo, antes do
30 de Abril de 1994 na Casa do Concello da Estrada (Praza da Constitución l.
36680 A Estrada) . Con cada orixinal
que deberá ser apresentado baixo lema,
adxuntarase en sobre pechado, o nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
así como o título da novela. O prémio
poderá ser declarado deserto e os gañadores doutras edicións non poderán
apresentar obra algunha. O Concello resérvase os dereitos de publicación da
obra premiada en todas as línguas do
Estado español durante un ano. No caso
da sua solicitude por escrito, remesaranse aos autores os orixinais non premiados nun prazo de tres meses.

Curso de Iniciación á
Ecoloxia do INICE
O Instituto de Investigacións Científicas e Ecolóxicas (INICE) artella o Curso de Iniciación á Ecoloxia Mariña e
Terrestre (CIEMT'94), que terá lugar
do 27 de Marzo ao 3 de Abril, no Albergue de Gandario (Sada, A Coruña). O
curso abrangue diversas actividades: visitas a lugares de interese meioambien-

tal, recollida de monstras para o estudo
en laboratório, técnicas para a preparación de diferentes coleccións, técnicas
de estudo do material de escolma, manexo de trebellos (biolóxicos e xeolóxicos) para traballo de campo e laboratório, e charlas teórico-práticas sobre vários aspectos do meio ambiente (contaminación, cultivos específicos, xeodinámica, incéndios forestais, plantas medicinais, etc.). O curso pon a disposición
do estudante unha série de materiais como claves e guias de campo, lupas binoculares e microscópios, cubetas de
monstra e disección, botes de recollida,
líquidos de conservación e recursos bibliográficos. O custo do curso ascende
a 10.500 pta., tamén se pode optar á
cuota de 24.500 pta. con aloxamento e
mantenza incluídas. As inscricións pódense facer até o 15 de Marzo no INICE: Diego Pisador s/N. Apartado de
Correos 82. 37080 Salamanca. Teléfono
(923) 26 45 39 e Fax (923) 26 43 07.

VI Prémio de
Xornalismo Luís Tilve
A Fundación Luís Tilve de Santiago
de Compostela, convoca o VI Prémio
de Xornalismo Luís Tilve, dotado cun
prémio único de 250.000 pta. para reportaxes que traten das políticas redistributivas e do estado do benestar. Poden concorrer ao prémio os artigas ou
reportaxes publicados, entre o 1 de Xaneiro e o 1 de Maio de 1994, en meios
de comunicación escritos ou audiovisuais, de Galiza, o Estado e de aqueles
paises onde estexa fortemente enraizada a colectividade galega. Os artigas
publicados na imprensa deberán de vir
acompañados dun exemplar do xornal
ou revista onde apareceu. Os traballos
difundidos a través da rádio, apresentaranse nun casete e acompañados do
guión por triplicado, xunto cunha certificación da dirección do meio na que
conste a data de emisión. No tocante
aos traballos emitidos pala TV, remesaranse nunha fita VHS, có guión por
triplicado e unha certificación da dirección onde conste a data de emisión .
Todas as reportaxes han de incluir o
enderezo e teléfono do autor e remesaranse á Fundación Luís Tilve (R/Xeneral Pardiñas 27, entrechan. 15701 Santiago de Compostela. Teléfono (981)
58 54 90). O prazo de recepción de pecha o 10 de Maio de 1994.

Prémio Café Dublin de
Narrativa Breve
O Café Dublin de Vigo convoca un
prémio de narrativa breve para orixinais inéditos, escritos en Língua Galega. Os orixinais apesentaranse en fólios DIN-A4 con 2.000 caracteres por
fólio, a extensión das obras debe de andar entre 50 e os 100 fólios. Os orixinais enviaranse por cuadriplicado, sen
identificación e baixo unha plica relacionada coa obra por un lema, antes do
13 de Maio, ao I Prémio de narrativa
Café Dublin. Café Dublin. R/Martin
Codax. Vigo. O prémio, 250.000 pta.,
será fallado por escritores e críticos sobranceiros, e dado a coñecer o 15 de
Xuño de 1994 no próprio Café. +

Bolsas para ampliación
de estudos nos EE UU
Convocadas pola Fundación Pedro
Barrié 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 New

Música
Sinfónica da Galiza
Interpreta o Concerto para piano e orquestra nºl, Op 15 de Brahms e a Sinfonía nº9, en Mi menor Novo Mundo
de Dvorak, baixo a dirección de Víctor Pablo e có pianista Grigorij Sokolov. O Xoves 24, no Pazo de Congresos da Coruña, e o Venres 25, no
C.C. Caixavigo. A Orquestra volta actuar o Martes 1 de Marzo, nas Xornadas de Música Contemporánea do Au. ditório da Galiza, nas que interpretará
O paxaro de fago de Stravinsky e outras pezas a detenninar, dirixida por
Maximino Zumalave.

Sinfónica de Moscova
O dia 4 de Marzo, ás 9 da noite, no
Auditório da Galiza (Santiago), actua
a Orquestra Sinfónica do Estado de
Moscova dirixida por Pavel Bogan e
co solista Eliso Virsaladze no piano.
O programa comprende o concerto para piano e orquestra nº3 en Do maior,
Op. 26, de Prokofiev; e Petrouchka de
Stravinsky.

Sinfónica de Gorki

da noite, no Malecón de Vigo.

Dirixida por Vladimir Ziva, o dia 26
de Febrerio, ás 8 do serán, no Teatro
Principal de Pontevedra. A actuación
ven incluída no VII Ciclo Internacional
de Música da Fundación Caixa Galicia.

Grande Orquestra
Irmaos Bocheciñas

Stephan Gra pelli Trio
Concerto de jazz encadrado no programa Vigocultura'94, odia 26, no C.C.
Caixavigo .

Oil e Cosa Nostra
Actuan o 25 de Febreiro, no P laya
Club da Coruña.

La Banda Trapera del Río
Por primeira vez na Galiza a Banda de
Barcelona que se antecípou ao punk.
O 25 de Febreiro no Bristol do Ferro!,
o 26 na NASA de Santiago, e o 27 no
Amordiscos de Vigo.

O Combo do Malecón
Salsa todos os Xoves, a partir das 12

O día 25 ás 23,30 no caé Liceum do
Porriño

Eulalia Solé
Concerto de piano, o dia 24 no C.C.
Caixavigo . Organiza a Sociedade Filarmónica.

Delio Domínguez
O Venres 25, ás 10 da noite na NASA
de Santiago actua o cantaor de Xinzo
de Límia, na compaña de Xesús Pimentel (guitarra), Marcos Teira (guitarra) e Pedro Onieva (percusión). Entrada 800 pta.

Eva Rivera Fraga
O Auditório da Galiza, no seu ciclo
Xovenes intérpretes galegas, oferece a
actuación de Eva Rivera Fraga (harpa), o día 24, ás 9 da noite. +

Discos
Cando nos anos 60 a
cantante brasileira Nana
Caymmi casou cun
venezolano, seu pai
Dorival díxolle que casara

cun bolero, non cun
home . Ela bramou de ira,
pero en 1993, o seu disco
Bolero monstra todo a
paixón que Nana profesa
por esa música enamorada.

Anúncios de balde
• Diplomado en Maxistério busca
traballo en calquer parte da Galiza.
Telf. (91) 365 61 45
•Véndese Vespino XL, en bon estado. 45.000 pta. Interesados chamar ao
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga.
• Diio-se explica~óes de portugués na
Corunha. Telf. 28 13 03, perguntar por
Miguel.
• Rexurdimento: edición facsímile da
revista publicada en Betanzos no 192223 potas Innandades da Fala. 112 páx.
máis índices. 1.500 pta. Cebreiro: con
textos de Clodio González e Siro. Publicado con motivo da exposición antolóxica sobre o anista Álvaro Cebreiro.
64 páx., ilustrado, 20 láminas a cor.
1.200 pta. Se non as atopa na sua libraria habitual pódeas solicitar á Asociación Cultural Eira Vella, Seixo Rúbio,
16, 3º D de Betanzos, contra reembolso
ou enviando cheque bancario
• Familia catalá interesada en coñecer
a Galiza aJugaria unha casa rural para o verán. Telf. (93) 210 71 53, perguntar por Carlos. Mellor polas noites,
contestador automático.
• Alúgase estúdio en Vigo. Con calefacción, áuga quente, soleado, céntrico, ideal para estudante. 35.000 pta .
Teléfono: (986) 49 06 88.
• Emigrante, 38 anos, gostaria de manter correspondéncia amistosa con
muJler de arredor de 30, que goste de
ler, pasear, da natureza, etc. Eloi Fonseca. Apartado 1.131. 08080 Barcelona.
• Vendo colección ANT desde o ano
1916 até 1972, editorial Nova Galicia.
(988) 46 08 81.
• Vendo duas pantallas acústicas
marca DAS modelo DS-10 de tres
vias, 8 ohms., 40 watios, en madeira
cor nogueira e de 56,Sx27x22 cm. Garantizo o seu perfecto estado de conservación e funcionamemto. Entrar en
contacto con Mancho no (986) 29 86
95, polo serán.

DURST M-301; sistema porta negativos (24x36 mm.) con indicador de enfoque, tranfonnábel en cámara reflex ;
obxectivo COMPONAR-C 3,5/50 mm.
de Schneider; positivadora de contáctos de 35 mm. Paterson e lupa con aumento para visionar negativos; tres
curvas de revelado Laik (42x52 cm.) e
duas pinzas de laboratório niqueladas
Laik. Dirixírse a Mancho: (986) 29 86
95, ao serán.
• Desexo ter relación de amizade
amédio de correspondéncia en castellano . Gasto da música suave (boleros). da música clásica, Jo é Carreras,
Plácido Domingo, do cinema, e de e coitar a onda curta. Ludivina Valdés
Aymerich. Marque González 41 O, 2°,
e/ Zanja y Salud. Habana 3. 10300 La
Habana. Cuba.
• Oferécese moza para traballar por
horas coidando nenos ou como ernpregada do fogar en Santiago. Teléfono (981) 56 52 54.
• Erasmos, traducións. Galega-ca tellano, inglé , francés, alemán, italiano, catalán, portugués, euskera. Teléfono: (981) 58 32 74. Apartado 776.
Santiago.
• Subscrébete ao Granma Internacional, a información de primeira
mao. 5 .200 pta. ao ano, 52 números .
Recolle o teu boletín na Asociación de
Amizade Galego-Cubana Francisco
ViUamil, ou solicitao por correo. Vigo.
Policarpo Sanz 22, 2º Oficina 10, e
Compostela: Ruado Vilar 29, l!IJ3.
•Profesores titulados en filoloxia oferecen clases e traducións de bretón,
francés, galés, inglés e chinés, ao galego e ao castellano. Nativos da Grande Bretaña e da Bretaña. Interesado
entrar en contacto con Isabel e Nea!.
Algália de Abaixo, 20-211 Santiago. Teléfono (981) 56 07 69.
• Alúganse cuartos en Camélias (Vigo) . Só rapazas, direito a cociña. Prezo
25.000 pta. individual, compartida
20.000 pta. Perguntar por Mari Carmen no (986) 42 14 54.

• Fago traballos de maquetación.

QuarkxPress, Freehand, e Photoshop. Teléfono (986) 34 62 69 ou 22
30 48, perguntar por Paz.
• Vendo equipa para laboratório fotográfico sen uso algun, ideal para
iniciarse na fotografia artística en
B/N ou cor. Inclue Ampliadora

r

• Reporteiro ceibe, universi tário galego em Madrid, oferéce e como articulista e/ou fotógrafo para publicacións galegas. Vária especialidade
Teléfono (91) 429 67 07.

,
-----------•Véndese revista Nós. Perfecto estado.
30.000 pta. Teléfono (986) 31 36 88. +
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axenda
Cinema

Exposicións

Cine-elu be
Padre Feijóo

Representacións
oníricas

Realiza os seus pases na Casa da cultura de Ourense, ás 20,30 e ás 23 h. O 24
de Febreiro proxectan Mencer de Frederich Wilhem Mumau; e o 3 de Marzo Salmonberries de Percy Adlon.

Imaxe de New York. Fotografías de
Virxínia Barros, até o 5 de Marzo, na
Galeria Sargadelos de Santiago.

Ignacio Arrondo

La Discrete

Amosa as suas pinturas até o 7 de
Marzo, na Sala de Arte Caixavigo.

O 24 de Febrerio no C.C. Caixavigo,
Alianza Francesa organiza o pase do
filme de Christian Vincent La Discrete, en versión orixinal sub-titulada en
castellano.

A última fronteira
O Venres 25 de Febreiro e o Luns 28,
ás 20,15 h., no Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI, Durán Loriga
1O. A Coruña), proxectan, dentro do
ciclo Nos lfmites da realidade sobre cinema documental no Estado español, A
última fronte ira, de Manuel Cussó-Ferrer (1991). Unha mistura de feítos reales e ficción sobre o suicídio do filóofo alemán Walter Benjamín, no lugar catalán de Portbou en Setembro de
1940. EnLrada 150 pta., 100 pta. con
Carné Xove.

A rnernória da auga
O dias 3 e 4 de Marzo, á 20, 15 h., no
CGAI (A Coruña), o ciclo Nos límites
da realidade sobre cinema documental
no Estado español, oferece A memór ia da auga de Héctor Faver (1991)
que foi gañadora do prémio Joris lvens
no Festival de Cine Documental de
Amsterdam (1993) e representa un caso singular de documentaJ en tanto só
posue un fragmento documental extraído de imaxes de arquivo de campos
de concentración, incluído nas ecuencias argumenta.is do filme. Entrada 150
pLa., 100 pta. con Carné Xove.

Triloxia
de NewYork
O Mércores 2, ás 8,30 da noite, no auditório do Concello de Vigo, o Cineclube Lumniere oferece o filme Triloxia de New York (EUA 1989) de Paul
Bogart. Entrada 300 pta., bono mensual l.000 pta.

Un Abril encantado
O día 24. ás 9,30 da noite, na Casa da
cultura de Boiro, o Cine-clube Barban.za proxecta o Un Abril encantado
de Nike Newell. •

Teatro
tra

gundo Eurípide

Póde ver do 1 ao 27 de Marzo, de
Marte· a Xoves ás 6,30 do erán, e de
Venre a Domingo á 8,30, na E tación Marítima da Coruña . Manuel
Lourenzo adapta e dirixe Electra. a
trax~ia de Eurípide , para o que conta
no reparto con Luí a Merelas, Vicente
Montoto, Alfredo Rodríguez, Patrícia
Vázquez e Pilar Pereira. •

Xaime Quessada
Pintura no Museu Municipal de Ourense, até o 28 de Febreiro.

Kaos
Unha escolma de vídeos dos alunos da
Escola de Imaxe e Son, na monstra
Kaos da Sala Galán de Santiago.

O Entroido
Monstra artellada polo Museu do Povo
Galego, exposta nas suas proprias salas até o 26 de Marzo.

Os Ciclos do Tempo
Obra de María Ruído, ate o 14 de
Marzo, na Galería Sargadelos de Vigo.

Deseño Gráfico.
Deseño do Moble

Manuela Rodríguez
Expón os seus óleos na Asociación de
Artistas da Coruña. Até o 27 de Febreiro, de 19,30 a 21,30 h. días laborais, e de 12 a 14 h. nos festivos.

Papeis
Obra de Xurxo Gómez-Chao na Galería Cegrac da Coruña.

Aniversário
doCafé Liceum
Exposición fotográfica neste coñecido
local culrural do Porriño con motivo
do seu primeiro aniversário

Teresa Riera Benguría
Pintura, até o 13 de Marzo, na sala de
arte do Pazo Municipal da Coruña.
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Organizada pola Escola de Arte Antonio Faílde e aberta até o 28, no Museu do Povo Galego.
Deseño gráfico e do moble no Museu
do Povo Galega en Santiago da Escota de Arte de Ourense.
Póxinas coordenadas por

IAGO LUCA

As fontes da memória
Monstra de fotografías antigas no
Kiosko Alfonso na Coruña.

69
A Galería Pardo Bazán da Coruña ce1e b ra o seu sexto aniversário coa
monstra 69.

III Bienal
de Artistas Galegas
O grupo de estudos sobre a condición
da muller Alecrin, artella a III Bienal
de Artistas Galegas, aberta até o 13 de
Marzo na Casa das Artes de Vigo. A
monstra conta con obra de Pilar Alvarez Pablos, María Alvarez, Oiga Arbones, Loreto Blanco Salgueiro, Berta
Cáccamo, María Xosé Díaz, María de
Felipe, Ana Fernández, Marta Filgueira, Concha García, Carmen Hermo
Sánchez, Yolanda Herránz, Menchu
Lamas, María Ledo Alcoz, Carmen

O Comités Abertos de Facultade de
Económicas e Empresariais de Compostela e a Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galiza (ADEGA), organizan unhas xomadas baixo o título A
Economía, a História e os Recursos
Naturais, que se celebrarán no Salón de
Graos da Facultade de Económicas e
Empresariais de Compostela os días 1,
2 e 3 de Marzo en horário de mañá (de
12 a 14 h.) e de tarde (de 18 a 20 h. o
Martes, de 18 a 22 h. o Mércores, e de
19 a 21 h. o Xoves). Nas xomadas debatiranse vários aspeitos relacioados
coa ecolox.ia e a economía para o que
se conta coa presenza de Xabier Simón
que falará Economía e Ecoloxia na História de Caliza· Ux.io Labarta, A xestión dos recursos mariños en Caliza: o
mar como unidade bioeconómica; Gloria Guzmán e Antonio Alonso (Instituto
de socioloxia e Estudos Campesiños de
Córdoba) que debatirán Vellos e 1wvos
plantexamentos: a agricultura ecolóxica; Albino Prada que tratará o sector
fore tal en relación coa industria; Antonio Lucena (AEDENAT-Madrid), Alternativas no uso dos recursos esgotabeis: o caso da enerx ia; e Ramón Vareta Os límites do de envolvemento: industrias e meio ambiente. As Xomadas
pecharan cunha me a redonda sobre o
Plano de Resíduos Sólidos Urbanos
de Galiza, coa presenza dos distintos
ectore implicados, desde a Administración até o grupos ecoloxistas. Haberá material de cada ponente para aque-

Nogueira, Menchu Outón Argibay,
Rebeca Padín, Rosalía Pazo Maside,
Teresa Pajares, Pamen Pereira, Cruz
Pérez Rubido, Elena Prado, María
Ruido, Cristina Sicilia e Rosa Veloso.

Alexanco
Dezasete anos de pintura. Até o 26 no
Museu do Povo Galego.

Latidos da Terra.
Volcáns e terremotos
A Fundación la Caixa e máis o Concello de Lugo presentan a monstra sobre
fenómenos sísmicos Latidos da T erra.
VolcáflS e terremotos exposta até o 13
de Marzo no Museu Provincial de Lugo. A monstra conta cun volcán a escala, 8 mecanismos interactivos que permiten ao público experimentar diversos
fenómenos, e máis 16 unidades gráficas
compostas de debuxos e fotografías. Os
centros de ensino poden reservar visitas
para grupos no teléfono (982) 24 21 12.

Alejandro Carro
Pinturas de grande formato expostas
na NASA de Santiago.

Arte precolombina
Mostra da colección do Museu Barbier-Mueller de Xenebra. Até o 10 de
Abril na Sá Isaac Diaz Pardo do Auditório de Galicia en Compostela. t

Televisión

Actividades
A Economía, a História
e os Recursos Naturais
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las persoas que paguen a cuota estabelecida (500 pta. estudantes ou sócios de
ADEGA, 1.000 pta. o resto). A asisténcia ás Xomadas é gratuita.

As mulleres galegas no
mercado laboral
A A.C. Alexandre Bóveda artella un
ciclo de conferéncias baixo o lema A
mulleres galegas no fin de século que
terá lugar os dias 3, 8, 17 e 24 de Marzo, ás 8 do serán, na Aula de Cultura
de Caixa Galicia (Rua Nova 30, A Coruña). Neste ciclo, o 3 de Marzo, Horténsia Alvarez Folgar (Secretaria da
Muller de CC.00.) falará sobre As
mulleres galegas no mercado laboral.

O Marisqueo na Galiza
O Departamento de Cultivos Mariños
do Grupo Sargadelos oferece unha série de conferéncias no Castro (O Castro, Sada), baixo o título O Marisqueo
na Caliza. O día 24, ás 7 do serán, o
biólogo Francisco Espinós tratará as
Aplicación dun novo sistema de preengorde para moluscos. O 3 de Marzo, á mesma hora, Manuel Lojo Nieto, Xerente da Organización de Productorews da Illa de Arousa, falará de
Organización do marisqueo e espazo
territorial.

História da Literatura ·
Infantil e Xuvenil
A Biblioteca Nova 33 e máis a Asociación Galega de Literatura Infantil e
Xuvenil arteUan o seminário de literatu-

ra infantil e xuvenil que ten lugar na
Aula de Cultura Caixa Galicia (Carreira
do Conde 18. Santiago). Neste seminário o dia 25, ás 7 do serán, Agustín Fernández Paz fará unha aproximación á
literatura infantil e xuvenil en galego. O
día 26, ás 10,30 da mañá, Antón Torrado, tratará a literatura tradicional e aliteratura infantil; ás 4 do serán, correspondeUe o tumo a Teresa Durán coa
conferéncia Análise diferencial e últimas tendéncias da nosa literatura infantil e xuvenil con respecto a outras narrativas internacionais; ás 19 h., pecha
o ciclo Miguel Vázquez Freire que falará dos problemas metodolóxicos da
investigación histórica sobre a literatura
infantil e xuvenil. Maior información na
Biblioteca Nova 33 (Rua Nova 33. Santiago). (981) 58 44 36.

Xornadas
sobre a ocupación
A Asamblea de Okupas da Ria organiza unhas xomadas sobre a ocupación
o día 26, que comezan ás 11 da mañá
na Casa Ocupada (Camiño do Xabrón
7. Perillo, a 6 Km da Coruña) cundebate ao que asistirán ocupas de Maiin,
Ourense, Vigo e Compostela. Complétanse cun concerto en apoio á Casa
Ocupada de Santa Cristina de Oleiros,
coa actuación dos Mol, Os Diplomáticos de Montealto, Frustradición,
Spot, Xentalla, A Deriva e Arde Sibéria. O concerto terá lugar o mesmo
dia 26, ás 6 do serán, na Praza de
Liáns de Santa Cruz de Oleiros. A entrada custa 500 pta.•

Deborah Kerr, en Narciso negro.

De aquí á eternidade
O Sábado 26, en Butaca Especial da
TVG, emiten en versión orixinal subtitulada De aquí á eternidade (EUA
1954) de Fred Zinnenrnann. Reparto:
Burt Lancaster, Montgomery Clift e
Deborah Kerr.

Amor perseguido
O Mércores 2 en 'Segunda Sesión da
TVG. (EUA 1990). Director: Alan Rudolph. Intérpretes: Tom Berenger, Elizabeth Perkins, Anne Archer e Kate
Capshaw.

Auséncia de malícia
O Xoves 3 en Entrada Libre da TVG.
Dirixida e producida por Sydney Pollack en 1981. Intérpretes: Paul Newman, Sally Field, Bob Baladan, Melinda Dellon, Luther Adler, Barry Primus, Josef Sommer e John Harkins. t

Director:
Alfonso Eiré López
Presidente:
Francisco Carballo
Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.

Rua do Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) .
Tel.: Administración, Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30*.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05.
Fax (986) 22 31 01 .
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TRES EN RAIA

Celta e Deportivo só alinean habitualmente a un xogador galega
~

Exitos galegos, sen galegos

Teatro
nacional

GONZALO VILAS

fútbol galega atóp~se as
portas de protagonizar a ·
sua tempada máis brillante, no
que se retire ás suas equipas
punteiras. Ainda que a sorte
poidese torcerse nalgunha das
tres frentes, é posíbel un
"doblete" na liga e na copa e un
ascenso do Compostela a
primeira, circuntáncias todas elas
impensábeis hai un par de anos.
Mais esta estapa dourada do
balompé galega coincide tamén
co índice máis baixo cecáis de
todos os tempos, no que se retire
ao número de xogadores galegas
que forman cada domingo nas
equipas de Deportivo, Celta e
Compostela.

O

• G. LUCA DE TENA

S

abe alguén que cumpre de?
anos o Centro Dramático? E
cousa de celebrar que o neno se poña
pantalón de home pero magoa comprobar que o aniversário pasa sen pena nen grória.
Sempre que falo cunha actriz ou actor
de nós pergúntolles para que serve o
Teatro. E unha parvada de coleccionista que me deu un grande museu bolboretas. Nunha turna de cristal gardo
contestación de toda laia. Hai quen dixo que este ofício delincuente de subir
a un pear de madeira a contar o canto
do castelo de Valverde é útil para sair
do paro ou acaso para botarlle un cocido de gancha á vaidade do actor.
As mellares pezas da colección son
as que reclaman un Teatro Nacional ,
e non son as máis. Un Teatro para
contar como detiveran a Meendinho e
a Airas Nunes sen carné de identidade e os penduraron pola língua cunha
corda; como dali a un tempo baixáranos coa língua morada ao final metéranos no trullo por non saberen pronunciar grácias como a xente de ben.

No recente "derby" entre coruñeses e vigueses, mentres 0s 22 xogadores escoitaban o hino nacional, tan só dous, supostamente, poderian musitalo. O resto,
con semblante respeitoso diante dos
sons pondalianos, era unha nutrida representación de valencianos, bascas, andaluces, ex iugoslavos ou brasileiros, todos superiores en número ao binómio
composto por Fran e Otero.
No caso do actual líder da liga española,
dos xogadores galegas da súa plantilla
tan só Fran, á vez un dos máis carismáticos da equipa palas suas cualidades,
aparece como habitual no esquema case
inamovíbel de Arsénio. Supón, neses once máis alineados, un 9% de representación galega fronte ao 27% de valencianos e o outro 27% de brasileiros (contando ao nacionalizado Do nato) ou o 18%
de bascos. No celta prodúcese un caso
similar, coa salvedade de que o lesionado Vicente aumentaria lixeiramente a
minguada proporción de xogadores galegas. Agora só Otero repercute nun 9%
de xogadores da terra, diante do 27% de
andaluces ou de balcánicos.
Respeito ao Compostela, que durante
anos anteriores mantivo a base dos ascensos consecutivos de terceira a segunda, sendo unha equipa que "talaba en
galego", (e non só en sentido figurado,
pola positiva atitude lingüística de boa
parte daqueles xogadores), xa non conta
este ano máis que cun 36% de galegas
nas suas formacións máis repetidas, e un
27% de bascos coma representación
máis salientábel despois da autoctona.

Distintos camiños
As tres equipas agora senlleiras no fútbol
estatal chegaron a esta situación de distintas maneiras, moitas veces difíceis de
determinar. O Deportivo xa habia anos
que viña reforzándose "a golpe de talonário" con vista primeiro a acadar o ascenso
e logo a dar o salto cualitativo que poderia levalo este ano a acadar o seu primeiro Título ligueiro. Nese reforzamento,
efectuado con habilenza no plano deportivo, fichando descartes reciclábeis dos
conxuntos grandes ou "melros brancas"
coma Djkic, calquera critério que tivese
en canta a chamada "canteira" ou que primase un xogador da casa fronte a outro
foráneo foi esquecido polo clube como
polos afeccionados, en aras do pragmatismo da loita polos títulos. Por outra parte, se o de ter xogadores "da casa" nas
equipas galegas nunca foi un aspecto ao
que se lle dera valor, menos se lle ía da
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Irlandeses, polacos, ingleses, neerlandeses montaron un Teatro Nacional.
Ao teatro deben en parte a conciéncia
da sua situación no mundo. Quen diga que algún destes teatros nacionais
só ten ollos para a aldea, pode estar
atropelando a Shakespeare (A Tempestade) ou a O'Casey.
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Fran, único titular galego no Deportivo, pero unha figura principal.

agora que se acariña a grória futbolística.
O Celta, que chegou a contar en anos
anteriores cun maior número de titulares
galegos, pasou nos dous últimos á representación mínima xa comentada. Semella, sen meternos en fonduras técnicas,
que en casos de evidente similitude en
canto á valia optouse máis ben por profisionais foráneos fronte a alguns da casa
coma Mandiá, Nacho ou Mosquera. Polo
que fai ao Compostela, a sua tradicional
e acertada "pesca" nas sobras das duas

Disimula o feito de que
os dous titulares en
primeira, Fran e Otero,
sexan internacionais.

grandes galegas deu paso este ano a várias incorporacións de equipas españolas
que, se ben semellan darlle un resultado
excelente, tamén fixeron rebaixas bastante o tanto por cento de xogadores ga~
legos que, contado, ainda se move nunhas cifras maioritárias respeito a outras
procedéncias de xogadores.

Galegos destacados
Disimula un tanto a precária "ratio" de xogadores nacionais o feito de que os dous

das equipas de primeira sexan internacionais e sexan portadores dun certo carisma, máis pola sua grande calidade no
caso de Fran que polo seu carácter. Tamén, no caso do Deportivo, o feito de ter
un entrenador tan "da terra" como Arsénio contribuiu a darlle unha imaxe máis
galega ao conxunto do que correspondería en razón dos seus xogadores.
A disculpa de que esa escasa galeguidade (entendida simplesmente coma escaso número de futbolistas galegas sobre o
campo) é un tributo que hai que pagar
para poder competir cos grandes non supón un dogma de fe convincente. O Xixón ou o Bilbao apontan coas suas xóvenes formacións plegadas de homes da
casa, a futuras candidaturas a títulos importantes. Pero o mesmo Barc;a, tricampión da liga e recente de Europa, adoita
alinear nas suas equipas tres ou mesmo
catro xogadores cataláns, e ven apostando cada ano por novos productos da casa. O feito de que non haxa un grande
número de profisionais galegas neutras
equipas de primeira non semella un dado
demasiado significativo para xustificar
esa masiba importación. A vontade de
contar con profisionais da "canteira" soe
determinar que acaben saindo valores
aceitabais. Alguns dos xogadores que
agora poderian xogar en primeira co
Compostela pasaron anos actuando na
terceira división (Moure ou Cea), o que
pode dar mostra da relatividade do conceito de "xogador de primeira".
Algo debera mudar este panorama para
que nun próximo "derby" (podería haber
até tres) o único elemento galego sobre o
campo só sexan a bandeira e o hino. •

Aqui, a Xunta do Partido Popular e a
de Laxe fixeron todo o posíbel (e contaron coa axuda dalguns cipaios) porque non erguese un Teatro Nacional.
Precisamente por iso ninguén celebra o décimo aniversário do Centro
Dramático.
Para ser xustos, merece unha mención especial Vázquez Portomeñe.
Sen preocuparse de ir a un diccionário para informarse, inventou un cruce
da Guerra das Galáxias e Gracita Morales e dixo que era teatro divertido.
Nun concurso de paifocadas, este señor do tupé non teria rival.•

VoLVER AO REGO
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edro Solbes, Ministro de Econom ia e Facenda, anúncia
dramático que os traballadores que
se xubilen no 2.020 non cobrarán
pensións. Curiosa visión futurista a
deste Ministro que, sen embargo,
non foi capaz de prever a elevada inflación do mes de Xaneiro.
Ademais é altamente probabel que o
PSOE non esteña governando dentro
de 26 anos, mesmo é posíbel que se
celebren eleicións anticipadas antes
de un ano e médio e perda. Concluese pois que por trás desa afirmación
hai un interés notabel en que as persoas que hoxe teñen coarenta anos
vaian pagando, do seu peto, un fondo de pensións privado. Asi desman- _
telarian a Seguridade Social éfi te.'.
sisténcias. E a chupar todo $ frasco: b~nqueiros e governa s.+ .¿:,_
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