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A UE concédelles enormes facilidades nos capítulos agrícola e 

de política rexional 

Madrid trata a Suécia e Finlán.dia 
rnellor que a Galiza 

Suécia e Finlándia entran na Unión Europea pala porta grande. Apesar de teren economias moito máis adiantadas ca 
o conxunto do Estado, dentro de dez meses estarán na UE con salvagardas mellares tanto na agricultura como na 

politica rexional. Os novas sócios eluden os sacrificios impostas á pesca e a agricultura galegas. 

Costa de Sand1 no Suloeste de Noruega MICK BARNARD ANXO IGLESIAS 

Martha Saldarriaga: 1 A invasión ianqui de Colómbia serviria 
para construir unha canle alternativa a Panamá' 
Martha Luz Saldarriaga é unha 
avogada de Medellin, Colóm
bia, que tivo que abandonar o 
seu país e asilarse en Suécia 
tras ser repetidamente amea
zada polo seu activismo en fa
vor dos direitos humanos e por 

~ 

LUIS SEOANE: 
VIDA E OBRA 

Helena González Fernández 

A biografía, a obra de creación, as 
iniciativas editoriais 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. 

denunciar repetidamente as 
conexións entre o narcotráfico, 
o Exército, o Governo colom
biano e a DEA norte-america
na. Saldarriaga destapa a co
nexión entre a axuda nortea
mericana para a eliminación 

da produción de coca e o des
vio desta axuda cara aos gru
pos para-militares que actuan 
para reprimir as demandas de 
xustiza social nun país no que 
o 3% da povoación disfruta da 
maioria da riqueza. (Páx. 14 - 1s> 

Menem pediu 
disculpas 
polos 1 chistes de 
galegos' 
O Presidente arxentino pediu 
disculpas polo libro de chis
tes de galegas editado no 
seu país, recebeu a Medalla 
de Duro de Galiza pero o 
Parlamento galego non pudo 
celebrar a sesión plenária 
por imposición do Governo 
central. Tamén existen pro
blemas coa visita de Fraga 
lribarne a Arxentina e a Chi
le, pois Madrid quer que non 
se lle dé o rango de estadis
ta que se lle asignou en an
teriores viaxes. (Páx. 7) 

Carlos Mella: 10 
BNG desmostrou 
unha grande 
apertura' 
O economista Carlos Mella 
encabezará, como indepen
dente, a lista do BNG ás elei
ci ó ns europeas, segundo 
aprobou por unanimidade o 
seu Consello Nacional. Agora 
as distintas zonas terán que 
propoñer aos demáis candi
datos e ratificar este nomea
m en to.Segundo a voceira 
dos nacionalistas, Encarna 
Otero, a decisión tomada po
lo BNG emárcase na política 
que ven propugnando desde 
hai anos. (Páx. 8) 

Ria de Ares1 na Galiza 

O governo 
induce ao pago 
do leite en 
diñeiro negro 
Coa aprobación do Decreto 
324/1994 no que se estabe
lecen as normas reguladoras 
do réxime da supertaxa, 
complétase a lexislación pa
ra a posta en marcha do sis
tema de cuotas, desautori
zando á Conselleria de Agri
cultura e organizacións des
convocantes da mobilización 
do día 18 de Febreiro, que 
argumentaran para desmobi
lizar que a supertaxa non te
ria grande incidéncia no sec
tor lácteo galego. (Páx. 4 - S) 



Alguns barcos bacalladeiros só poden pescar 5 meses ao ano, mentres tanto impórtase o peixe noruegués. XURXO LOBATO/AROUIVO 

A delegación española é partidária de ceder na pesca 
á cámbio doutros sectores 

A pesca e a agricultura pagan 
a ampliación de UE 

G. LUCA DE TENA • A. EIRÉ 

Carlos Westendorp di que non se retrasará 
ampliación da UE por causa de catre peixes e 

a información oficial tala de pequenas 
diferencias con Noruega. A posición 

de non admitir a discriminación nos caladoiros 
noruegos vólvese en obxecto de negociación 

As avultadas carpetas de discu
sión de Suécia e Finlándia pe
cháronse o dia 1 de Marzo en 
Bruxelas. A primeira foi a de 
Suécia. Pala tarde, chegaba o 
acordo con Helsinki. Carlos 
Westendorp explicaba os acor
dos á canta da inércia positiva, 
que tumbaba coma fichas de 
dominó as intransixéncias de 
Estocolmo, Helsinki e Viena. 

que non chega a un e meio, 
segundo dados da OCDE do 
93. E mentres a taxa de paro 
española supera o 23 por cen
to a sueca non chega ao 6. 

Suécia sae 

fronte as presións da Alemaña, Dinamarca e o 
Benelux para admitir · 
á Noruega. No entanto, 
a frota galega 
non poderá pescar 
no Gran Sol até o 2002. 
Os suecos saen da negociación 
Bruxelas ·cunha cuota de 
3.300.000 litros de leite, men
tres as cifras de producción pre
vistas para este ano son idénti
cas. Doutra parte, a porcentaxe 
de poboación que vive da agri
cultura no pais escandinavo é 
de só 5,3 por cento. 

Finlándia non será contribuinte 
neto da U E en atención á rece
sión e o paro (20 por cento) que 
está a viver. Por esta razón re
cebe r á anualmente da UE 
19.000 millóns. Con todo, Fin
lándia ten unha renda per cápita 
que dobra a española. 

Finlándia obtén 
que unha parte do 
seu território sexa 
considerado 
obxectivo 1-C, 
ainda que os seus 
habitantes teñan 
unha renda que 
dobra á do Estado 
español 

vencionados mais a pesar de to
do moito máis elevados cos da 
meia da UE. Os dous estados 
seguirán a subvencionar de xei
to importante a sua producción 
agrícola, co permiso da UE, du
rante un periodo de catro anos 
revisábel. Durante este tempo, 
Suécia e Finlándia poderán apli
car a cláusula de salvagarda ás 
importacións agrícolas. A dife
réncia da reserva que con este 
mesmo nombre era aplicábel 
desde Galiza ás importacións 
de pescado de fóra da UE, o se
g u ro de importacións agora 
acordado é de execución inme
diata, a critério do Governo. A 
previsión é especialmente per
xudicial para o produtos de har
ta os paises do Mediterráneo. 

Finlándia obtén, doutra parte, 
que unha parte do seu território 
sexa considerado obxectivo 1-
C, en atención ao clima ártico, 
ainda que os seus habitantes te
ñan unha renda que dobra á do 
Estado español. O sector pes
queiro galego pedira, sen resul
tado, a calificación 5-C para o 
periódo de adesión, pero lle fora 
denegado. 

Emílio López, responsabel do ei
do agrícola do BNG, declarou 
que estas novas incorporacións 
non fan máis que afondar "as di
feréncias entre o Norde e o Sul". 
O parlamentário nacionalista afir
mou que os próprios documen
tos comunitários afirman que a 
gricultura non debe preocupar 
nos tratados "pois os agricultores 

só representan o 7% 
da povoaci'pon e, ade
máis están maioritária
mente nos paises do 
Sul". 

Segundo López Pérez, 
estes paises nórdicos 
están a negociar des
de unha posición moi 
distinta a do Governo 
español, entrando na 
U E "para defender ba
s i ca mente os seus 
mercados". 

Discriminación 
contra a pesca 

Suécia sae da subasta coa UE 
cunha espectacular rebaixa. A 
sua cuota inicial de 120.000 
millóns de pesetas á UE que
dou en 8.000. Esta cantidade 
irá subindo aos poucos, pero 
ate 1999, Suécia non será con
tribuinte neto ás arcas comuni
tárias. A concesión ten máis 
importáncia se se compara co 
PIB sueco, de case catro mi
llóns de pesetas por habitante 
e ano fronte a media española 

da subasta coa UE 
cunha espectacular 
rebaixa. A sua 
cuota inicial de 
120.000 millóns de 
pesetas á U E ficou 
en 8.000 

As facilidades concedidas polo 
Estado Español e os demais 
paises da UE a estes dous no
vas sócios son importantes so
bre todo no apartado da agricul
tura. Tanto Suécia como Finlán-

Coma na negociación 
do tratado, a pesca 
convértese en moeda 
de cámbio, con menos 
valor para o represen
tante do Estado espa
ñol en Bruxelas que 
outras partidas implica
das na negociación. Os 
armadores galegas ad
vertiron en Xaneiro pa-

Carlos Westendorp expllcou en Vigo, en Xuño do 
92, as avantaxes de Maastricht. Agora di en Bruxe
las que a pesca non é fundamental. Á sua direita, o 
alcalde de Vigo Carlos Príncipe, sado que consideraban 

imprescindibel o veto á entrada 
de Noruega na UE, mentres os 
Doce postergasen a frota coma 

día comprométense a rebaixar 
os prezos dos seus produtos 
agrícolas, hoxe fortemente sub-
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A excepción norueguesa 
Noruega argumenta que o princí
pio comunitário de libre acceso 
aos caladoiros non é aplicábel 
ao seu caso. No memorando 
que enviara ao Comité de Re
presentación Permanente da 
Unión Europea, o Governo de 
Oslo explicaba que a estructura 
da indústria pesqueira noruegue
sa era totalmente distinta da do 
resto dos sócios comunitários. 

ca e das disparidades naturais 
entre distintas rexións económi
cas costeiras. A pesar de ter un 
nível de vida máis baixo ca o de 
Noruega, e de contar cunha in
dústria de beiramar en perigo 
de desaparación, Galiza nunca 
mereceu unha declaración se-

mellante da Comunidade. 

Entre os doce non hai país que 
dependa máis da pesca ca Gali
za. Os armadores advirten que a 
entrada de Noruega na UE vai 
supor un grande impacto, pala 
grande poténcia da súa industria 

da pesca, e temen qye sobre a 
mesa de negociacións se elixa 
sacrificar de novo ao sector. 

O princípio de solidariedade, 
que inspira a política de coesión 
económica e social , xa se apli
carar no caso das Preferéncias 

da Haia, durante a primeira ne
gociación con Noruega. Agora, 
Alemaña, Dinamarca e o Bene
lux presionan a Madrid para que 
cámbie o direito de veto sobre a 
política pesqueira norueguesa 
por outras compensacións que 
non pasan por Galiza. + 

A Conferéncia dos Estados 
membros acordou no 71 facer 
unha excepción ao princípio de 
libre acceso, en atención a es
tructura social do sector da pes-

Entre os doce 
: non hai país que 
1 

¡ dependa máis da 
: pesca ca Galiza 

L--------------------------
de segunda categoría. A Conse
lleria de Pesca e a Asociación de 
Armadores de Buques de Pesca 
do Gran Sol, denuncian que nen
gunha das medidas transitórias 
aplicadas á pesca estaban ende
reitadas a aproximar á frota ao 
regulamento da UE senon que 
serviron de escusa para frear a 
sua competitividade. 

Xavi er Abo i, responsábe l do 
SGTM-CIG, afirma que o Estado 
español o que ten é que "exer
cer o dereito a veto mentres non 
se aceite a entrada na nasa flota 
aos caladoiros noruegueses nas 
mesmas cond icións que a do 
resto dos apises comunitários ". 
Aboi pensa que o que pretende 
Noruega é desmantelar a nasa 
frota do bacallou exportar no só 
o seu peixe, "senón tamén aquel 
que lle merca a rúsia, como está 
a facer xa agora". 

Suécia, cunha renda que dobla a española, gardará a chave de entrada de importacións hortofrutícolas da UE. 

Durante o tempo de xestación da 
Polftica Pesqueira Comunitária 
(PCP) os Doce reclamaron com
pensacións xenerosas para as 
pescas danesa, británica, france
sa, irlandesa, italiana ou alemá. 
Mesmo obtiveran atencións pai-

Durante o tempo de xestación da Política 
Pesqueira Comunitária os Doce 
reclamaron compensacións xenerosas 
para as pescas danesa, británica, 
francesa, irlandesa, italiana ou alemá 

primeira e de segunda. 

Diante da entrada de novas só
cios, un deles Noruega co que 
xa existían antecedentes de in
dulxéncia comunitária, os arma
dores lanzaron sinais de alarma. 
Westendorp xustifica agora as 
cautelas do seitor da pesca. 
Mentres os barcos galegas te
rán que cumprir condicións es
peciais para pescar no Gran Sol 
até o 2002, os noruegos pode
rán reservar os seus caladoiros. 

pañoles en Bruxelas é que o im
portante é non ceder na minoría 
de bloqueo, que reserva un lími
te de 23 votos sobre 76 para de
ter decisións determinantes da 
UE. Conservar a minoría é máis 
importante para Madrid que dis
cutir por catro sardiñas. Oeste 
xeito, Madrid volve a meter as 
pescas debaixo da mesa do Es
tado e a proclamar que é máis 
importante a intervención dis
crecional ca un sector concreto. 
Noruega (e antes Irlanda, Fran
za ou os británicos) fai exacta
mente o contrário. + 

ses coma lslándia ou Noruega. A 
vista do trato de Bruxelas, os ar
madores galegas sinalaron que 

se estaba a da un cámbio radical 
no pensamento comunitário, polo 
que se establecían cidadáns de A posición dos negociadores es-

Arriba Europa e no Sul siléncio 
Ameazando durante moitos anos morrer de perfección, 
o Estado sueco, emblema do Modelo Escandinavo, 
peta na porta do Unión Europea. Non é que o Tratado 
de Maastricht mellare tanto a Europa dos Doce que o 
seu pulo económico imante a Suécia; máis ben son as 
presións da crise as que trasladan a posición do 
Partido Social-Demócrata sueco á respeito da unidade 
europea. O Governo espera gañar mercados para unha 
indústria densa e afogada ainda que vexa perigar o seu 
completo sistema de protección social no cámbio. Unha 
parte do eleitorado milita activamente contra o que 
considera un cámbio de modelo, tanto en Suécia como 
en Finlándia cu Austria. Os votantes de Noruega 
manifestáronse en Setembro pasado contra a Unión. 

Alemaña, Dinamarca e o Benelux queren a integración 
plena de Suécia, Finlándia, Noruega e Austria. A UE 
atinxe desde o Mar Exeo deica o Cabo Norde e o 
centro de gravidade económica da unión consolídase 
no NE do Continente. 

Despois de oito anos de pertencer a este clube, o 
Estado español ten ocasión de comprobar o 
funcionamento das blindaxes do Tratado de Maastricht 
para os direitos dos vellos sócios. A proba comeza polo 
chamado acervo comunitário, a nova forza de 

gravidade das institucións, leis e costumes da Unión. 
Na idea fundacional da U E, esta enerxia seria 
dinámicamente superior á forza dos Estados 
integrantes. 

O acorde con Suécia non cumpre esta previsión. 
Cunha renda que dobra a española, os suecos 
cotizarán a UE oito mil millóns de pesetas. Da sua man 
gardarán a chave coa que pechar as importacións 
hortofrutícolas que consideren lesivas para o seu 
campo. Tanto suecos como fineses seguirán 
subvencionando a sua agricultura, hoxe ben máis 
asistida na producción e amparada na distribución ca o 
campo galega. Suécia acada de Bruxelas unha folgada 
cuota láctea que non a abrigará a dispar de cuotas 
reductoras en ben de anos. 

Os candidatos ao ingreso receben mellar trato ca algún 
sócio de pleno direito e a Comisión explica que hai que 
atender á letra pequena de cada pais. Finlándia ten un 
2Q por cento de paro e unha anómala distribución 
poboacional(de só cinco millóns) e por isa recebirá 
19.000 millóns en 1995 e franquícias agrícolas; os 
galegas levan anos tentando chamar a atención de 
Bruxelas sobre a letra pequena da agricultura máis 
singular da Europa. O que recibe a cámbio son multas 

e consellos de homologación. 

Coma sempre a UE sanciona novas candidatos, a 
representación española descrébese a si própria, nas 
publicacións e emisoras da sua corda, coma durísima 
negociadora. De que dureza están a talar? Da que 
deita a pesca galega aos pés da pretensión 
norueguesa de pechar os seus caladoiros ao tempo 
que se abren os mercados comunitários ás pescas do 
Atlántico Norde? 

Mal se poderá atapar na Europa unha economia que 
dependa tanto da pesca e da agricultura coma a 
galega. A pesar de que o gado, as redes e o campo 
son parte fulcral da sua vida, non hai pais da Unión que 
teña sacrificado tanto neses sectores. O representante 
do Governo central dispensa a outros governos un trato 
que el mesmo non ten recebido. Agachar esta 
incongruéncia é imposibel, no entanto reclaman os 
armadores que cese o estado de centinela pesqueiro 
previsto até o 2002, e castiga a UE, ce aplauso mal 
disimulado de Madrid e da Xunta, a labradores e 
gandeiros. Westendorp ofícia na construcción dunha 
falsa unidade mentres o seu partido reparte patentes 
de europeistas aos que asinten en silénzo. + 

ANOSA TERRA 



A CRISE AGRÁRIA 

A Consellaria afirmara que o Decreto non teria incidéncia 

O Governo aproba a Supertaxa e anima a entregar 
o leite en negro para mitigar o seu impacto 
• X.C. GARRIDO facendo a compensación das can

tidades de referéncia non utiliza
das proporcionalmente á cantida
de individual de referéncia disponi
bel dos productores afectados. 

de Setembro, prodendo reter en 
concepto de anticipo sobre a tasa 
adeudada o importe do précio do 
leite de calquera que exceda a 
cantidade de referéncia individual 
da que dispon, devolvendo o 
SENPA con posterioridade os im
portes retidos en exceso. 

Papel da reserva nacional Nacional tentaranse satisfacer 
casos de resolucións administra
tivas ou xudiciais, así como os 
fins de reordenación do sector 
que marca a lexislación. pero 
polo procedimento de aplicación 
da Supertasa, entende-se que a 
Reserva Nacional servirá en pri
meiro lugar de amortiguador en
tre a cota do Estado e as asig
nacións individuais, polo que difi
cilmente se prevé unha redistri
bución de cota suplementária 
entre os productores . Non en 
tanto, di o Decreto, que naque
las Comunidades Autónomas 
que propoñan realizar esta rea
signación, as cantidades de re
feréncia da reseva nacional libe
radas faran-se con cargo aos re
cursos financieiros da própria 
Comunidade Autónoma. 

Coa aprobación do 
Decreto 324/1994 no que 
se estabelecen as normas 
reguladoras do réxime da 
supertaxa, complétase a 
lexislación para a posta en 
marcha do sistema de 
cotas, desautorizando a 
Conselleria de Agricultura, 
e organizacións 
desconvocantes da 
mobilización do día 18 de 
Febreiro, que 
argumentaran ó 
chamamento a 
desmobilizarse en base a 
que a supertasa non tería 
grande incidéncia no 
sector lácteo galega. 

O pago será efectuado polo com
prador ás empresas antes do 1 

Continuaranse os Planos de 
Abandono para abastecer a Re
serva Nacional, senda posibel 
tamen facer unha redución lineal 
das asignacións individuais para 
nutir dita reserva. Coa Reserva 

O Decreto establece a intención 
do cobro proporcional a cada 
productor que contribuira a re
basar a cuota de 5.200.000 to
neladas do Estado. Non senda 
nen Estado, 'Comunidade Autó
noma ou lndústrias responsa
beis do pago de dita sanción. 

O SENPA determinará a nivel Es
tatal a participación definitiva dos 
productores no pago da débeda, A Consellaría afirmaba antes da movilización que todo estaba arranxado, pero o problema segue. 

(f) 

Segue a autorizar-se a transfe
réncia de cantidades de refe
réncia. Se ben non se regula 
explícitamente dita mercado. As 
cesións temporais entre produc
tores que se están a producir, 
están a comenzar a ir acompa
ñadas de abonos económicos 
privados. 

< 
1ii 
~ A engranaxe legal xa está posta 
Q en marcha e a pregunta dos 
~ gandeiros diante da publicación 

"---"--"=""'-'--' ~ deste decreto lanzada contra o 
Conselleiro é a seguinte: Pero 

ASOCIACIÓN GALEGA DE COOPERATNAS: 

A Pedro Solbes por supermoderno, 
supereuropeo, superman e superchourizo. 

É posibel que a fase do sindicalismo 
amarela sexa anterior á da podredume, o 
mesmo que moitas froitas ... Igual aconte
ce coa filosofía do señor Solbes; repre
senta a derradeira fase de descomposi
ción da socialdemocrácia europea ... 

A Asociación Galega de Cooperativas 
dispón duns inxertos realizados afinais 
dos anos oitenta por un destacado "péri
to" agrário do Ribeiro chamado Ramón 
Felix Blanco. Cercenou de golpe unha ár
bore autóctona galega que so estaba a 
extender e dando xa os primeiros froitos 
dun coorporativismo galega de base im
pulsado por técnicos, labregos e nacio
nalistas de boa té, e inxertou unha pugas 
hibridas euro-pesoeiras que por máis que 
coides a árbore as suas frores sempre 
abortan ssen dar froitos. 

Os princípios de GAGA (Asociación ga
lega de Cooperativas) non se diferen
cian en nada dos de Solbes. Ademais 
receben organicamente nutrintes de 
Bruxelas e de Madrid. A Asociación Es
pañola de Cooperarivas 9AECA), ten fio 
directo con AGACA en Santiago, e in
cluso acoden en momentos puntuais a 
negociar a Galiza. Os directivos de AE
CA, teñen fio directo coa Moncloa e dan 
as ardes oportunas a Santiago. No seo 
das cooperativas moitos socios tentan 
coñecer a que se debe que axeen as 
flores cando parecía que o froito ia a 
cuallar. 

Cando o acordo de Guisamo (Marzo 
1990), a crise de Larsa (verán-outono do 
mesmo ano) mobilización agrária de hai 
poucos días na Coruña e noutras oca
sións, non faltou a carta chea de polvos 

O SINDICALISMO MADURO 
EMII.10 LóPEZ 

de polen Solbeiros tratando de abortar os Febreiro as organizacións dixeron: o 
froitos das mobilizacións agrárias. S.L.G. , non asume o acordo da maioría 

A imaxe desta superestructura que cum
pre tódos os requisitos de sindicato ama
rela é a de organismo neutral e apolítico 
aposto ao "manexo do sindicalismo", ex
tremista, intransixente e manipulado do 
Sindicato Labrego Galega. 

e resérvanse o direito de manifestarse. 
Non lles preocupa a unión da Mesa, pero 
din que respeitan os seus acordos. En 
resume.: A Mesa por amioria acordou 
suspender-la manifestación de A Coruña 
e reunirse nun prazo de dez días para 
estudia/a constitución do Instituto Lácteo 
galega e un plan de adecuación para o 
sector lácteo galego. Ao mesmo tempo, 
tomáranse medidas coas industrias que 

Atendan senón unha misiva da cúpula 
desta memorabel institución con data 15 
de Febreiro de 1994. non volvan á normali

dad e (Nestle, Pas
- - - - - - - - - - cual, Complesa, Lac

O día 18 realizouse 
unha importante mani
festación convocada 
en solitário polo S.L.G. 
e apoiada polo BNG. 

Esta era parte da men
s axe dos dirixentes 
deste "neutral" sindica
to aos presidentes das 
cooperativas de Gali
za, "por iso o señor Mi
nistro indicou que lle ia 
pedirá lndústria Leitei
ra que recolla e pague 
o leite con normalida
de, que se fagan as 
compensacións perti
nentes e cando se sai
b a a multa, caso de 

'Os que ceden ás 
presións de Madrid e 

de Bruxelas sen 
nada sério a cámbio 
chámanse sérios, e 
quen reivindica e 
loita deica ao final 

por logros reais, non 
o é?' 

teos Lence). 

Quen coñeza a raza 
deste hibrído arbusto 
con patrón Flex-Blan
quista e inxerto Sinei
rista, decataráse de 
que os gramos emer
xentes de cando o Si
neirismo estaba pran
tad o na Consellería 
de Agricultura, non 
son hoxe máis que 
podres abortos infe
cundos de Sineirismo 
decadente hibridado 
como ca mañá de 

que exista, sería mínima e buscarase un
ha fórmula de resolver o seu pago ... " 

Segundo: "As Organizacións Agrárias que 
sexan sérias, que informen correctamente 
aos gadeiros, que fagan un estarzo para 
alonxarse de posturas extremistas e que 
busquen a unidade do MAPA, xa que niso 
reside a sua forza negociadora ... " 

Con respeito ao tema da manifestación 
que convocou a Mesa para o día 18 de 

certas subvencións 
da actual Conselleria para soster a base 
destes abonos foliares a apariéncia de vi
da das amarela follas da dita AGACA. 

É mentira que o Ministro lle pida á lndús
tria que pague o leite. Pala contra, esíxe
lle por Ley que non ó pague. O conlfito 
do día 24 de Febreiro en nestle amosao 
claramente. pero máis ainda, o día 25 o 
Consello de Ministros preparou un pau 
máis duro, a nivel legal, para dar leña 
cando os productores estean máis cla-

mos, sen que isa conleve costa político. 

Quen lle deu patente de corso a istes 
amarelos para decidir quen e sério e que 
non ... ? 

Porque os que ceden as presións de Ma
drid e de Bruxelas sen nada sério a cámbio, 
se chaman sérios, e quen reivindica e loita 
deica ao final por logros reais, non o é? 

Aquí hai duas posturas claras fronte o 
problema das cuotas do leite, a do Minis
tro e a do Conselleiro de aplicalas e a do 
Sindicato Labrego Galega e o BNG de 
evitalas. En cal extremo se situan os fu
nambulistas camaleóns de AGACA? 

Eiquí ternos a equipa de Madrid e a gale
ga. Porque dicir que racharon a unidade 
os xogadores/as da canteira que con dig
nidade como Fran avanzaron pala esquer
da deica as portas sen gardameta de Gar
cía Sabell o día 18, meténdolle o primeiro 
gol na próxima confrontación europea. 

A como pagan Alberto e Pérez Vidal os 
traspasos? 

A própria mecanografía distes tecnócra
tas delátaos. 

O único que se escrebe con maiúsculas é 
a convocatória da manifestación. Pode se
guir quen queira a traxectoria desta mo
derna élite. Nos momentos cumes, cando 
o sistema moderno, europeo e liberal es
tea en perigo, pronunciaranse sen reparo, 
cairan das suas murchas follas un churu
me de outono tardío nada reciclabel. Me
nos mal que ainda quedan árbores con 
auténtico patrón e enxerto do pais. E can
do falo do país, sei moi ben de cal falo.+ 

EMILIO LOPEZ é deputado polo BNG. 



ductores que entregasen o leite 
en negro como alternativa a su
pertasa. O Ministro afirmou ade
mais que as manifestacións as 
cotas servian-lle a él para de
mostrar en Bruxelas que a Su
pertaxa estaba a ser aplicada, 

polo que mesmo as valorou po
sitivamente. Os membros do 
SLG, diante do que considera
ban unha burla abandonaron ai
radamente a xuntanza. 

Ainda que os impagos de NES-

TLE están a solucionar-se, exis
ten moitos outros problemas de
rivados da aplicación da super
tasa. O leite negro pode tirar os 
prezos unha vez posta en mar
cha a Supertasa, facendo impo- · 
sibel coñecer realmente a produ-

Xornadas de debate en Ribadávia sobre o seu futuro 

ción existente e impedindo unha 
consolidación de máis cota. Ou
tras empresas están a optar por 
pagar o leite o doble e apuntar a 
metade dos litros. A incertidume 
segue a obstaculizar o desenvol
vimento do sector.+ 

non estaba todo arranxado? So
bre o impacto na presente cam
paña o Ministro deduce que se
rá pequeno: 0,5%. Esta dedu
ción realiza-a en base a que 
non se detectaron grandes im
portacións de vacas. Quizais o 
Ministro descoñeza que en gali
za as explotacións profesionais 
hai anos que se están adicando 
a recriar. En todo caso, a medi
da que a produción se desenro
le e progrese, o prezo da super
tasa incrementara-se proporcio
nalmente, penalizando a aque
las explotacións que se moder
nicen e incrementen a súa pro
dución. Tendo en canta os ac
tuais prezos e o nivel de desen
rol o do sector, é evidente que 
para a viabilidade desta activi
dade urxe unha converxéncia 
daquelas explotacións menos 
competitivas. Converxéncia que 
a Conselleria só ve posibel den
tro do marco das cotas en base 
a eliminación doutros producto
res, rescatando cota para au
mento dos sobrevivintes. 

O augardente artesanal en perigo de extinción 

Medidas ilegais 

O BNG, a través do seu Depu
tado Emilio López, solicitou a di
misión do Conselleiro de Agri
cultura por abalar este decreto e 
vender ao sector lácteo galego. 
Emilio López considera que as 
súas promiesas de solución do 
problema só ian dirixidas a des
mobilizar aos gandeiros. 

Nunha reunión mantida no mi
nistério con membros da COAG 
nas que participaron membros 
do SLG como convidados, un 
Director Xeral chegou a animar 
aos sindicatos a indicr aos pro-

•X.C.G. 

O pasado fin de semana celebra
ronse en Ribadávia as primeiras 
Xornadas de debate sobre o pre
sente e futuro do augardente ar
tesanal galego, analisando a si
tuación na que está o sector cin
co anos despois de decretada a 
súa proibición. 

Actualmente a destilación para o 
auto-consumo está limitada á 
cantidade de 32 litros, tendo que 
pagar de impostes unhas 100 
pts/litro cando se produce máis 
desa cantidade, para a comer
cialización cada litro grávase 
con perto de 400 pts. de impos
tes. Os produtores e poteiros 
defenden a retirada de taxas pa
ra o auto-consumo pague este 
gravamen é un precedente difi
cilmente homologábel a calque
ra outro produto artesán ou ca
seiro. Os distintos ponentes das 
xornadas coincidian a aceptar o 
imposto para a comercializa
ción, pero seria preciso dotar ao 
sector dun marco xurídico que 
regule ao profisional (poteiro) e 
ao produto (augardente) dentro 
da Denominación Oruxo da Ga
fiza. A proibición da destilación 

itinerante e a esixéncia de desti
lerias estábeis, contrasta coa re
alidade da destilación artesanal 
própria do naso país. 

A aplicación do regulamento es
pecífico para o augardente Ga-
1 ego (CE num. 1588/89) de
monstrou servir tan só para 
atentar contra a caña artesanal, 
beneficiando aos augardentes 
de alaboración induastrial. Con 
leis restrictivas, sancións aos 
alambiqueiros , precintados de 
potes, gravame de impostes 
abusivos, proibición da mobilida
de dos alambi-
ques, conside-
ración dos po-
teiros como fa-
bricantes de be-
bidas, etc ... fixe-
ron pasar á 
clandestinidade 

mediante a rebaixa do seu grao 
de alcool con agua (rectificado 
de alcool), até aos 37º, que é o 
mínimo que esixe a lexislación 
para o augardente. Este fraude 
dos industriais non se persegue 
nen castiga, mentres que as 
sancións aos alambiqueiros, e 
agora tamén aos taberneiros, 
chega ate as 200.000 pts. nal
guns casos. 

A Xunta non defende 
o augardente 

Desde o SLG relanzouse nestas 
xornadas de 
Ribadávia a 
proposta de 
solicitar á Xun
ta que reclame 
a transferéncia 
do control e re
cad ación tribu-

a produción do 
augardente ar
tesán de calida
d e, mentres as 
fábricas destilan 
augardente de 
melazas (resi
duos de remola
cha), proveñen
te da Mancha, 

Os augardenteiros 
defraudados 

tária nesta ma
té ria, porque 
só afecta ao 
noso país. 

~ 

por Fraga, 
un defensor da 
queimada. 

Cando no ano 
89 remataba o 
periodo transi
tó ri o, no que 
Galiza gozaba 
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A información que paga a pena ter 

dun Réxime Especial de Desti
lación , e comezaba aplicarse a 
Lei de impostas especiais; moi
tos, no sector aguardenteiro, 
creron que o triunfo de fraga 
nas elecións ao Parlamento de 
Galiza ia supor un apoio ao sec
tor. Un persoeiro que tanto se 
ten destacado nas loubanzas 
ao augardente galego, e a sua 
queimada, defraudou as espec
tativas que moitos augardentei
ros despositaran nel. A política 
de xestos non vai acompañada 
de medidas eficaces que permi
tan desenvolver esta centenária 
tradición. 

Este ano ven de anunciarse a 
Festa do Augardente da Ulla, fi
gurando como pregoeiro deste 
certame o Sr. Vázquez Porto
meñe. Posibelmente o produto a 
exaltar e degostar nesta promo
ción sexa proibido e perseguido 
pala Administración', sen que· is
to supoña nengunha contradi
ción para o pregoeiro, destaca
do representante dunha das Ad
ministracións incolucradas, mais 
a lexislación vai ter moi dificil 
aplastar unha produción que 
non só é unha actividade econó
mica senón tamén cultural.• 



DIAS 

• A obxección 
dispárase e pon 
en xaque 
ao Exército 

A mili poderia quedar sen reclutas 
dabondo, de continuar o 
incremento no número de mozos 
que se declaran obxectores. Se 
en todo Estado en 1993 houbo 
68.209 obxectores recoñecidos, 
para este ano as espectativas son 
ainda maiores: arredor de 
106.000, lego que até o 21 de 
Febreiro apresentáronse 10.782 
solicitudes. A porcentaxe de 
incremento en 1993 a respeito de 
1992 rondaria o 61%, e para o 94 
superaria o 50%. As previsións do 
Ministério de Xustiza non cantan 
co efeito multiplicador que 
producen actos como a deserción 
de 18 soldados das COEs. 

O 32,5% dos mozos do Estado 
declararonse obxectores. Na 
Galiza fixéronno o 35%. No 
conxunto do Estado son os 
bascas os quemáis obxectan: 
un 55,5%, seguidos dos 
navarros, cun 54%, dos 
asturianos, cun 40% e dos 
cataláns, cun 38%. Galiza e 
Madrid, co 35%, están 
igualadas. No resto das 
comunidades a obxección é alta, 
pero non está tan extendida; 
agás en Ceuta e Malilla, nunca 
baixa do 17%. Por províncias a 
obxección é máis alta en Lleida, 
co 70, 1 %, seguida de Lugo, co 
66,4%, de Bizkaia, co 63,5% e 
de Nafarroa, co 53,9%. Na 
Galiza, Ourense é outra zona na 
que a obxección supera o 40%. 

• 10 de Marzo 
sen a UGT 

A central UGT só participará nos 
actos unitários a celebrar no 
Ferrol o 1 O de Marzo, Dia da 
Clase Obr~ira Galega. A UGT non 
outorga importancia a esta data 
nen recoñece a sua significación. 
En todo caso as tres centrais, 
CIG, CCOO e UGT, ces seus 
secretários xerais á frente, farán 
unha oferenda floral ás cinco e 
meia da tarde do dia 1 O diante do 
monumento ao 1 O de Marzo nas 
Pias. Desde ese mesmo ponto 
partirá unha manifestación que 
percorrerá as ruas que hai entre o 
monumento e a Praza de Armas, 
onde rematará a manifestación. 

CIG e CCOO conceden maior 

XOSÉ LOIS 

• Duas equipas 
galegas á fase 
final da Copa 
de baloncesto 

O baloncesto galega fixo história 
nesta edición da Copa do Rei, xa 
que o Coren e máis o OAR 
entraron na fase final, a disputar 
en Andalucia do 3 ao 6 de Marzo, 
coa participación de oito equipas, 
segundo informou Osear 
Losada. Desde o nacimento da 
liga da ACB (Asociacións de 
Clubes de Balonceso) nunca 
unha equipa galega pasou da 
primeira fase da Copa; daquela, 
chegar unha delas á semifinais 

significaria escreber unha páxina 
da história e daria asas á 
posibilidade de participación na 
Copa de Europa. 

Contodo é complicado o pase 
das nasas equipas á fase 
semifinal, sobre todo para o 
Coren, que ten que xogar contra 
o conxunto que está máis en 
forma neste momento: o Real 
Madrid. Para o OAR o campo 
tampouco está despexado, 
enfréntase, en primeiro término, 
co Estudantes. Esta equipa 
pasa un mellar momento que a 
ferrolá, que na Liga está 
mergullada nas posicións que 
levan a disputar os partidos de 
promoción do descenso.• 

•O Governo dá 
o asilo aos seis 
mozos africanos 

Tras as numerosas 
peticións por parte de 
organismos humanitários, 
sindicatos, partidos 
políticos e asociacións 
viciñais, o Governo ven de 
admitir que queden na· 
Galiza os seis mozos 
africanos que esperaban a 
expulsión. Os africanos 
eran perseguidos nos seus 
países de orixe e non 
querían volver por temor a 
perder a vida. Porén, o 
Governador civil de 
Pontevedra, Xurxo Parada, 
declarou que vai apresentar 
unha denúncia contra os 
organizadores da 
manifestación celebrada o 
pasado 21 de Febreiro, por 
considerar que no decurso 
da mesma vertéronse 
insultos contra altas 
instáncias do Estado. Ao 
parecer, Parada está 
disgustado porque alguns 
berraron consignas como 
"A leí de estranxeria a Xoán 
Carlos e Sofía".+ 

• Fortes condenas aos 
independentistas 
xulgados 

O Mércores 2 foi coñecida a 
senténcia contra dez 
independentistas cuxo xuízo 
foi o 16 de Febreiro. As 
condenas foron moi duras, 
unicamente Manuela 
Vázquez Cernadas foi 
absolta. Ramón Piñeiro 
Barreiro, Xabier Filgueira 
Domínguez e Xosefa 
Rodríguez Parca foron 
condenados a 76 anos de 
prisión. Xoan Carlos Deibe 
Varela a 72 anos. Alexandra 
Quirós Vaz a 56 anos. 
Manuel Souto Vida! a 28 
anos de cárcere. Eduardo 
Abad fo i condenado a 18 
anos e Basílio Fernandez e 
Xosé lrago, ambos en 
liberdade condicional , foron 
condenados a 8 anos de 
prisión.+ 

importancia a esta data, e daquela 
celebrarán actos unitários por todo o país, 
ao tempo que reclamarán da Xunta a 
declaración oficial do 1 O de Marzo como Dia 
da Clase Obreira Galega. Comisións 
Obreiras como sindicato, e a Fundación 1 O 
de Marzo, veñen de solicitar que todas as 
vilas galegas dediquen a esta data unha 
das suas ruas, como xa fixeron Ferro! e 
Lugo e fará este ano Vigo. 

convocadas por CCOO e CIG, son as 
seguintes: Na Coruña de dez a doce da 
mañá do 1 O haberá unha asemblea de 
delegados nos locais da AISS. As doce 
parte unha manifestación até a Delegación 
da Consellaria de Xustiza e Relacións 
Laborais. En Lugo a asamblea conxunta 
será ás doce e á unha haberá unha 
concentración diante da Delegación da 
Consellaria da Presidéncia. Polo serán está 
prevista unha asemblea da CIG. En 
Ourense no Governo civil haberá unha 
concentración conxunta, e logo os 
presentes transladaranse en manifestación 
até a Delegación da Consellaria da 
Presidéncia. As 12 da maña, na feira do 

A. IGLESIAS 

gado de Compostela, haberá outra 
concentración conxunta de delegados e, 
polo serán, ás oito, haberá unha 
manifestación que irá desde a Praza de 
Cervantes até o Toural. No Ferrol, ademais 
dos actos centrais, ás dez e meia da mañá 
haberá unha asamblea da CIG. Nos 
Capuchinos de Vigo, ás dez da mañá, 
haberá unha asamblea de delegados da 
CIG, e ás doce está prevista unha 
manifestación conxunta de delegados. En 
Pontevedra, no salón de actos da sede dos 
sindicatos haberá unha asembela conxunta 
de delegados ás dez da mañá e, ás doce, 
desde a Ferreria, partirá unha manifestación 
que rematará na Praza do Teucro.+ 

Están previstos actos divulgativos, non 
estrictamente reivindicativos, nalgunhas das 
cidades do país, sobre estes actos hai 
información nas páxinas de axenda.No 
referente ás accións propriamente sindicais, 

•Intensas 
reivindicacións en 
torno ao 8 de Marzo 

A gravidade da crise económica, e ao 
recair con especial viruléncia sobre as 
mulleres, vai centrar este ano os actos 
reivindicativos co gallo do 8 de Marzo, 
Dia Internacional da Muller Traballadora. 

Na Coruña o Venres 4, ás dez da noite, 
no restaurante Playa Clube, celebrarse 
unha cena convocada unitariamente. As 
doce de meia do Domingo 6, no Cantón, 
todas as organizacións estarán presen
tes na instalación dunha mesa desde a 
que se repartirá información. O Luns 7, 
ás sete, no Ateneo, Nanina Santos dará 
unha charla titulada "Vello e novo movi
mento feminista". O próprio 8, ás doce e 
meia, haberá unha asemblea de delega
das na AISS e ao dia seguinte, ás oito 
do serán , na sala Fonseca, a integrante 
da Unión Nacional de Mulleres do Saha
ra, Khira Bulahi, dará unha conferéncia 
que abordará a situación das mulleres 
saharauis. En torno a toda esa semana, 
a Asociación Cultural Alexandre Bóveda 
programa un ciclo de conferéncias titula
do "As mulleres galegas no fin de sécu
lo" e que se celebrá na Aula de C4ltura 
de CaixaGalicia ás oito da tarde os dias 
3, 8, 17 e 24. Tensi Alvarez, de CCOO, 
talará sobre situación laboral, Carme 
García Negro sobre muller e cámbio so
cial , Maria Xosé Queizan e Nanina San
tos, apresentadas por Pilar Pallarás, so
bre prensa feminista , e lnma António 
Souto, Luisa Martínez e Lu isa Villalta, 
moderadas por Flor Maceiras debaterán 
sobre mulleres nas letras e as artes. 

En Compostela os actos comezan o 4, 
cunha protesta contra a explotación da 
muller no comércio, no Toural ás seis da 
tarde. O 5, ás dez, hai unha cea no res
taurante Carretas convocada pola Aso
ciación Galega de Mulleres. O Domingo 
á unha, na Alameda, Mulheres Naciona
listas Galegas convocan unha manifesta
ción co lema "Mulher, contra a nossa ex
plorac;om . lnsubmissom!" e pala tarde no 
Auditório, orgaizado polo Concello, habe
rá un concerto de Uxia, Maria del Mar 
Bonete Amália Rodrigues. O Luns 7, ás 
oito do serán, no pazo de Bendaña, hai 
unha mesa redonda unitária titulada 
"Cara onde a nosa loita?" O 8 ás doce, 
diante da Consellaria da Muller unitaria
mente haberá unha concentración co 
lema "Queremos producir non só repro
ducir", e ás oito, no pazo de Bendaña, 
Carme Sarmiento talará sobre a muller 
no Terceiro mundo. 

En Vigo a Secretaria da Muller da CIG 
organiza unha exposición de traballos de 
mulleres que será inaugurada o Luns 7. 
O 8, convocada polas tres centrais sindi
cais , haberá unha concentración de dele
gadas no Príncipe ás doce da mañá, e 
as oito tamén coa convocatória do Con
sello Municipal da Muller, haberá unha 
manifestación que partirá da Praza de 
Portugal. En Ourense, o 7, na Faculdade 
de Humanidades haberá unha charla so
bre a muller no medievo. O 8 ás doce 
haberá unha concentración de delega
das diante do INEM e a partir desa data 
o Consello Municipal da Muller vai orga
nizar un curso de autodefensa para mo
zas e outro de autoestima. A AGM fai 
unha exposición de pintoras durante 15 
dias no Zarampallo. No serán do 8 habe
rá dous actos, unha obra de teatro orga
nizada pala Universidade e representada 
a partir das oito no Principal e unha cea 
unitária no San Miguel a partir das nove 
e meia. En Lugo, durante todo odia, na 
Praza Maior estará instalada unha mesa 
das secretarias da muller de CCOO, CIG 
e SLG. Odia anterior, ás oito, na AISS, 
proxectarase e película "Tomates verdes 
fritos", que será seguida dun debate. Ta
mén están previstas sendas exposicións, 
unha de fotografías e outra sobre prensa 
e maus tratos.• 



GALIZA E M NDO 
P.OLÍTICA INSTITUCIONAL 

Rachou co protocolo para falar cos membros de Galiza Nova 

Menem pediu disculpas en nome do povo 
arxentino polo libro de chistes de galegos 
•B. LAXE 

O Presidente arxentino, 
Carlos Saúl Menem, pediu 
disculpas aos galegas en 
"nome do pavo arxentino" 
polo libro de chistes de 
galegas editado no seu 
país. O Presidente 
arxentino recebeu a 
Medalla de Ouro de 
Galiza pero o Parlamento 
galego non pudo celebrar 
a sesión plenária por 
imposición do Governo 
central. Nestes momentos 
tamén existen problemas 
coa visita de Fraga 
lribarne a Arxentina e a 
Chile, pois desde Madrid 
pretenden que non se lle 
dé, ao Presidente galega, 
o rango de estadista que 
se lle asignou en 
anteriores viaxes. 

A visita privada do Presidente 
arxentino, Carlos Saúl Menem, 
a Galiza, estivo marcada pela 
recente publicación do libro "Los 
más inteligentes chistes de ga
llegos", cuxa edición denunciou 
en exclusiva A Nosa Terra no 
número da semana pasada . 
Carlos Menem rachou o proto
colo á salda de San Domingos 
de Bonaval para achegarse aos 
militantes de Galiza Nova que 
coreaban "non nos fan grácia os 
chistes de galegas", portando 
tamén unha pancarta con idénti
ca alusión . . 

O Secretário Xeral de Galiza 
Nova, Bieito Lobeira, relatoulle 
alguns dos chistes que apare
cen no libro editado pala filial ar
xentina de Planeta, mentres os 
manifestantes lle demandaban 
"reparar a dignidade dos gale
gas". Carlos Menem replicou 
que para iso se acercaba, se
nón que teria pasado de largo, 
"pedindo disculpas no neme do 
pavo arxentino que é a maioria". 
Calificou os chistes de "terrí
beis", facendo referéncia á sua 
procedéncia árabe e asi como 
a que o Secretário de Cultura, 
que formaba parte da comitiva, 
tamén é tillo de galegas. Me-

nem referiuse a dous xornais ar
xentinos como os que publicita
ran estes chistes e afirmou que 
en democrácia non podia proibir 
a difusión do libro en cuestión 
sen que os meios de comunica
ción non se botasen contra el. 

A conversa entre o Presidente 
arxentino e os xóvenes naciona
listas rematou entre aplausos de 
todos os presentes. Galiza Nova 
tamén faria público un comuni
cado no que pede que o Presi
dente arxentino teña a mesma 
atitude coa "colectividade gale
ga residente naquel país", pe
dindo a posta en liberdade dos 
galegas que ainda están en pri
sión no paf s austral "por defen
der a liberdade". 

Na sua oferenda ante o Panteón 
de Galegas Ilustres, Carlos Me
nem monstraria o "agradeci
mento arxentino pala vasa inol
vidábel contribución á nosa pá
tria", dando un ha imaxe real da 
emigración ao afirmar que "moi
tos triunfaron, outros non viran 
realizado o seu soño, todos, ab
solutamente todos, foron porta
dores das virtudes do traballo 
fecundo e do empeño teimudo", 
tendo un especial recordo para 

Castelao que "por intoleráncia ti
vo que emigrará Arxentina". 

Entrega. da Medalla 
de Ouro de Galiza 
En semellantes termos se ex
presou cando tomou a palabra 
para agradecer a entrega da 
Medalla de Ouro de Ga/iza. Me
nem, nun discurso improvisado, 
ensalzou a cultura transforma
dora que levaron os galegas á 
Arxentina, afirmando que "están 
presentes en toda a sociedade, 
mesmo mottos se fixeron famo
sos", calificándoos de "homes 

A conversa entre 
o Presidente 
arxentino e 
os xóvenes 
nacionalistas 
rem2tou entre 
aplausos de todos 
os presentes.· 

de xénio e enxeño que posibili
taron o crecimento da sua pátria 
adoptiva". 

Momentos antes, Fraga lribar
ne, cando lle facia oferecimento 
da medalla, referiuse na sua 
alocución aes 390.0000 espa
ñois, o 84 por cento de galegas, 
que ainda permanecen na Ar
xentina, gabou a laboura de Me
nem sacando á Arxentina do 
atraso e conseguindo "o creci
mento máis alto do mundo", tivo 
tempo de incluir a sua própria 
família emigrante e lembrar a 
Luís Seoane e a "aqueles que 
mantiveron a cultura galega nos 
momentos difíceis", esquecen
do, perfeitamente imbuído no 
seu papel presidencial, que os 
libros e revistas que se editaban 
en Buenos Aires érano debido á 
sua persoal proibición. 

Acordo de pesca 
a próxima semana . 
Carlos Menem, que cornera per
cebes, nécoras, centolas, polbo, 
peixe e xamón nun restaurante 
da Rua do Franco, mudou o pro
grama da sua visita e na vez de 
realizar a oferenda ao Apóstolo 
despois da entrega da medalla, 

Fraga 
entrégalle 
a Menem 
unnha 
carpeta 
de 
gravados 
sobre 
Galiza 

retirouse a des
cansar ao ho
tel. Mantivo, isa 
si, a visita ao 
Parlamento 
que, nesta oca
sión , por indi
cación do Go
verno central, 
non pudo con
vocar unha se
sión plenária 
para recebelo, 
como aconte
cera co presi
dente uruguaio 
Lacalle. Estes 
problemas de 
protocolo están 
tamén a pesar 
a viaxe de Fra
ga lribarne a 
Chile e Arxenti
na, pois desde 
Madrid preten
den que non se 
lle dé o trato de 
Xefe de Estado 
que lle dispen
saron en oca
sións anter io
res. 

..,,: En relación á 
principal cues

tión que Fraga quería tratar con 
Menem, a cooperación pes
queira, o presidente arxentino 
afirmou que o Congreso do seu 
país debaterá a semana próxi
ma a sinatura do tratado pes
queiro coa Comunidade Euro
pea. Declarou, tamén, que non 
existe nengun interese en retra
sar a rúbrica do convénio, ex
plicando que o proxecto de lei 
está a demorar no Parlamento, 
como están demoradas moitas 
leis en todos os parlamentos do 
mundo. 

Numerosas empresas pesquei
ras galegas están pendentes da 
ratificación deste tratado para 
pór a faenar aaos seus buques. 
Desde a Xunta insístese en que 
a posibilidade de faenar en au
gas arxentinas relanzará o sec
tor pesqueiro do conxelado, pe
ro as negociacións agora son 
Arxentina-UE, sen que Galiza 
poda ter outra intervención que 
a protocolária ou de amizade 
entre os dous governos e os 
seus presidentes. O que si se 
tentou foi contribuir ao entendi
mento entre empresários de 
ambos países, sen que, polo 
momento se poda saber ainda 
de resultados.• · 
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ELEICIÓNS EUROPEAS 

•A. EIRÉ 

O economista Carlos 
Mella encabezará, 
como independente, a 
lista do BNG ás 
eleicións europeas, 
segundo aprobou por 
unanimidade o seu 
Consello Nacional. 
Agora as distintas 
zonas terán que 
propoñer os demáis 
candidatos e ratificar 
este nomeamento. 

O BNG apresenta a Carlos Mella 
como candidato galego e non partidário 
Segundo a voceira dos nacio
nalistas, Encarna Otero, a deci
sión tomada polo BNG emárca
se na política que ven propug
nando desde hai anos. "Hai ca
tro anos, afirma, xa propuxe
mos unha candidatura conxunta 
de todos os nacionalistas gale
gas. Agora, como non hai con 
quen realizar esta coalición, ta
cemos unha candidatura dou
tras características, pero coa 
idea de que é algo fundamental 

Carlos Mella 

que Galiza esteña representada 
en Europa". 

Para garantir esta preséncia o 
BNG "pón a disposición de Gali
za a organización e os seus vo
tos. Cun candidato independen
te o que tratamos e de abran
guer o maior espácio político 
posíbel e insirir na defensa dos 
intereses do país a novos secto
res que ainda non se vian repre
sentados no BNG por máis que 

xa estivera a defendelos". 

Para Encarna Otero, os presu
postos ideolóxicos de Carlos 
Mella, "coñecidos de sobra po
los seus libros e artigas", coinci
den no fundamental "tanto no 
que respeita a Europa como no 
papel que cumple e debe cum
plir Galiza". O BNG móstrase 
seguro de conseguir que Mella 
esteña en Bruxelas, para o que 
vai realizar unha forte campaña 

'Estar en Bruxelas agora pode facer cambiar moitas causas' 
Cales foron as razóns que o 
induciron a voltar á política? 

Non concibo que un cidadán 
non esteña na poi ítica. Cos 
meus libros, cos meus artigas e 
coas miñas opinións, estaba a 
facer política. O que non pensa
ba era voltar á política activa, 
porque non tiña sítio. A dereita 
non podia ir e á esquerda tam
pouco pois tiña sana de ser un 
home de dereitas. 

É evidente que as autonomias 
que non teñen un partido nacio
nalista forte, nada teñen que fa
cer no reparto autonómico. Nes
te contexto é no que se produce 
a oferta no BNG, que, cun res
peto cara a persoa que me 
asombrou bastante~ ao non esi
xirme a afiliación. E moi intere
sante que o BNG leve nas suas 
listas a alguén que poda aportar 
os votos de xente que nunca 
pensaria votar a esa formación. 
O oferecimento que me realizou 
demostra tamén unha apertura 
que surprendeu a todos aqueles 
que interesadamente queren 
dar a imaxe do BNG como algo 
pechado, anacrónico. 

Das suas palabras desprén
dese que non houbo nengun 
pacto ou condicións prévias 
por ambas partes ... 

Nen pala sua banda, nen pala 
miña, houbo condicións prévias. 
O único condicionamento foi, se 
se lle pode chamar tal, que eu 
non queria ser motivo de contro
vé rs i a no único nacionalismo 
existente hoxe, polo que lles pe
din que llo propuxesen aos or
ganismos competentes e se por 0 
unha maioria suficiente aproba- ~ 
ban a miña candidatura, encan- 6 

-----
'Xente 
que se di 
de 
esquerdas 
aceita o 
modelo 
liberal de 
Europa'. 

-----
'Xa antes 
de 
asinarse 
Maastricht 
afirmaba 
que o 
acorde 

~do,doutroxeltononaceltaria ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Tiven a sorte de que o aproba

ia ser 
catastrófico 
para os 
nasos 
intereses'. 

sen por unanimidade. 

Cales van ser as liñas básicas 
da sua actuación en Bruxelas? 

Estiven cinco anos en organis
mos internacionais e aprendin 
algo moi elemental. As resolu
cións e os proxetos que se mon
tan ao comezo recollen a opi
nión de todo o mundo que está 
alí. Esa opinión conforma o pro
xeto final. Se ti non estás nese 
orixe do anteproxeto, despois, 
meter unha idea nova desde 
tora é absolutamente imposíbel. 

Non vou facer maravillas, pero, 
traballando moito, vas estar pre
sente na xestación da UE e po-

des deitar ali a tua opinión e vai 
ter a sua influéncia en canto o 
proxeto se está a constituir. 

Quer dicer que en Bruxelas a 
importáncia dun parlamentá
rio é maior que noutros parla
mentos? 

Efectivamente, pero sempre que 
esteña na xénese das discu
sións. A min estráñame o que 
está a acorrer en España que 
cando Ues sobra alguén ou non 
saben que facer con el mánda
no a Europa. Nos outros parti
dos europeus, ainda que teñan 
tamén mómias, é xente b'oa, 
que traballa moito e ben, que 
saben o que queren e que levan 

unhas ardes moi concretas da 
sua organización. 

Os nasos representantes non ti
veron esa capacidad e poi ítica, 
por iso firmaron o que firmaron 
e agora estamos a ver os seus 
efectos catastróficos. 

As negociacións 

Vostede estivo como negocia
dor nos primeiros tratados do 
Estado español con Europa. 

Estiven na Primeira Conferéncia 
Mundial para o Comércio e o De
senvolvimento. Traballei bastan
te. Pero xa daquelas os repre
sentantes españoles estaban 

máis tempo na cafetaria que nas 
sesións. Asi nos foi. Tamén esti
ven na OCDE e neutros organis
mos representando ao Estado 
español cando era subsecretário. 

É posíbel estar en Europa, es
tando contra Europa? 

Unha cousa é estar con Europa, 
eu estou con Europa, con Amé
rica, Asia ... ninguén me pode ta
char de provinciano, e outra de
fender o teu. Unha causa é ser 
europeu e outra moi distinta, fir
mar calquer adesión, calquer 
acordo. Nós, por entrar no Mer
cado Comun, non soubemos 
discutir, negociar. Asinamos, 
por exemplo, unha cuota leiteira 

non só en Galiza, senón en 
todo o Estado, "tanto dirixida 
aos emigrantes galegas como a 
aqueles sectores que coinciden 
co BNG na sua postura de re
xeite a Maastricht". O BNG pen
sa que serán precisamente os 
emigrantes os seus millares 
propagandistas "polo que lles 
pedimos que se poñan en con
tacto connosco para podelos 
axudar nesa campaña de cap
tación de voto".• 

menor que a que producíamos, 
polo que admitíamos que lle ia
mos comprar leite a Fráncia e a 
Holanda e lle íamos proibir aos 
nasos gandeiros producir leite. 
O mesmo ocorreu coa pesca e 
outros sectores. 

Os lander alemáns teñen exen
cións leiteiras e, até que ade
querin determinada productivida
de, seguen a producir o que lles 
dá a gaña. Cando chega a ronda 
do GATT, Fráncia, como lle ata
can ao cine, qué é unha indus
tria que eles teñen en moita esti
ma, monta a excepción cultural. 
Inglaterra a excepción social, Di
namarca as suas excecpións ... , 
nós non podemos ter a excep
ción gandeira ou pesqueira. Por
que ternos que asinar Maastricht 
nas condicións que se firmou? 
Uns meses antes de firmar Ma
astricht publiquei que este trata
do ia resultar unha catástrofe 
para a economia do Estado es
pañol. Cando asinas ese acor
dou ou é que non pensas cum
plilo ou que non sabes que non 
es capaz de cumplilo. 

Nós non estamos contra Euro
pa, senón contra unha formula
ción que non nos convén. Euro
pa ten que ser un acordo de to
dos. Os ingleses ou os france
ses, non deixan de ser ingleses 
e franceses para ser europeus. 
Os alemáns son os máis euro
peus, a proba é que afundiron a 
Europa para financiar a sua 
reunificación, sendo o único 
caso dun país que entrou sen 
permiso no Mercado Comun, á 
costa do resto dos paises, entre 
eles, España. 

Vostede ten a etiqueta de ser 
un home de dereitas. Hai xen
te que se declara de esquer
das e defende o modelo so
cial de Maastricht. .. 

Son cousas da ambígua lingua
xe, como afirmaba Creonte. Fá
lase de socialistas e miras para 
alguns señores ... Hai moita xen
te, como no PSOE e mesmo en 
IU, que aceitaron un modelo pu
ramente de dereitas. Económi
camente todo o que se está a 
facer é un calco exacto do que 
podiamos chamar liberalismo. 
Basear un sistema social sobre 
a competividade é basealo so
bre a depredación. Supoño que 
nós, no concerto mundial, non 
podemos xogar o papel de león. 
Logo, xa sabemos o que nos 
agarda se defendemos este sis
tema.+ 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

A postura pro-Bloque precisaria dunha grande maioria para sair triunfante 

O congreso de UG debaterá 
a entrada no BNG ou a hibernación 
•H.V. 

Duas posturas que 
corresponden a tres 
estratéxias distintas 
confróntanse no 1 Congreso 
de Unidade Galega, a 
celebrar o Domingo 6 de 
Marzo en Compostela: por 
unha banda a que apoia a 
maioria da dirección, a 
entrada no BNG, e pala 
outra, a sustentada desde 
dous piares que coinciden 
no obxectivo pero non nos 
métodos, a que opta pala 
hibernación mentres se 
cobre a travesia do deserto. 

A continuidade como forza é de
fendida unívocamente por un nú
cleo estabelecido en torno ao 
concelleiro vigués Xesus Costas, 
e por un sector de militantes de 
Compostela e A Coruña, próxi
mo ao que está Carlos Vázquez, 
ainda que a título individual. 

Costas quer seguir mantendo a 
independéncia da sua forza e 
elaborou unha proposta de re-

solución alternativa que se fun
damenta en que dentro da es
querda e o nacionalismo ainda 
hai campo para conformar unha 
nova forza política que aglutine 
aos sectores que hoxe non es
tán no BNG; nomeadamente 
grupos aproveitábeis de Esquer
da Unida, o PCPG e sectores 
sindicais e vici-
ñais vários. 

O sector 

Consenso para impedir 
a entrada no BNG 
Como complemento a esta 
postura está a desenvolvida 
desde Compostela e A Coruña. 
Ali a aposta vai na mesma liña, 
pero a estratéxia é distinta. 
Mentres os de Costas din pre-

tender a vitória, 
en Santiago a 
estrataxema é 
máis subtil, se-Pola contra, esa 

pobreza de cam
po político, á 
marxe do BNG, 
é precisamente 
o argumento da 
dirección actual, 
ademais da 
constatación de 
que a base elei
toral e social que 
apoiaba a UG 

continuista 
unicamente 

gundo se des
prende das posi
ción s que están 
a tomar. No caso 
de a postura pro
Bloque gañar por 
estreita marxe ou 

conserva certa 
vitalidad e 

hai tempo que 
decantou polo 
Bloque. 

O sector conti
nuista apresenta 

en Vigo. 

a Xesus Costas para dirixir o 
partido, pero non define un ca
dro de dirección constituído por 
persoas de todo o país, xa que 
as forzas de UG están diluídas 
e unicamente conservan certa 
vitalidade en Vigo. 

as forzas estaren 
moi compensa
d as, o sector 
compostelán ofe
receria unha so-
1 ución de con
senso, a saber: 
pactar unha re
solución congre
sual que deixe 

as duas portas abertas e for
mar unha Executiva ampla. 

Chegados a este ponto, Camilo 
Nogueira aparecería como sal
vación e seria invitado a regre
sar. O político non participou no 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

debate precongresual e recair 
nel a dirección significaría botar 
man dalguén teoricamente in
dependente. Pero non hai tal. 
Nogueira non simpatiza coa po
sibilidade de UG entrar no BNG 
e, mália actuar de boa fe, non 
seria quen de ser obxectivo 
nunha negociación que se anti
cipa difícil. 

Co camiño do BNG bloqueado, 
UG iniciaría unha travesía no de
serto cun funcionamento baixo 
mínimos á espera de tempos me
llares. Daquela enfrentaría as eu
ropeas sen pretensións, buscaría 
uns resultados discretos nas mu
nicipais, que talvez significarían a 
conservación de unha concellaria 
en Vigo, e prepararía unha estra
téxia para colocar a Nogueira no 
vindeiro Parlamento. 

Difícil negociación 
co Bloque 

Por estas razóns a via que sos
teñen Merino, Gandón e Barrei
ro precisa de algo máis que 
dunha tímida vitória, que despe
xe dúbidas. A loita palas siglas 
viria despois. 

No campo da dirección actual a 
estratéxia consistiria en come-

zar un plano de colaboración 
co BNG naqueles ámbitos nos 
que ambas forzas teñen pre
senza, para posteriormente es
treitar lazos e negociar a incor
poración de Unidade Galega no 
Bloque. A premisa é a continui
dade de UG e a integración co
mo partido, cos mesmos direi
tos que as outras forzas que 
compoñen a frente. Unha vez 
dentro, coa estrutura de partido 
a meio gas, UG prestaría máis 
atención ao Bloque que a si 
mesma. 

A posición estrutu rada en torno 
a Gandón e a Merino parte da 
premisa de que se non hai en
trada no Bloque, Unidade Ga
lega debe desaparecer, e daí 
que cada quen tome unha de
cisión persoal. Por iso é impor
tante como se conduce o pro
ceso. Cando o PSG-EG en
saiou o camiño do BNG, un pri
meiro atranco provocou unha 
reacción contrária. No caso de 
gañar a postura oficial haberá 
dificuldades na negociación co 
Bloque Nacionalista Galega, se 
a dirección non é quen de re
accionar explicando que esas 
situacións son léxicas, outra 
volta poderia suceder que al
guén optase por ensaiar algun
ha via alternativa.+ 

O BNG apresentará un Proxecto de Lei esta semana que o PSOE está disposto a apoiar 

A Mesa pola Normalización Lingüística inicia 
unha campaña pedindo unha Lei de Axudas á prensa 
•B. LAXE 

A Mesa pola Normalización Lin
güística editou unha postal na 
que reclama a elaboración dun
ha Lei de Axudas á Prensa, e 
que "se lle conceda esa axuda 
ao periódico A Nosa Terra, que 
por primeira vez na história da 
autonomía foi marxinado". 

Na postal que os sócios da 
MPNL dirixiran ao presidente 
da Xunta, Manuel Fraga, solicí
tase "unha Lei de Axudas a 
Prensa co fin de evitar o favori-

tismo, procurar a independén
cia dos meios informativos e 
estimular a plena normalización 
do idioma galega". No texto do 
reverso tamén se afirma que 
"como persoa preocupada pala 
liberdade de expresión, o res
peto ao pluralismo ideolóxico e 
político e o avanzo da normali
zación lingüistica, fágolle che
gar a miña protesta pala discri
minación que están a sofrer por 
parte do governo que vosté 
preside as publicacións periódi
cas escritas en galega. Esta 
marxinación atenta gravemente 

contra a Leí de Normalización 
Lingüística". No anverso apare
ce unha portada de A Nosa Te
rra marcada cun carimbo de 
non subvencionábel. 

A MPNL tamén editou o seu 
boletín número 8 dedicado a 
este tema, no que se pida a 
elaboración dunha Leí de Axu
das á Prensa e se dá canta 
das iniciativas promovidas por 
A Nosa Terra neste sentido. A 
Mesa xa enviara cartas hai 
duas semanas as distintas for
macións políticas, asociacións 

e organismos relacionados coa 
normalización lingüística para 
que se pronunciasen sobre a 
necesidade desta Lei de Axu
das á Prensa. 

Proposición 
de Leido BNG 
Neste sentido, o BNG anunciou o 
28 de Febreiro que apresentaria 
esta mesma semana un Proxeto 
de Lei de Axudas á Prensa para 
ser tramitado no Parlamento. O 
proxeto elaborado polo BNG re
col lerá os principais pontos da 

proposta realizada pala Mesa. 

Pala sua banda, o presidente 
do Grupo dos Socialistas no 
Parlamento Galega, Ceferino 
Diáz, afirmou que o seu grupo 
estaba disposto a apoiar esta 
iniciativa. No mesmo senso se 
expresaron outros deputados 
do PSOE. Tamén fontes do 
PP, partido maioritário, recoñe
ceron a necesidade de regular 
estas axudas, pero considera
ron que "é un tema complexo 
que hai que estudar detida
mente". + 
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• A porcentaxe de crecemento 
de recursos a/leos, o 10,50%, 
supera a media das Caixas 
Galegas. 

• A porcentaxe de crecemento 
do investimento crediticio 
supera o das demais Caixas 
Galegas e alcanza á súa vez a 
maior porcentaxe, o 74,9% dos 
créditos sobre os recursos 
a/leos de clientes. 

• O beneficio me/lora no 10% o 
conseguido en 1992. 

• En 1993 implántase o novo 
organigrama funcional. 

• En 1993 asínase o acordo de 
constitución do Centro 
Informático Único (CIU), 
dentro do plano de 
colaboración coas Caixas do 
Sur de Galicia. 

• Tamén en 1993, adóptase o 
importante acordo de abrir a 
expansión ao territorio 
portugués con CATRO 
Sucursais. 

De esquerda a dereita 

Sr. VELASCO GARRIDO 
Director Xeral 

Sr. CAMPOS VILLARINO 
Presidente e 

Sr. QUINTERO BLANCO 
Director Xeral Adxunto. 

RECURSOS ALLEOS 

Caixa de Pontevedra alcanza 128.058 millóns de ptas. 
O crecemento de 12.155 millóns supón o 10,50%, superándose as previ
sións en máis de 1.500 millóns. 

INVESTIMENTO CREDITICIO 

A actividade de investimento en clientes destacou de maneira moi impor
tante, alcanzando unha taxa de crecemento que supera o alcanzado polas 
demais Caixas da Federación Galega, practicamente duplicando a media, 
superando tamén a media nacional. 
• Crecemento: 7.924 millóns de ptas. 
• Taxa: 9,1% 
·Saldo a Dec.: 95.414 millóns de ptas. 

RESULTADOS 

Marxe financeira 7.086 millóns de ptas. 
Marxe ordinaria 7.606 millóns de ptas. 
Gastos de explotación 5.177 millóns de ptas. 
Marxe operativa 2.429 millóns de ptas. 
Beneficio antes de impostas 1.672 millóns de ptas. 
Excedente 1.024 millóns de ptas. 
Este resultado supera no 10% o obtido en 1992 

Cash Flow 3.423 millóns de ptas. 
Provisións e Fondo Pensións 1.398 millóns de ptas. 

OUTROS SERVICIOS 

Atentos á innovación financeira, hai que significar a importancia alcanzada 
na colocación dos máis novedosos instrumentos financeiros en mans do 
público: 
CÉDULAS HIPOTECARIAS: 8.000 millóns de ptas. 
CESIÓN L.T./D.T.: 3.800 millóns de ptas. 
FONDOS DE INVESTIMENTO: 5.000 millóns de ptas. 
A Caixa rexistrou un aumento significativo na intermediación do mercado 
da Bolsa, alcanzando un vol u me de contratación de 832.000 títulos por un
ha cifra de 1.654 millóns de ptas. 

ESTRANXEIRO 

•No Comercio Exterior efectuáronse 751 operacións por 1.228 millóns de 
Exportacións e lmportacións. 
• En Financiacións de distintas operacións alcanzouse un saldo a final do 
Exercicio de 1.904 millóns de ptas, nun total de 73 operacións. 
• Os Cobros procedentes doutros países Europeos por conceptos non co
merciais, chegaron aos 4.408 millóns cun total de 23.126 operacións. 
•Na CompraNenda de Billetes e Travellers por Turismo supéranse os 1.539 
millóns de ptas. e un total de 17.711 operacións. 
• En pagos ao Estranxeiro por todos os conceptos alcanzáronse os 1.074 
millóns de ptas. e un total de 1.918 operacións. 
• Negociáronse Divisas por canta de diferentes clientes nun total de 2.255 
millóns e superando os 8.700 efectos tomados. 

COEFICIENTE DE SOLVENCIA 

Caixa de Pontevedra continúa fortalecendo a súa solvencia, superando en 
máis do 30% o mínimo esixido pola regulación vixente da e.E.E. 

AUDITORIA 

Como ven senda unha constante, o informe dos auditores significa que a Cai
xa encontráse en situación patrimonial limpa e sen obxección ningunha. 

RECURSOS ALLEOS 1992-93 
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REDE DE CAIXEIROS E MEDIOS DE PAGAMENTO 

O exercicio 93 significou para este tipo de servicios o alcanzar un has taXas 
de actividade espectaculares. 
A TARXETA DE COMPRA "CAIXA AMIGA" alcanza un crecemento en ope
racións de compra do 80% e atendéronse: 
• Compras por un valor de 1.712 millóns de ptas. cun crecemento do 54% 
no número de operacións. 
• O número de operacións nos 73 Caixeiros da RedE CAIXA AMIGA foi de 
1.754.848. Por 13.7 45 millóns de ptas. 

SUCURSAIS 

Abríronse CINCO novas Sucursais nas localidades de: 
VILALBA, MONFORTE, SARRIA, MELIDE, CHANTADA. 
Adquírese un novo local con tres plantas e máis de 1.800 m2 para a ubica
ción da Oficina Principal en Vigo. Así mesmo rea lízanse melloras en insta
lacións de varias Sucursais. 

PORTUGAL: 
Caixa de Pontevedra concreta un plano de aperturas de Sucursa is no Norte 
de Portugal, sendo a primeira Entidade Galega en desenrolar este tipo de 
acción. 
As localidades previstas son: 
OPORTO, BRAGA, VIANA, BARCELOS. 

PLANO DE MARKETING 

Inicio dun plano estratéxico de vendas de servicios e productos. 

FORMACION INTERNA 

Creación dun plano de Carrera Profesional, compartido coas Caixas do Sur 
de Galicia, realidade dun proxecto ambicioso e altamente valorado no ám
bito da formación profesional. 

OFICINA DO EMPRESARIO 

Esta oficina dá asistencia técnica a pequenos empresarios á vez que pon 
nas súas mans diversos Servicios, tanto financieiros como de asesoramen
to. Como accións especiais en 1993 destacan tres: 
• Convenios de Financiación con amplas vantaxes: Utilizáronse en 
máis de 200 operacións e intervencións. 
•Cursos de formación profesional: Oito Cursos por toda Galicia, cola
borando con máis de 158 Empresas. 
• Tarxeta do Empresario: Emisión de máis de 300 tarxetas, tendo un in
cremento acusado de forma sostida. 

OBRA SOCIAL 

Continuouse desenvolvendo con verdadeiro éxito as numerosas activida
des das diversas Áreas da OBRA SOCIAL: 
ÁREA EDUCATIVA: 
Residencia Universitaria: 113 Estudiantes. 
Aula Escolar-Xuvenil: Colaboración con 120 Centros Escolares en toda 
Galicia. 
Aula Estudios-Profesionais: Máis de 3.000 alumnos en toda Galicia. Infor
mática. Marketing. Fiscal, etc. 
ÁREA CULTURAL: 
Sala de Arte: Exposición de 28 Artistas 
Auditorio e Salóns de Actos: 13 Concertos, Teatro, Conferencias, etc. 
ÁREA ASISTENCIAL: 
A pleno rendemento as Guarderías, Clubes de Xubilados, etc. 
UNED. 
FUNDACIÓN GALICIA-EUROPA 

INVESTIMENTOS CREDITICIOS 1992-93 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Os desprezados por Fraga retornan ao partido 

O Concello de Carballo 
volve a ser do PP 
•MANUELPAN 

O Partido Popular de 
Carballo ten pensado 
reunirse en próximas 
datas para volver a 
reestructurar a súa 
directiva, lsto non teria 
nada de estrano, se non 
fose porque a partires de 
agora o Concello de 
Carballo para á lista de 
concellos governados polo 
PP. Nesta lexislatura é 
posible comprobar como o 
poder económico e certos 
intereses están por riba 
mesmo dunhas eleicións 
populares. 

Cando das úl1imas eleccións 
municipais, a maioria dos vo1an
tes do Concello eran e seguen a 
ser conservadores e, daquela 
estaban governando Sanchez 
Vil as e Andrade Cristobal , alcal
de e tenen1e alcalde da CNG 
respeitivamente, que xa levaban 
no poder desde había 12 anos. 
Doutra banda, Varela Rey tiña 
un escano no Parlamento Gale
ga polo Partido Popular. Con 
este panorama, e dentro da 
campaña de captación de alcal-

SOLBES E A ECONOMIA 
/ 

des que fixo o governo de Fraga 
nesas datas, o PP tentou de 
unir as duas forzas maioritárias, 
para así poder encauzar o voto 
do Concello cara o seu benefí
cio. Pero os membros do PP lo
cal non aceitaron ir na mesma 
lista que o daqueles alcalde da 
CNG e do seu Tenente Alcalde. 

É nese momento sorprendente
mente, a man de Fraga, escolle 
a cuadrilla do alcalde da CNG, 
deixando fora do PP aos que 
eran membros do comité local 
do partido, os cales a súa vez 
deciden formar un partido inde
pend ente, baseándose na es
tructura de captación de voto 
que tiñan montada, contando co 
apoio das firmas comerciais 
máis fortes do Concello. 

Fraga non contaba con que Ma
nuel Varela Rey abandoase o 
seu escano para presentarse 
para alcalde, pero foi convenci 
do polos demais membros de 
Independientes por Carbal/o, e 
grácias a un despregue despro
porcionado de medios para un 
partido ind~pendiente, gañan as 
eleicións. E decir, que cun im
portante apoio económico, e 
quedando a deber moitos favo
res, o ex-comité do PP, gáñalle 
as eleicións ao seu antigo parti
do con maioría absoluta. 

Algunhas perguntas 

Estes independientes, aos cales 
Fraga despreciou en benefícios 
dos que el cría que lle ian dar a 
vitória nas eleicións, sorprenden 
volvéndo a integrarse no PP. 

En vistas deste panorama cabe 
o facerse tres pergun1as, a pri
meira: E 1oda a ideoloxía de 
par1ido do PP o mercar aos al
caldes para 1er resultados? A 
segunda vai dirixida ao actual 
governo de Carballo: De verda
de aos membros de Indepen
dientes por Carbal/o non lles im
porta o desprécio que lles fixo 
Fraga e PP, con tal de estar co 
partido do poder? E a última se
ria para todos aqueles cidadáns 
que apoiaron a candidatura de 
Independientes por Carbal/o: 
Van a seguer a votar a partidos 
que regalan os votos da con
fianza dun pavo, xa que ao re
mate, todos os votantes de In
dependientes por Carbal/o, re
sulta que foron votantes do PP? 

Agora seguramente hai moitos 
que están arrepentidos de terlle 
dado a maioria absoluta a esta 
xente, e danse de canta agora 
de que con cartas, enganos e 
ocultacións, un fato de persoas é 
capai de facerse co governo dun 
concello coma o de Carballo. + 

XOAN SEN NOME PEDE DEMASIADO 
.ANróN REGUEIRA 

As recentes declaracións do ministro de Econo
mía, Pedro Solbes, nas que afirma que o déficit 
público medra porque os españois esixen máis do 
que están díspostos a pagar, obrígame a entonar 

reitos humanos tales como un ensino digno, unha 
sanidade eficaz e rápida e unha administración 
que traballe a prol do administrdo e non ao revés. 
Se cadra iso é pedir demasiado. Pido perdón por 

o meu culpa sen remisión. 

Eu, Xoán sen nome, pecador irre
dento e contumaz, teño que reco
ñecer que os remordementos 
non me deixan vivir. Eu, grandísi
mo pecador, confeso ser o único 
responsabel de que a débeda do 
estado practique a escalada ao 
Everest con notabel éxito. 

Confeso ante os 18 gabine1es 
governamentais existentes no 
estado, inxustamente vilipendia
dos polo grea ignorante e incom
presiva, ser o único culpabel de 
que o paro chegue a límites in
sultantes. Confeso pecar de so
bérbia por querer máis servícios 
polos impos1os que pago; a 10-
das luces ridículos. 

Acúseme de ser o responsabel 
dos desfalcos, da corrupción, do 
despilfarro das Expos, Olimpia
das e Xacobeos, luxas asiáticos 
no Senado, chalet do presidente 
do Congreso, contratacións a 
dedo ... con 3 millóns de parados 
e un futuro negro coma un bura
to do cosmos. 

Sabido é que os traballadores, 

ser un traballador que non gaña 
- - - - - - - - - abando para mandar os fillos á 
'Pido perdón por escala privada, nen próxima

mente á universidade privada. 
ser Un traballador Pido perdón por tela ousadía de 

que non gaña 
abondo para 

mandar os fillos á 
escola privada, 

nen proximamente 
á universidade 

privada'. 

esixir os medios para a miña 
promoción humana. Culpabel 
son de crer na igualdade de 
oportunidades e nos dereitos bá
sicos de todo ser humano. 

Reo son, traballador asalariado 
cando teño traballo e salário, de 
telas bancos suizos tan ateiga
dos cos meus fondos que as cai
xas acoirazadas ameazan con 
estoupar pala presión dos bille
tes. Culpabel son de indignarme 
cando o meu governo busca car
tas nas multas de tráfico e nas 
subas dos servícios en taxas su
periores ao crecemento dos salá
rios. Culpabel me declaro por ca
brearme cando a telefónica paga 
un 20 por cento dos fenefícios en 
empastas cando da miña nómina 
o Estado queda co 27 por cento, 

~ declaración da renda aparte. 

que son os máis da povoación, Pedro Solbes. 

Culpabel son, en fin, de esixir 
autovías en Galiza cando ainda 
restan 499 anos para amortizar 
os cartas soterrados no tren de 
Alta Velocidade a Sevilla. 

son unhos defraudadores que 
nunca pagan os impostas. Non así os empresários 
e os profesionais libarais, suxeitos a unha nómina 
e máis controlados ca un recluso nun cárcere de 
máxima seguridade. 

Confeso o pecado da sobérbia por crerme con de-

San Pedro Solbes, ministro vilipendiado, perdón 
pido por crer que xa non vivimos na ldade Media. 
Entorno o mea culpa porque como xa dixera hai 
tempo o preclaro varón Felipe González, a culpa 
da situación é dos traballadores, que decidimos 
1ódas as cuestións da política do Estado.+ 

Pescanova e a BMW 
MANuELCAO 

Nestes dias producíronse en Europa dous acordos importantes 
no ámbito empresialrial como ron a compra por MBW do 80% do 
capital do Grupo Rover no consorcio aeronáutico British Aeores
pace por 160.000 millóns de ptas e, máis recentemente, o acor
de de compra do principal armador de pesca trances, Jego-Que
ré, pola empresa galega Pescanova. En 1990 BMW ocupaba o 
lugar número 66 no ranking das primeiras empresas industriais 
do mundo cun volume de ventas de 17.292 millóns de dólares 
frene ao lugar 119 ocupado por Pescanova no ranking das pri
meiras empresas españolas non bancarias con 34.994 millóns 
de ptas. A reactivación do conflicto rexionalización-multilateralis
mo está detrás destas operacións. 

Nos anos 80 o goberno británico non viu con bons olios que o 
capital almán penetrara nas súas empresas máis emblema'ti
cas, basicamente por razóns políticas. Por esas datas os xapo
neses desexosos de entrar en Europa e superar as barreiras 
proteccionistas da CEN ofrecian o seu capital e a súa tecnoloxía 
para levantar empresas en crise. Así ocorreu en Rever que pre
feriu preservas asúa independencia patrimonial e realizar acor
dos de carácter técnico entregando só o 20% do capital a Hon
da. A aventura Rover-Honda foi froitífera tanto en mellara de 
producción, tecnoloxía e ventas pero a crise xeral, e a do auto
mívil en tecnoloxía e ventas pero a crise xeral, e a do automívil 
en particular, entregou Rover á empresa bávara. Este xiro co
pernicano por parte británica revélanos a perda de poder de 
Gran bretaña abrigada a refuxiarse baixo do paraugas dunha 
Unión Europea antes desdeñada, que é o seu espacio económi
co natural que pode protexela e actuar como base a partir da cal 
podería intentar competir a escala mundial. A firma do TLC, os 
acordes de Xapón coa área de influencia asiática e a inminente 
ampliación da Unión Europea configuran un mundo en bloques 
comerciais rexionais que afían as gadoupas cara unha loita pala 
supremacia mundial que se anuncia sen cuartel e con golpes 
baixos. O asunto Rover-Honda-BMW ven a situar aos ingleses 
no seu lugar e informar aos xaponeses que estar en Europa esi
xe contrapartidas no mercado nipón. Tamén pode indicar un do 
ut des no mercado europeo polo que os ingleses se verían re
sarcidos neutros sectores a desregular no futuro. 

Para Pescanova a entrada en Europa prodúcese agora con to
das as da leí comprando unha empresa co apoio do goberno 

francés superando 
unha oferta alterna
tiva de capital galo. 
Increíble, pero cer
to, o goberno fran
cés, os sindicatos e 
o goberno local de 
Lorient confían 
máis na empresa 
de Vigo que nos 
seus propio empre
sarios. O intento de 
Francia e doutros 
países europeos 
que pretendían 
asaltar o poder da 
empresa galega no 
sector pesqueiro , 
utilizando artima
ñas e regulamen
tos impresentables 
dende o punto de 
vista dunha econo .. 
mía de mercado 
transparente e ra
cional acaba nun 
rutando fracaso. Ao 
final, o grupo vi
gués vese fortaleci
do ao acadar o 

apoio interesado de Francia na obtención de cotas de pesca 
_rnellorando a súa posición neg9ciadora diante dos outros países 
europeos e frente a terceiros. E motivo de ledicia para a econo
mía galega que Pescanova prosiga con éxito a súa expansión 
internacional aínda sen contar co apoio dos poderes políticos.+ 

/ -------------7---'0 intento da Franza de asaltar o 
poder da empresa galega no sector 

pesqueiro, acaba nun fracasi' 



A SITUACIÓN RUSA 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
Só o 20% dos deputados apoia ao presidente 

1 

leltsin estraña o parlamento que ordenou in e 
•XUUORIOS 

leltsin non gaña para 
disgustos. Cando quería 
dar por minimamente 
asentada a situación 
política do país, aprobada 
unha Constitución que lle 
outorgaba imensos 
poderes, e tentaba unha 
aproximación a certos 
sectores da oposición, 
amasándose disposto a 
ceder en aspectos 
esenciais da sua política, 
os deputados da 
restaurada Duma, nun 
xesto de grande 
contundéncia, deciden 
aprobar, por imensa 
maioria, unha ampla 
amnistia que inclúe a posta 
en liberdade de todos os 
detidos nos dramáticos 
sucesos de Outubro último. 

Os esforzos do Pres idente por 
impedir a aplicación inmediata da 
medida fracasaron estrepitosa
mente e puxeron en evidéncia 
unha vez máis o seu talante es
casamente respetuoso coa legali 
dad e que el mesmo contribu iu 
decisivamente a instaurar. 

Forzados polos resu ltados das 
eleccións do pasado Decembro, 
leltsin viña tentando desde hai 
semanas unha concil iación coas 

feréncia de prensa realizada aos 
poucos dias de publicarse os re
sultados oficiais dos comícios, o 
Presidente ruso , declaraba, en 
relación a Zirinovski, que "vamos 
a ver como se porta e tiraremos 
conclusións respeito da posibili
dade de cooperar con el". Hoxe a 
frase podería manterse, os inter
locutores tamén , pero quen está 
en mellares condicións para pro
nunciala é Zirinovski. 

Sen deixar de adoptar medidas 
orientadas a reforzar cada vez 
máis o poder presidencial (maior 
control da prensa, da rádio e tele
visión, dos servícios de segurida
de, etc.), leltsin víase na abriga 
de ceder a dúa bandas. En pri
meiro lugar, diante dos industria
listas (representados polo primei
ro ministro, Viktor Chernomirdin): 
na composición do governo e na 
orientación da súa política econó
mica e social; e, en segundo lu
gar, ante a oposición parlamentá
ria en especial no que atinxe á 
política exterior (foi o despregue 
roso quen impediu o bombardeo 
aliado en Saraievo). Desde a ópti
ca pre sid encial , unha succión 
progresiva do discurso nacionalis
ta debería permitir, cando menos 
teóricamente, a contención do as
censo do PLDR de Zirinosvski. 

granian e Tsipko discutían na re
dacción de Znamia. O apoio con 
que contaba leltsin era da orde 
do 45% dos interrogados. Difícil
mente pois conseguirá cu lminar 
con éxito esa mutación. 

Cerco ao Presidente 

Todo indica que a oposición , ple
namente lexitimada, aposta por 
estreitar o cerco ao Presidente 
sen entrar en componendas que 
lle permitan simplemente "influir" 
na política do Kremlin. leltsin non 
pode disolver a Duma. Segundo 
outra disposición constitucional, o 
Presidente , que pode eliminar o 
Parlamento se lle nega a confian
za ao governo dúas veces conse
cutivas, non pode sen embargo 
disolvelo no primeiro ano de fun
cionamento. Por outra banda, nas 
actuais circunstáncias, o Exército 
(que tamén tentou de submeter 
ao control presidencial sen con
seguilo, debido ás resisténcias do 
ministro de Defensa, o xeral Gra
chev) non estaría disposto a repe
tir as accións que culminaron na 
tráxica eliminación violenta do 
Soviet Supremo de Rúsia. 

Tanques do exército ruso diríxense cara o Parlamento de Moscova, en Agosto de 1991. forzas da oposición. Nunha con-

Hai dous anos leltsin contaba 
aínda con certo respaldo popular 
e conservaba gran parte do seu 
carisma. Agora, segundo un son
deo do nada sospeitoso Instituto 
de Estúdios da Opinión Pública, 
real izado a finais do pasado ano, 
o seu respaldo situáse nun 14% 
por debaixo de Zirinovski (1 5%) e 
seguido moi de perta por Al e
xandr Rutskoi (12%). Cando Mi-

Con toda seguridade eses mes
mos deputados que segundo a 
Constitución están concebidos pa
ra ser comparsas, sen capacidade 
de iniciativa política, arreciarán na 
sua ofensiva nos próximos meses. 
A continuación da crise é segura. 
O primeiro obxectivo será forzar a 
convocatória antecipada de elei
cións presidenciais (inicialmente 
previstas para 1996 ainda que lelt
sin prometera adiantalas a 1994). 
O vindeiro 17 de Marzo, aniversá
rio do referendo sobre o mante
mento da Unión, dará, con toda 

Para xustificaren o seu fracaso nas elei
cións de Decembro, alguns políticos refor
mistas rusos dixeron que o povo non enten
dia de política ou non dera aprendido ainda 
a viver en democrácia. Alguns deles preferi
ron a expresión Rúsia perdeu a cabeza. 

Desconcertados, houbo analistas que pre
guntaron como podían os rusos apoiar o 
programa de Zirinovski, líder dos liberal 
demócratas, a opción máis votada. T emos 
mentes acaso de atacar Polonia ou Finlán
dia como quer Zirinovski? Será certo que 
pretendemos converter a Ucránia nunha 
província ou establecermos un protectora
do sobre Asia Central e o trans-Cáucaso? 
Deben chegar as nosas reivindicacións ao 
Océano Indico? 

Todo istp non ten nen pés nen cabeza. 
Quen pode crer nestas falcatruadas? O que 
si houbo foron rusos que censuraron durísi
mamente ao Governo pola sua política du
rante os dous últimos anos. Apoiaron a Ziri
novski para protestaren contra o Governo. 

Non ternos a Comunidade de Estados ln
dependentes que prometera o Governo; 
non houbo a implantación da reforma sen 
sobresaltos nen acadamos estabilidade. A 
política seguida deixounos na miséria e 
aos pés de intermediários corruptos , da 
máfia e dos delincuentes. 

Os resultados das eleicións revelan que Op
ción Rusa, a fronte reformista dirixida por le
gor Gaidar, despois de proclamar que tiña 

EU XA VOLO DIXERA 
MIHAn. GoRBACHOV 

asegurado un 25 ou 30 por cento dos votos 
(e confesar en privado que poderia chegar 
até o 45) tivo unha derrota en toda regra. 

Tamén indican que os Liberal Demócratas 
de Zirinovski non só foron a opción máis 
votada senón a que gañou nas principais 
concentracións industriais asi como nas 
unidades militares de peso. Estes feítos 
apreséntanse como algo perigoso. 

No terceiro lugar, o presidente leltsin non 
fixo outra causa que apoiar a version da 
Constitución que promovera Zirinovski. A 
diferéncia dos comunistas, que foron críti
cos e reclamaron cámbios substanciais no 
texto constitucional , Zirinovski apoiouno 
desde o princípio. 

Que non se me comprenda mal. Eu estou 
cos demócratas, defendo as reformas, di
go que hai que levalas adiante e opóñome 
categóricamente a regresar á situación an
terior. Pero estas reformas non poden ser 
perxudiciais para o conxunto da cidadania. 
Abondou xa de manobras políticas e o que 
compre agardar agora é un cámbio honra
do da parte do Governo. 

Antes que nada compre unir unha socie
dade que está fondamente dividida. Se ca
dra as forzas moderadas e democráticas 
(centristas de seu e centristas de esquer
da e de dereitas), poden non ver con sim
patía a idea de xuntárense nunha fronte 
comun. Eu coido que nestas circunstán
cias non é difícil atopar un denominador 

comun . Unha coalición desta clase atrae
ría apoios de toda parte. 

A política desta fronte teria como centro 
axustar os impostos e liberar o creta para 
promover os investimentos. O seitor indus
trial gañaria asi espazo para respirar, o 
que melloraria a situación económica. 
Cómpren iniciativas públicas (construir es
tradas, tender liñas telefónicas etc.) para 
aqueles lugares que acaban de pechar in
dústrias. Os parados séntense posterga
dos e perdidos. Hai que lles dar traballo. 

O voto de Zirinovki revela claramente que 
ese desleigo pode virarse en algo moi pe
rigoso e máis se talamos de cidadáns que 
carecen de aforras ou propriedade. 

En duas palabras: a preocupación xeral é 
como sobreviver mañá. Se non tacemos 
por atender este sentimento de temor e 
angústia, o dano pode ser irereparábel. 

---------A política seguida 
deixounos na miséria 

e aos pés 
de intermediários 

corruptos 

Pode parecer que o presidente leltsin ten 
o poder na sua man, pero non é máis que 
un instrumento nas mans doutros intere
ses . Lembremos como interromperon as 
suas vacacións para obrigalo a asi nar o 
decreto que disolvía o Parlamento. A con
secuéncia daquilo foron os tráxicos suce
sos de Outubro e o resultado que veu des
pois foi Zirinovski. 

Se volven a sometelo a presións (e xa hai 
quen nos arrepia chamando a levantar ba
rricadas) e se governa coma antes fixo, sen 
querer recoñecer o fracaso daquela política, 
haberá enfrontamentos sangrentos. 

Nestas circunstáncias, Occidente debería 
apoiar unha política de reforma e demo
crácia, e non perder tempo aloumiñando 
persoalidades. 

Rematando a edición das miñas memo
rias, decateime da morea de veces que 
depositamos as nosas esperanzas no 
Oeste, despois de comezar o proceso de 
reforma. Asi cheguei á conclusión de que 
o verdadeiramente importante é o que nós 
decidimos aquí, na Rúsia. Estas decisións 
correspóndenos a nós e non !lelas pode
mos deixar a ninguén máis. + 

G El':E RJ KH B OROYIK, correspondente da revista 
californiana New Perspectíves Quarterly, 
entrevistou en Moscova ao ex-presidente 
da Unión Sovié tica, Mu-wL G o RBACHOV. 

As opinións do entrevistado 
apareceron baixo forma deste artigo 
no número 11 da publicación. 

------------------------------------------------------------------------------------~-- - -- ~ - - -----~r----777------------------- ------- · · --
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probabilidade, un tumultuoso si
nal de saida para a nova estraté
xi a. A única esperanza para o 
Presidente ruso é un compromi
so coas forzas centristas, seia
mente implantadas na estructura 
guvernamental pero escasamen
te presentes na Duma. 

Que poder viria despois de lelt
sin? Ainda que existen diferén
cias, a oposición esta hoxe me
nos fragmentada que no ante
rior Parlamento. O bloque co
munista-agrário semella o máis ~ 
compacto e claro ideoloxica
mente. O bloque populista que 
lidera Zirinovski presenta gran
des coincidéncias co anterior no 
que atinxe á política de rexurdi
mento nacional, pero con impor
tantes discrepáncias na concep
ción das políticas internas, tal 
como o próprio diario Pravda 
(16 de Decembro de 1993) si
nalaba ao adiantar a súa análi
se dos resultados eleitorais. Pe
ro a practica totalidade das for
zas da oposicialmente as deno
minadas patrióticas, coinciden 
en que no pasado ruso atopan
se as claves que deben permitir 
o rexurdimento nacional. Pero 
mentras uns quedaríanse no 
período soviético , outros non 
desbotan nen o próprio zarismo. 

Desastre económico 

Con ou sen leltsin, as dificultades 
económicas e sociais que deberá 
afrontar Rúsia serán inmensas. 
Segundo o informe anual do Co
mité Estatístico Federal, publica
do recentemente en lzvestia, o 
PIB baixou o pasado ano un 11% 
e a producción industrial un 16%. 
O deterioro dos bens de equipo, 
das infraestructuras, etc, son 1 

alarmantes. na orde social, as di
feréncias salariais disparáronse 
vertixinosamente (291.400 rublos 
mensuis, na indústria do gas e 
39.200 no ensino superior e na 
ciéncia, poñamos por caso) . Aín
da que no pasado a sociedade 
rusa ten dado mostras dabondo 
da sua capacidade para vencer 
dificultades, mesmo quizais 
maiores das actuais, a impercep
tibilidade dunha ideoloxf a que ilu
sione socialmente e favoreza a 
consolidación do Estado, alén 
doutras circunstáncias, é un obs
táculo que pesa como unha lou
sa sobre as suas posibilidades 
de recuperación. 

A política, mutuamente comparti
da pala oposición, a prol da re
cuperación do espácio xeoestra
téx ico soviético incorpora notá
beis vantaxes no económico pe
ro pode igualmente deparar 
grandes riscos no político. Unha 
maior coordinación e integración 
dos novos Estados será natural
mente posibel con Bielorusia, co
as Repúblicas do Asia Central e 
mesmo con Ucrania despois das 
eleicións deste mes. Nestes ca
sos as proclamacións indepen
dentistas revstiron primordial
mente o carácter dun movemen
to de autodefensa das élites lo
cais para conservar o poder e 
opoñerse ao anticomunismo de
mócrata que ameazaba con ba
rrelos. Pero no Báltico poñamos 
por caso, e quizais na Arménia, 
a situación é diferente e as ten
tativas expansionistas poden de
rivar en situacións graves.+ 

. . 

A táctica represiva cedeu 
ao ver as repercusións do levantamento en toda a sociedade mexicana 

Os Zapatistas non se fian de Salinas 
• BEGOÑAMOA 

"As causas que provocaron 
a rebelión de Xeneiro non 
están só en Chiapas, nos 
dindíxenas ou nos 
campesiños. Só se pode 
resolver o problema se se 
producen cámbios 
profundos na sociedade 
enteira de México". A 
traballadora social Adela 
Bonilla e o médico Gabriel 
García coinciden na 
apreciación do conflito que 
deu orixe ao levantamento 
do Exército Zapatista de 
Liberación Nacional. 
Ambos traballan desde hai 
anos cas comunidades 
indíxenas de Chiapas e 
participan nunha xeira 
europea para manter viva a 
solidariedade. 

Adela e Gabriel teñen moitas dúbi
das sobre a vontade negociadora 
do Governo de Salinas de Gortari. 
Nun primeiro momento os manda
tários mexicanos negaron a impor
táncia dos feitos, acusando a gru
pos estranxeiros de manipular e le
vantar a algúns índios. Non poden 
aceitar que eses índios tivesen a 
capacidade de organizar un movi
mento con dez anos de incuba
ción. De contado o Governo man
dou o exército para tentar esmagar 
o levantamente da forma máis bru
tal. Ao longo de vários dias, as zo
nas de combates mantivéronse pe
chadas, tanto para a prensa como 
para a asistencia sanitária e orga
nismos de Direitos Humanos. Can
do finalmente puderon entrar, to
dos viran a impresión de que a zo
na tiña sido "maquillada", arranxa
da para ocultar as matanzas do 
exército contra a povoación civil e 
a execución de guerrilleiros. 

Agora, pasados case dous meses 
dos combates, o Exército segue 
ocupando o lugar, mantén cerca
das as comunidades e non deixa 
sair á povoación a traballar ou a 
vender os seus produtos, con que 
a situación crónica de miséria es
tase a agudizar. En todo México 
organízanse campañas para reco
ller roupa, diñeiro, comida e ·medi
cinas para Chiapas e todos os or
ganismos de Direitos Humanos 
nacionais e estranxeiros que tra
ballan en México fixéronse pre
sentes na zona. "As denúncias 
que recebemos nas visitas ás co
munidades son inumerábeis, gue
rra suxa, detencións, torturas e de
saparicións de civis ... Moita povo
ación indíxena ten fuxido das co
munidades para a selva, a alber
gues da lgrexa ou aos campamen
tos de refuxiados guatemaltecos. 
Só en Margaritas hai 15 mil des
prazados e nas nasas visitas en
contramos povoados valeiros sen 
que se saiba que foi da xente". 

Mentres, o Governo monstra ao 
mundo a sua cara negociadora, 
querando demostrar que en Méxi
co os problemas pódense resolver 
con razóns e non con violéncia e 
envía sucesivas comisións de paz 
á rexion, amáis famosa a presidi-

Pepsi e protesta. 

da polo precandidato presidencial 
Manuel Camacho Salís. "Este é 
un estilo diferente de facer política 
en Chiapas -di Gabriel- até 
agora tíñamos acostumados só á 
política da brutalidade, do pau, 
agora mándannos a Camacho que 
é representa.rite da política máis fi
na que se fai en México D.F.". 

O exército dos indíxenas 

A decisión de negociar con EXLN 
non foi unha mostra de boa von
tade do Governo. Obedeceu a 
presións tanto internas como in
ternacionais, pero sobretodo á 
inesperada forza monstrada polos 
zapatistas e a solidariedade e 
apoio que recebaron da socieda
de mexicana. Na capital celebrou
se unha das máis grandes mani
festacións dos últimos anos en 
apoio aes alzados en etodo o pa
ís se sucederon marchas, colec
tas e caravanas de estudantes, 
mestres, amas de casa e colonos 
para levar axuda material e apoio 
aos zapatistas. En Chiapas duas
centes oitenta organizacións de 
campesiños e indíxenas formaron 

un Consello que recoñece ao 
EZLN como ó "seu exército'', e 
este exemplo segueno tamén ou
tras rexións do país. 

A Ley de Amnistía promulgada po
lo governo é rexeitada por todos 
os sectores sociais "Non é unha lei 
de Amnistía, e una lei de amnésia 
para deixar impunes os crímes co
metidos polo exército contra a po
voación civil -sinala Adela Bonilla-. 
O que todos queremos é paz, pero 
paz non pode significar volver á si
tuación de antes da revolta. Que
remos paz con xustiza e resposta 
ás reivindicacións dos Zapatistas, 
que son reivindicacións da grande 
maioria da sociedade mexinaca: 
pan, terra, teito, saúde, educación, 
independéncia e xustiza". 

De feito, o alzamento de Chiapas 
significou o fracaso do programa 
estrela do governo de Salinas de 
Gortari, o Pronasol (Programa 
Nacional de Solidariedade), unha 
espécie de plano de caridade es
tatal, do que "aos sectores máis 
pobres só chegaban as migallas, 
como campos de baloncesto, tro-

PSI 
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feos, pelotas ou cárceres, pésie a 
un dos seu obxectivos ser a ac
ción social para combater a po
breza extrema". 

O EZLN monstrou ao mundo outra 
cada de México, distinta á do Turis
mo ou ás fotos de propaganda in
dustrial que chegan aos empresá
rios de Estados Unidos para pro
mover o investimento nun dos paí
ses coa man de obra máis barata 
do mundo. "Ca NAFTA (Acorde de 
Libre comércio entre EE..UU., Ga
nada e México) o Governo esta 
venciendo o país a prezo de ganga 
e ninguén facia nada até que os 
máis pobres, pero tamén os máis 
dignos se ergueron. As repercu
sións do levantamento de Xaneiro 
van máis alá das negociacións par
ticulares cos Zapatistas. O PRI 
aceitou finalmente as garantías exi
xidas polos partidos da oposición, 
nomeadamente o da Revolución 
Demcrática de Cuauhtemoc Cárde
nas, para participar nunha eleicións 
limpas no vindeiro mes de Agosto. 
"Por primeira vez existen posibilida
des reais de que o PRI perda o po
der'', sinalan Adela e Gabriel.+ 



INTERVENCIÓN EN AMÉRICA LATINA 

• HORÁCIO VIXANDE 

Martha Luz Saldarriaga é 
unha avogada de 
Medellin, Colómbia, que 
tivo que abandonar o seu 
país e asilarse en Suécia 
tras ser repetidamente 
ameazada polo seu 
activismo en favor dos 
direitos humanos e por 
denunciar repetidamente 
as conexións entre o 
narcotráfico, o Exército, o 
Governo colombiano e a 
DEA norte-americana. 

Desde aqui semella que en Co
lómbia non hai Estado de direito 

O que se pretende é romper esa 
imaxe de que só hai narcotráfico, 
cando realmente hai unha virulén
c i a estrutural, que ven de moi 
atrás, como en toda América Lati
na. O maior número de persoas 
que cai vítima de violéncia, de 
torturas e desaparicións é por ra
zóns políticas. Senón, como se 
explica que do principal grupo 
opositor foran asasinados 2.200 
militantes, dun partido de corte 
socialdemócrata, como a Unión 
Patriótica? Nos últimos cinco 
anos mataron a 5.000 persoas 
por razóns políticas; opositores, 
dirixentes sindicais, civis, indíxe
nas e membros de grupos de di
reitos humanos. 

Quen está detrás deses asasi
natos? 

Hai un . acordo entre o Exército e 
o narcotráfico para financiar o 
que se chaman grupos paramilita
res. O narcotráfico investiu nestes 
grupos para evitar, por unha ban
da, que haxa responsabilidade do 
Estado colombiano, como sempre 
.houbo até 1987, cando era moi 
clara nestas accións contra a po
voación civil. Cando entra o nar
cotráfico faino porque o Estado 
permite. Non é o Estado quen fai 
o acordo, senón que é a níveis 
rexionais, onde as bases milita
res, os terratenentes e os políti
cos, senadores, parlamentários ... 
chegaron a acordes co narcotrafi
cante da zona co fin de extermi
nar o que se chama a base social 
da guerrilla, é dicer, os campesi
ños, dos que sospeitan que son 
apoio e xénese da guerrilla. O ob
xectivo é eliminala através de 
grupos paramilitares, que son 
adestrados na mesma base mili
tar, pero que non utilizan unifor
me. Son escadróns da morte e 
funcionan do mesmo xeito que no 
Salvador, Guatemala e as Hondu
ras. É o mesmo esquema, non 
hai diferéncia. 

Aqui tiñamos a impresión de que 
se consolidaba a democrácia. 

En 1990 houbo unha Asemblea 
Constituinte, que reformou unha 
constitución vella, de máis de 150 
anos. Participaron indíxenas, mi
norías étnicas negras , e alguns 

Martha Luz Saldarriaga 
'O narcotráfico é a xustificación 

para a intervención dos Estados Unidos' 
grupos reinseridos, que fixeron un 
acordo de paz co Governo: dous 
grupos insurxentes, que non eran 
máis do 30% da guerrilla. Daque
la fíxose a Asemblea Constituinte, 
pero o mesmo presidente que 
convoca declara o estado de 
emerxéncia. En base a isto o Go
verno suspende todas as garan
tías. Por exemplo, os direitos hu
m anos. A prensa queda baixo 
censura automática e as notícias 
sobre a orde pública deben ser 
aprobadas polo Ministério de De
fensa. A xustiza queda sen rostro, 
quer dicer, os xuíces tórnanse 
anónimos, as probas son secre
tas e recollidas polo Exército e o 
acusado coñece as probas e a 
acusación durante o xuízo, non 
noutra etapa. Unha persoa pode 
permanecer detida até dous anos, 
sen saber que probas hai na sua 
contra. Mentres, o narcotráfico es
tá a chegar a acordos co Gover
no, podan confesar os seus deli
tos e negócian co fiscal as penas. 
O narcotraficante que foi acusado 
coa base militar de Cali provocou 
a morte de 200 campesiños en 
menos de un ano na zona de Tru
jillo. Este narcotraficante, Urdino
la, negociou a sua pena co fiscal 
da Nación: sete anos de prisión 
que quedaron reducidos a tres. 

A intervención dos EEUU 

A política da ONU de persecu
ción da cocaína en que queda? 

A estratéxia de Norte-América é 
cambiar de inimigo, que era o co
munismo, do que talaba como in
xerente na América Latina. Non é 
que a América Latina se identifi
que co comunismo, ten a sua pró
pria história e o seu próprio es
quema de poder, que responde 
máis a un socialismo con demo
crácia. Sen embargo eles, co in
vento do comunismo, combate
ron, até 1989 ou 1990, de frente 
contra todos os inimigos, acusa
dos de seren guerrilleiros. Pero 
cando cai a Unión Soviética, cai a 
base da doutrina de Seguridade 
Nacional, que é a doutrina dos 
EEUU para América Latina, para 
tela baixo control, e inventa o 
canto do narcoterrorismo. Con is
to invaden Panamá e capturan a 
Noriega, pero Noriega está agora 
nos Estados Unidos e os ameri
canos seguen no Panamá. O 
mesmo xogo tan con Colómbia, 
primeiro isólana politicamente. As 
ditaduras na Latino-América e as 
agresións directas dos Estados 
Unidos despertaban unha solida
riedade internacional moi grande 
que desmascaraba aos EEUU. 

'A , razon para a 
invasión ianqui é a 
construción dunha 
canle alternativa á 
de Panama' 

Agora eles poñen á América Lati
na como a má, a produtora de 
droga, a terrorista, a pátria de 
bandidos, a de narcotraficantes 
asasinos. É certo, hai narcotrafi
cantes asasinos, pero ordenados 
e pagados pala mesma DEA nor
te-americana, e non son millóns 
como monstran nos meios de co
municación, son duas ou tres fa
mílias, como en todos os países 
do mundo. Mónstrase que é todo 
o país. Todo o que acorre nun 
Estado por razóns políticas, que é 
o 90%, é enmarcado dentro do 
narcotráfico, e ese é o problema. 
Que razón hai para que, por 
exemplo, 2.000 membros militan
tes dun partido opositor ao Go
verno sexan asasinados polo nar
cotráfico? Que catro candidatos á 
presidéncia morresen? Que ra
zóns hai? Políticas. Ademais isto 
foi determinado pola Comisión 
Seta do Parlamento Europeu, que 
visitou Colómbia en 1993. Eles 

mesmos ditaminaron a alianza di
recta entre paramilitares, narco
tráfico, Exército e doutrina de Se
guridade Nacional do Pentágono 
cara América Latina. lso tramén 
foi estabelecido por unha Comi
sión Asesora da DEA norte-ame
ricana, que di que os diñeiros pa
ra combater o narcotráfico utilí
zanse para acallar e combater a 

'Hai un acordo entre 
o exército e os 
narcos para 
eliminar á base 
social da guerrilla'. 

ANXO IGLESIAS 

insurxéncia en Colómbia e non 
para o seu fin, que, pala contra, o 
Exército cada dia está máis invo
lucrado nestes asuntos e os gru
pos paramilitares continuan a ac
tuar baixo protección e dirección 
do Exército. 

Como se estrutura a oposi
ción? 

Hai dous tipos, unha dentro do 
que é o marco de direito, de lexiti
midade, a que fai a Unión Patrióti
ca e dous grupos reinseridos, que 
fixeron acordos de paz co gover
n o, que eran grupos armados 
guerrilleiros, son o antigo M 19, 
agora Alianza M 19, e un sector 
do Exército Popular de Libera
ción, que se chama Esperanza, 
Paz e Liberdade. Neste instante 
está encol da mesa do Governo a 
negociación coa Corrente de Re
novación Socialista. Pero entre os 
tres grupos non se chega ao 30 
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do movimento insurxente. O 70% 
está organizado através da Coor
denadora Guerrilleira Simón Bolí
var, que ten máis de 200 frentes 
entre as tres organizacións que o 
conforman: as FAP, LN, un sector 
do LPN e moitos guerrilleiros que 
non aceitan os acordes de paz 
porque están ameazados de mar
te e aos que o mesmo Governo 
persegue. Cando o Governo che
ga a acordos de paz, aos da cú
pula incorpóraos ao esquema do 
Estado, pero daí para abaixo, o 
que se chama a militáncia, son 
perseguidos. 

Cal é estratéxia da Coordena
dora? 

Neste momento negociar co go
verno de Colómbia, pero o que 
peden é un cámbio estrutural, 
que toda a estrutura corrupta 
cámbie por outra na que se per
mita a oposición, onde as rique
zas deixen de estar nas mans do 
3% da povoación, porque Colóm
bia é un país imensamente rico, 
que ten petróleo, que produce o 
70% de produtos de sobrevivén
cia, que ten o pozo máis grande 
de América Latina, descoberto 
hai tres anos: esa é outra razón 
do grande interese dos EEUU no 
naso país. Todo isa está nas 
mans do 3% e a Coordenadora 
pede que este estado de inxusti
za e desigualdade aberta, onde a 
pobreza é de 14 millóns de perso
as , cámbie por unha estrutura 
máis xusta onde todas as persoas 
teñan garantidas as suas necesi
dades básicas. Entón o Governo 
di que a Coordenadora o que 
quer é tomar o poder de xeito po
lítico, e o que fai o Governo é de
clarar a guerra publicamente: Ga
viria comezou un ataque moi fron
tal contra a Coordenadora Guerri
lleira, en base a isa decretouse o 
estado de comoción interior. 

A negociación é imposíbel? 

Deuse , pero só para aqueles 
opositores que estaban na clan
desti nidade . O Governo quería 
saber quen era a oposición en 
Colómbia e sóuboo cando se fi
x o a Asemblea Constituinte. 
Agora que xa sabe quen son e 
como está organizada, dia a dia 
é golpeada. Entón o Estado des
monta toda a Constituinte. Quer 
dicer, o Estado de direito desa
parece pero por obra do próprio 
Presidente que saca leis de dita
du ras, amnistía a membros do 
Exército. Cando se investiga a 
un militar (hai 313 militares acu
sados de violacións dos direitos 
humanos e con probas moi cla
ras, indiscutíbeis), os xufces que 
coñecen son asasinados, abriga
dos a sairen do país, e o proce
so pasa á mesma Xustiza penal 
militar. Ou sexa, o militar que é 
acusado é xulgado polos mes
mos militares, que son xuíces, 
partes, acusados, defensores ... 
Neste esquema, cando xa toda a 
Constituinte está desmontada e 
coa aprobación do Congreso a 
cámbio de diñeiros, que aqui 
chaman auxílios rexionais, na úl
tima semana entran os marines 
norte-americanos e din que é por 
razóns humanitárias e de solida
riedade. O comando que entrou 
acantonouse en Juan Chacos, 
chámase Operación Forte Cami
ño 94 Sul, o batallón é o número 
46 de Enxeñaria Fort Rock. Un 
dos xornais de Colómbia, El Es
pectador, en concreto, interro
gou ao Maior Arnie Owens, que 
é un voceiro do Pentágono, e es
te dixo: "non, non se está porra
zóns anti droga, senón por ra
zóns humanitárias, para facer 
escalas e estradas". E con isto 
invaden Colómbia. Escalas hai , 

'Gaviria será o 
próximo presidente 
da OEA en 
pagamento ás 
facilidades para a 
invasión de 
Colómbia' 

o que non hai son mestres, por
que mataron a máis de 500 en 
dez anos. 

Pero ainda grupos como o pe
riódico El Espectador que po
den facer oposición. 

El Espectador criticou ao Gover
no, e dase a coincidéncia de que 
recebe atentados por parte do 
narcotráfico. Pero non están to
das as vias agotadas. Colómbia 
mónstrase como caso illado na 
América Latina, nos procesos de 
loita pala liberación, e é apresen
tado como un pavo de narcotrafi
cantes. Cando Colómbia está ne
se proceso, hai organizacións sin
dicais, civis, indíxenas, hai grupos 
guerrilleiros como a Coordenado
ra (a guerrilla é a máis antiga de 
América Latina, máis de 40 anos), 
máis todo o movimento social e 
político que hai... O que precisa
mos é rachar con esa imaxe tan 
negativa que hai, que se vexa no 
contexto internacional de proceso 
de cámbio estrutural a unha de
mocrácia con xustiza social ou 
outro estado que pode ser socia
lista pero que, en todo caso, res
ponda ás necesidades básicas. 

Necesidade dun 
mediador neutral 
Pero os sectores actuais que 
governan o Estado teñen cabi
da nun marco democrático? 

Todos ternos cabida dentro dun
ha democrácia, pero o Estado ac
tual non permete a oposición , si 
formalmente pero na prática eli
mina aos opositores. Todo o que 
sexa oposición ao Governo está 
a ser eliminado sistematicamen
te. Levamos máis de 300 masa
cres en cinco anos. 

Estaría disposta a esquerda a 
conviver co Exército? 

Seria un proceso de paz e como 
todo proceso, doloroso. Unha 
proposta é que haxa observado
res internacionais, un relator de 
direitos humanos da ONU e bri
gadas internacionais que verifi
quen quen viola acordos de paz 
cando este se inícia, porque ha 
ser moi longo. Xa houbo dous e 
fracasaron. Un proceso de paz, 
para funcionar, implica observa
dores internacionais, porque can
do hai un antagonismo como este 
é preciso un mediador neutral. 

'Europa sabe da 
corrupción de 
Gaviria pero 
ampárao'. 

Que parte do país está contro
lado pola guerrilla? 

Está sectorizado. Non estamos 
na etapa do Salvador, onde se ve 
claramente que território está coa 
guerrilla. En Colómbia están por 
frentes e o piar é que hai un em
pate militar co Estado, iso signifi
ca que políticamente a guerrilla 
ten moito apoio. Pero non se po
de detectar m?is que os frentes, 
que son 200. E a grande diferén
cia co Salvador. Hai zonas de in
fluéncia das frentes guerrilleiros, 
e son atacados como alvos do 
Exército, das frentes non son ata
cados porque sempre perde. Ata
ca a zona de influéncia, onde nin
guén ten armas, e aí é onde hai 
masacres. 

Desde Europa faise algo? 

O que se fai é apoiar o Governo 
de Gaviria, que se monstra como 
un presidente valente e democrá
tico que loita contra as forzas es
curas do narcotráfico e do terro
rismo de guerrilla, e ese é o tra
tamento que lle dan os presiden
tes europeus, que ademais per
meten o isolamento de notícias 
internacionais. Europa reproduce 
a primeira notícia dunha masa
cre: narcotráfico cu guerrilla te
rrorista. Pero cando xa se de
monstra que é o Exército e ade
mais se identifica persoalmente a 
un parlamentário como o autor 
intelectual e ao grupo narcotrafi
cante que ademais investiu nesa 
zona para ser pagado con terras, 
cando istó sai á luz pala mesma 
procuraduría, a prensa de Euro
pa non publica nada. O que se 
fai é que os organismos non go
vernamentais de direitos huma
nos están a rachar ese bloqueo 
informativo. A campaña que es
tamos a facer chámase "A verda
de sobre Colómbia". Non é unha 
campaña revolucionária. 

A invasión de Colómbia 

Europa é consciente de que a 
situación é asi? 

A proba está en que hai seis me
ses rematou a investigación da 
Misión Seta, do Parlamento Eu
ropeu. Todos os governos teñen 
este informe, que é moi completo 
e detallado, porque se sinala, co
mo autor de violación de direitos 
humanos, directamente ao Esta
do colombiano através das for
zas armadas e o seu vencella
mento co narcotráfico. Explica 
que non combaten o narcotráfico, 
senón que están con el por fins 
políticos, e que o diñeiro contra 
as drogas vai contra a subver
sión, a insurxéncia e os movi
mentos pacíficos. Saben o que 
pasa, só que calan. 

Daquela a comunidade interna
cional non loita contra as drogas. 

O próximo presidente da Organi
zación de Estados Americanos 
será César Gaviria, apresentado 
como un presidente combatente 
e valente. O regalo pala invasión 
de Colómbia é a secretaria da 
OEA. E a razón real de os mari
nes estar en Colómbia é a cons
trución alternativa á canle do Pa
namá. Porque onde eles están 
está o rio Atrato, que une o océa
no Pacífico co Atlántico, do mes
mo xeito que fai a canle de Pana
má. O tratado T orrijos-Carter ven
ce en 1999 e eles precisaban un
ha base militar. Ademais somos a 
primeira via de acceso á América 
Latina. Esa é a razón de tratar de 
illarnos do contexto do continen
te, para poder ocupala e que o 
Mundo e a opinión pública xustifi
quen a ocupación. + 

O rei da guerra 
anti-droga anda espido 
O manifesto a pral da legalización das drogas asinado por Gabriel 
García Márquez, e apoiado por moitos intelectuais 
latinoamericanos, ergue comentários na prensa· dos Estados 
Unidos. "Cinco anos despois de o presidente Bush declarar a 
guerra aos estupefacentes, os intelectuais latinoamericanos 
comezan a denunciar que o reí anda espido -escrebe o director do 
'fHE NEW YoRK TIMES, no número de 28 de Febreiro. Os críticos 
(de Latinoamérica) dinque a guerra non deu abaixado o correr da 
cocaína e a marihuana para as cidades dos Estados Unidos e que 
as máfias da droga son máis potentes ca nunca. A posición de 
García Márquez é radicalmente distinta xa que recomenda a 
legalización mundial baixo control". O diário inclue o manifesto do 
prémio Nóbel que denúncia que "Colombia, a pesar de ter uns 
recursos limitados e de contar con milleiros de mortos por esta 
causa, rematou con moitas bandas e encheu as cadeas de narco
delincuentes. Alomenos, catro dos máis importantes capos están 
entre reixas e o máis importante de todos foi morto. Pero nos 
Estados Unidos, arredor de 20 millóns de toxicómanos fornécense 
á diário sen problemas. lsto é posíbel grácias a unha estrutura ben 
dotada de comercialización e distribución. Nesta situación, a 
polémica da droga non pode seguir vacilando entre a guerra e a 
toleráncia. Compre coller o tauro polos cornos e atapar un xeito de 
regulamentar a legalización". 

A prensa británica pasa factura 
á viaxe de Adams 
O éxito diplomático de Gerry Adams, presidente do Sinn Feinn, na 
sua visita a Washington e Nova lorque, foi obxecto de airadas 
reaccións na prensa británica. O semanário irlandés .AN 
PHoBIACIIT resume no seu número de 1 o de Febreiro as posicións 
dos diários de Londres: "Vemos o discurso anti-republicano, 
pensado para o público británico e irlandés, con referéncias 
contínuas as bombas de Warrington e Shankill Road; vemos con 

Gerry Adams. 

canto desprécio 
tratan ao público 
norteamericano 
como ignorante da 
situación 
irlandesa; vemos 
como alcuman de 
desinformada á 
prensa 
norteamericana; 
aparece tamén a 
rebuscada 
explicación de que 
lle deron permiso 
de entrada a 
Adams [nos 
Estados Unidos] 
para engadalo 
cara a 
respeitabilidade e 
forzalo a que 
asine un alto o 
fago; chaman 
inxénuos aos 

políticos norteamericanos, por crer que Adams anunciaría o alto ao 
fogo na sua conferéncia de Nova lorque; ao darlle a man a Gerry 
Adams, Clinton só buscaba o apoio do senadores de orixe 
irlandesa para a sua reforma da sanidade". O semanário entende 
que a prensa británica resente as críticas dos norteamericanos 
contra a intransixéncia de Londres na pacificación de Irlanda, co 
gallo da visita trunfal de Adams. 

Matar ao mensaxeiro 
O editorial do THE WASHINGTON PosT de 28 de Febreiro ocúpase 
da violéncia contra os xornalistas. "Matar ao mensaxeiro é como 
unha praga que se extende por todo o mundo. O ano pasado foron 
56 os xornalistas mortos mentres facian o seu traballo. Nesta 
nómina total están incluidos nove que morreron en Alxéria, sete en 
Moscova, catro en Turquía e tres na Angola. Nos últimos trece 
meses, mataron a cinco redactores da Associated Press, a cifra 
máis alta nun tempo tan curto de toda a história da axéncia de 
notícias, que ten 146 anos. Cal é a razón deste aumento? A 
primeira é o cámbio das regras. Nas guerras, as partes 
belixerantes adoitaban tolerar a presenza de correspondentes, que 
se identificaban coma tales e non levaban armas. Agora, os 
xornalistas son un alvo permanente dos disparos, coma acontece 
en Bósnia, ou serven de reféns, coma en Beirut. Pasa tamén nos 
Estados Unidos. Hai dous anos, un asasino a soldo do narco
tráfico matou a Manuel de Dios, director do diário en español máis 
vendido de Nova lorque. Os governos e os sindicatos de Prensa 
deben erguer a voz contra esta persecución". • 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Agostiño 
Sixto Seco será un 
dos encarregados de 
dirixir o Centro Ramón 
Piñeiro. Mais Don 
Agostiño non é nen 
lingüísta, nen literato, 
nen estudoso da 
história ou da 
antropoloxia, matérias 
ás que se dedicará o 
Centro. El é médico 
especialista en 

' ortopédia e 
traumatoloxia. Vaia 
cabreo que van coller 
os do Instituto da 
Língua, primeiro 
póñenlle un 
competidor sufragado 
con mil millóns e agora 
bótanlle abaix·o a teoría 
de que a língua é 
causa de especialistas. 

Domingos 
Garcia Sabell 
tiráballe estes dias da 
levita a Vitorino: "Que 
me tes que sacar na 
visita de Menem". 
"Pero home, 
contestaba o 
Presidente do 
Parlamento, que ti es 
Delegado do Governo 
e aqui, segundo o 
protocolo, non pintas 
nada". "É que teño que 
sai r moito es tes di as 
nos xornais que me 
trema o posto e hai 
que asegurar". Velai 
un exemplo para 
todos. Aos seus 84 
anos e pelexando por 
un posto, coma se fose 
un mozo. 

A xefa da tenda 
santiaguesa de 
Benetton paga as 
suas empregadas 
unha soldada de 50 mil 
pesetas ao mes, tainas 
traballar entre nove e 
dez horas por dia e 

Meilán Gil 
contrata a dedo 
Hoxe en día cando a situación 
laboral deste país é tan preocu
pante vostede quizais estea á 
espera dunhas oposicións na 
Administración, para conquerir 
unha certa estabilidade no em
prego. O que 
non está a sa-
ber é que certa 
Administración Actuacións 
como é a Uni-
versidade da doutras 
Coruña canta 
cunha Equipa 
Reitoral que é 
incapaz, desde 
hai anos de sa
car unha oferta 
pública de em
prego e segue 
a sorter a pre-

épocas 
seguen a ser 
o pan 
decadadia. 

cariedade coa contratación tem
poral, máis da metade de todo o 
colectivo laboral. 

Que é o que se está a buscar 
con esta atitude? 

A contratación temporal a dedo. 
Actuacións doutras épocas se
guen a ser hoxe o pan de cada 
día do señor Meilán Gil, saltán
dose todas as normas legais 
previstas nos Estatutos da Uni
versidade e do Convénio Colec
tivo do P.A.S. Laboral por el 
mesmo asinados. Neste camiño 
ven de contratar a outra persoa 
de xeito dixital, e dicimos ben 
outra, porque non é a primeira. 
Incluso lago de ter recebido un
ha sanción económica, a sua 
prepoténcia é tal que hoxe repi
te. A fin de contas os cartos da 
sanción non saen do seu peto. 

Se vostede está a esperar unha 
oposición libre onde a igualdade 
de capacidade e méritos sexan 
segundo a lei, xa pode buscala 
neutros sítios, namentres nas 
Universidades de Santiago (cun 
claro déficit presupostário) e na 
de Vigo, irmá de nacimento da 
nasa, está nas portas de convo
cala, nesta non hai o mínimo in
dicio de que isto poda ser reali
dade algun dia. Case que é me
llar que vostede busque un "en
chufe" que lle sirva para entrar a 
dedo da man dun home que ten 
fama de ser un dos mellares pro
fisionais do Direito Administrati
vo, ainda que xa se sabe: o que 
coñece a lei, coñece a trampa.+ 

EDUARDO LoRENTE E 

TRES ASINATURAS 

(MEMBROS DO CTÉ. DE EMPRESA 
DA ÜNIVERSIDADE DA CORUÑA) 

Pala instalación 
dos semáforos 
no coléxio 
de Mallón 
Os abaixo asinantes, membros 
da comunidade escolar do Colé
xio Público de Mallón (Nigrán), 
queremos denunciar a falta de 
interese das autoridades (Con
cello de Nigrán e Xunta de Gali
za) a respeito dun tema tan con
creto como é a salvagarda da 
integridade física dos nasos ti
llos e tillas. 

1. Xa vai para moitos meses, o 
Consello Escolar solicitou tanto 
ao Concelle como já Xunta a 
instalación duns semáforos na 
estrada de Nigrán á altura da sí-

IRA MAN 
XosÉ Cm CABIDO 

Teño visto xa en tres películas recentes -butaca estreita, palo
mitas quentes, imaxe desenfocada- a esa actriz olluda que ten 
un dente de máis, como raio se chama... Precisamente é ela 
quen fai de avogada lista na de En el nombre del padre. O gi
chiño principal que meten preso, se non me engaño; é o mes
mo que fixera con Madelane Stown El último Mohicano, unha 
ben boa película de acción por certo, de cuia banda sonora 
non me daría vergonza facer un comentario moi positivo, cuali
dade que comparte con El piano (moi hábil Michel Nyman), 
como xa todo cristo sabe a estas alturas. 

Pero esa película, En el nombre del padre, obrigoume a consi
derar se é posible que a Igrexa reaccionaria e metomentodo de 
Woitila estea financiando ou promovendo unha ofensiva pro
pagandística contra a Igrexa protestante. Ou se pala contra, a 
producción <lesa película responde a unha iniciativa particular. 
Sen embargo, que sexa estreada no Fraga e ben publicitada un
ha história moralizante, baseada nun feito real, fairne descon
fiar. Quen sabe. Aí está: contra a lei antiterrorista , matizada
mente favorecedora da causa irlandesa, católica ata a médula. 

Houbo, no glorioso período revolucionario 1789-1794 unha leí 
que propuña a non asistencia ó detido. Chamouse Leí Couthon. 
O seu promotor foi á guillotina xunto con Robespierre, que se 
opuxera a esa leí. Unha vez máis, a sombra do puritano. É co
mo se cheirase todo o tempo a Termidor.+ 

da na escala de Mallón para evi
tar posíbeis atropelos nas horas 
de entrada e saída do centro, 
cando entre pais e fillos supo
m os unha im-
portante canti-
dade de perso-
as que tenta- O interese das 
mos atravesar a 
estrada co má- autoridades 
ximo tino posí- por este 
bel debido á al-
ta velocidade asunto 
dos vehículos resúmese 
que ignoran os 
sinais de tránsi- nun siléncio 
to para a redu- b 1 to 
ción da mesma. a SO U • 

2. Despois de 
todo este tem-
po, o interese das autoridades 
por este asunto resúmese nun 
siléncio absoluto( ... ) 

3. O día vinteduos de Febreiro 
do ano que andamos foi atrope
lada unha nena á saída da es
cala. Por sorte non tivemos que 
lamentar unha desgrácia de gra
vidade. Pero non estamos dis
postos a que teña que haber un
ha marte para que os semáforos 
se coloquen por fin. ( ... ) 

Por todo isto, esiximos que se
xan instalados de contado uns 
semáforos na zona indicada, 
pedíndolle ás autoridades co
rrespondentes que cumpran co
as suas abriga de dar uns servi
zos básicos á povoación. ( ... ) • 

XOSÉ A. COMESAÑA ABAIDE E 
OUTRAS CINCO ANINATURAS 

(NI GRAN) 

Integrismo 
árabe: 
revolución 
do Magreb? 
O integrismo árabe é un dos fe
nómenos sociais máis importan
tes do fin de século. Contra o 
que Ocidente reacciona intervin
do, mediante as tramas dos di-

ferentes servizos de intelixéncia 
dos que os nasos estados dis
poñen, en asuntos estrictamen
te concernentes aos governos 
dos países dos que falo (Arabia 
Saudita, Marrocos, Túnez, Exip
to e Alxeria, primeiramente). 

Fálase do integrismo árabe co
ma do fascismo europeu e, de 
certo, ten aspectos coincidentes, 
máis, tanto na orixe coma nos 
seus efeitos no eido da política 
internacional, danse grandes e 
claras diferenciacións. O movi
mento integrista nace do baleiro 
cultural e sociolóxico provocado 
palas colonizacións alienantes 
que se deron por parte da Euro
pa, neste caso no Magreb; non 
da psicose colectiva baseada 
nun ideal egocentrista e déspos
ta, coma o fascismo. E tamén, a 
diferéncia deste, non ten ansias 
-territorialmente-expansionistas. 
Só persegue salvagardar a cul
tura árabe. Algo con máis ou 
menos fortuna, institucionalmen
te aceitado e praticado en case 
tódos os países ocidentais. 

A coincidéncia ven dada nas exa
cerbacións que se cometen (asa
sinatos de extranxeiros, magnicí
d ios e terroris-
mo de estado 
organizado). 

Os árabes 
Segundo a mi-
ñ a m o d esta están cansos 
opinión, o que 
acorre é que os 
árabes están 
cansos de tanta 
fórmula política 
importada, é di
ce r, sofreron 
durante séculas 
o feudalismo, 
estiveron so-

de tanta 
fórmula 
política 
importada. 

metidos por Europa, tiveron de
mocráci a, nalguns casos inda 
hai ditaduras capitalistas e hou
bo intentos organizados de dita
duras socialistas na liña da ex 
U.R.R.S., fracasados antes de 
chegar a bon termo. Hoxe en 
dia, un número cada vez máis 
elevado de árabes están pola 
ditadura de Alá. Este fenómeno 
non é exclusivo do Magreb, da
se xa en case todos os países 
con comunidades musulmás 

cuantitativamente relevantes e 
coma ben se sabe, nace da "re
volución" integrista iraniana e 
dos exitosos esforzos dos seus 
responsábeis por exportala. 

Unha revolución coa que non é 
doado simpatizar por todo isto 
canto levo dita e o marcado ca
rácter retrógrado e socialmente 
involucionista que a caracteriza. 
Senembargo penso que desde 
unha posición nacionalista é sin
xelo de entender. lsto non impli
ca, por cantas conotacións ultra
direitistas descrebin baixo o 
meu ponto de vista, que deba
mos asumir ou solidarizarnos 
coa devantida causa. • 

ABEL M.ÉNDEZ BuGHEIRO 
(MILITANTE DE GALIZA NOVA DA 

COSTA DA MORTE) 

Corta-Feira 
O outro dia fun á Feira do Grelo 
nas Pontes, unha feira que non 
sei porque, trouxo-me reminis
céncias do 25 de Xullo , e da 
festa que organiza o BNG ali no 
Campus. Havia moita xente que 
ia ver unha feira popular, onde 
se podian degustar "produtos tí
picos do país" ou ver unha mos
tra de artesanato. Lembro que 
no 25 de Xullo, na festa bloquei
ra, para comer tardas unha eter
nidade e os prezos non son na
da "ceives e populares", non há 
nengún grupo de música tradi
cional , nen unha mostra da na
sa cultura (artesanato , costu
mes, ... ) nada que anime e ensi
ne a xente o que verdadeira
mente é unha festa nacional. .. 

Eu aguardo que este 25 de Xullo 
(2ª Feira, o das Feiras aprendi
no o outro día escoitando a uns 
vellos que falavan duns Reguei
feiros que sairan pala televisión 
galega , e un 
maior dixo algo 
da "corta-feira" 
e daí o título da 
carta) sexa un
ha festa nacio
n a I completa , 
unha festa ta 
mén pedagóxi
c a onde se 
aprendan cau 
sas da xente 
que haxa por 
ali , como apren
din eu na Feira 
do Grelo o das 
"feiras", que os 
rapaces apren
dan dos vellos 
que son os que 
mais saben 
deste país, a 
ver se vamos 
chegar ao dia 

A ver se 
vamos chegar 
aodia no que 
o 25-X sexa 
somente 
unha manifa e 
que o público 
non saiba o 
queéa 
chorima, nen 
a corta-feira, 
nen Castelao. 

no que o 25-X, sexa somente 
unha manita, un mitin que tale 
da nasa cultura, dos nosos "de
vanceiros" e que o público non 
saiba o que é a chorima, nen a 
corta-feira, nen Castelao. ( ... ) 

Este Dia da Pátria que ven, há 
que aproveitá-lo, pois van-se 
celebrar causas importantísimas 
conseguidas polo nacionalismo, 
como son ir recuperando o par
lamento botando dali, pouco a 
pouco, a eses "ignorantes, im
beciles i escuras" que non de
fenden os intereses desta na
ción. A estes 13 deputados, po
dará-se s9mar a posível repre
sentazón na Europa, non só po
lítica, senón futbolística; a o 
meu Celtiña na Recopa, e ao 
Depor na Taza de Campeóns 
de Liga, mais que tamen isto sir
va para levar a imaxe de nazón 
á Europa onde tanto nos estan 
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fodendo. A imaxe dunha nazón 
que non vai renunciar a defen
der os seus intereses onde se 
cocan as fabas.( ... )+ 

A.i..ExANDRE PÉREZ 
(FERROL) 

Cámbianse taxas 
por ilusións 
"Terrícolas: fálavos o Estado. 
Dispuxen que os primeiros cabe
zas de cada Comunidade Aúto
noma se encarregasen de exe
cutar a Constitución ate as súas 
derradeiras consecuéncias. Por 
iso, que non vos estrañe se para 
solicitarlles traballo nas suas filas 
e ao ser servizo vos peden unha 
cauta de até catro mil pesetas, 
sexa cal sexa a vosa orixa social, 
monetaria, xenética ou escolar. 
Os vasos xefes administradores 
só cumpren co seu debe, execu
tar a lei de non discriminación até 
as suas últimas consecuéncias. 
E se vos chega un rumor de que 
esas taxas que 
tan amabelmen-

tucionalízano, a xeito de multi
nacional. O caso é que preten
den cobrarnos pasta para xogar 
a unha lotería de ilusións labo
rais e se soa a faluta ao mellor 
mesmo te contratan por seis 
meses a traballos forzados. Se 
non soa, non pasa nada, o im
portante é participar. 

Hai moito tempo, nun lugar do 
que non ... por traballar recebía
se un salário. Pobre, pero salá
rio en fin; salário para pobres 
asalariadas e asalariados. Ago
ra es ti quen paga para traballar, 
para comprar o xornal na procu
ra do mesmo, para vestirse e 
maquillarte axeitadamente na 
entrevista de idem. A menstali
dade primitiva do capitalismo 
chámao investimento. 

O último, o máis escandaloso, é 
que a história volveu a virar so
bre si mesma, unha nova volta 
de torca, un novo tirón de ore
llas para quen non investiu ben 
a sua forza de traballo: os aspi
rantes e as aspirantes a obrei
ros teñen que pagarlle á Xunta e 

A ALDEA 

COUSAS DE FAMÍLIA 
NANINA SANTOS 

Na Alemaña hai, tamén, unha ministra de familia. Manuel Ló
pez besteiro e mais o governo do que forma parte colocaron 
asi á Galiza sempre postrada, sempre postergada, a un nível 
verdadeiramente europeu. 

Preocupada Hannelore Ronsch co descer da natalidade -mes
ma preocupación que a colega daqui- ven de propor un im
posto que grave á xente solteira e ás parellas sen descendén
cia, puxando polas famílias con crianzas, alentando ás xentes 
ao matrimónio e desaconsellando calqueira barragania. 

Houbo xente, mesmo natalista e familiarista, que se amuou coa 
proposta, mentres eu, lonxísimo daquela ideoloxía, estaba, xa, 
mirándoa con bons ollos. Que non queres ter fillos? Ale! un im
posto (flaxelo) que axude a financiar o fillo do viciño. Que che 
cae mal o viciño e o fillo? Exercitas paciéncia e temperanza con
tribuindo a ese rapazolo que masca chicle, vai para conselleiro, 
fala español, alardea co casco da moto, pelisca cus das mozas .. . 

Contribúese á xustiza distributiva e faise país, agora que hai 
alarma coa cuestión demográfica. 

E a quen lle non goste que lle bote sucre. Por iso pariron a 
Consellaria <laque e o Ministerio dali. + 

o Estado uns cantos miles de 
pesetas en conceito de taxas 
por solicitaren un pasto entre a 
sua gleba. 

Unha série de fenómenos adxa
centes por de relevo as contra
dicións deste momento. O pri
meiro é a asimilación dos proce
sos de convocar oposicións e 
prazas de persoal laboral se
gundo o rito mercantil: ti dasme 
cartas, eu douche fe. O segundo 
é que se institúe un tráfego no 
que non só son zarandeados 
uns sectores de povoación de
terminados: os que teñen nece
sidade do traballo público e as
piracións ao mesmo -clases mé
dias e médias-baixas. Mentres 
estes boten moedas na máquina 
tragamoedas de cauce legal, os 
postas intermédios e superiores 
ocúpanse por outras vías, virtu
des e orixes máis altas de clase 
social (non adoitan a precisar de 
oposicións ou lles costa menos 
o acceso en relación ao seu po
der adquisitivo). ( ... ) 

Ou sexa, que denunciamos este 

insulto e roubo. Que eleve con
tencioso administrativo quen po
da, con tempo e diñeiro para iso. 
Que non pode é porque a sua 
precariedade profisional obrígao 
a busca las fabas doutro xeito, 
chamar en moitas portas e, co
mo se ve, ás veces até deixar 
propina. E iso para encher as ar
cas dos poderosos empregado
res, sen que nos aseguren, tan 
sequera, a devolución da pasta 
no caso de que a oferta e de
manda non se axusten. Xa se 
sabe, amnésia administrativa. 
Os governos xan non son feiras, 
senón rivais directos da preca
riedade laboral de Cola Loca e 
Mac Chorralds, con perdón.+ 

CIES 
(COLECTIVO DE lNVESTIGACION E 

EMANCIPACION SOCIOCULTURAIS) 

Póvoa da Galiza 

te vos cobran, 
teñen un carác
ter de imposto 
regresivo, de ta
pad e ira para 
que eu me enri
que za á vasa 

Agora es ti 
quen paga 
para traballar. 

HERMO 

A primeira causa a dizer a res
peito da polémica da escolha do 
nome para Trives, Caraminhal, 
Brolhom, S. Jiao, etc., é que, co
mo galegas, nom podemos se
nom dar-lhe um nome galega a 
estes lugares. Nunca podemos 
dizer "Puebla" quando talamos 
em galega, ainda que esta for
ma exista em documentos escri
tos em castel-

costa, non o du-
bidedes: asasi-
nade ao mensaxeiro. Xa o sa
ben, todo ten un prezo, e a espe
ranza por traballar coma funcio
nário na nosa sante sé, é o últi
mo que se perde. 

Resposta de contribuintes inco
modados e morosos tamén: coa 
vénia das Caixas de Aforros e 
demais entidades bancárias, 
permítasenos expresar que é 
case que de psiquiatra compaxi
nar a felicidade con estes rou
bos que sofremos nas suas 
mans. A última tomadura e pelo 
e rañadura de peto que protago
nizou a sua alteza realísima a 
Xunta de Galiza, ten claras se
mellanzas coas cuotas dos caci
ques e coas novas modalidades 
de contrato á baixa que se lle 
brinda a toda respeitabel empre
sa. Só que agora vostedes insti-
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hano. 

Se alguém pre
tende demos
trar que em ga-
1 ego existe a 
forma "Puebla'', 
está inteira
mente errado, 
pois o diptongo 
"ue" é resultado 
impossivel em 
galega do "O" 
tónico breve do 

Se a área 
espanhola 
fixou como 
forma 
estándar 
Puebla, 
a galega 
também deve 

étimo latino de ter a sua 
que provém 
( Po P u L u M ) . forma padrom. 

Em segundo lu
gar, ainda que 
hoje as formas 
galegas que se registam nos do
cumentos antigos (Póvoa-ou 
Póboa-, Pobra e Proba) nom es
tejam vivas na tala das vilas 
mais grandes, o certo é que ain-

obrígaas a mercar 
roupa da marca. É un 
exemplo, e non dos 
piares, que será 
lembrado este 8 de 
Marzo, Día da Muller 
Trabal/adora. 

'Nom pudem 
descobrir em que 
consiste exactamente 
o feminismo: o único 
que sei é que a gente 
me chama feminista 
cada vez que expresso 
sentimentos que me 
diferenc;am de um 
felpudo". Díxoo unha 
muller: Rebeca West e 
recólleno na sua 
axenda as Mulheres 
Nacionalistas Galegas. 

Trinta e tres millóns 
de habitantes ten a 
Arxentina pero no país 
hai sítio para cen. O 
Ministro de Cultura 
arxentino propón unha 
nova emigración 
galega para repovoar o 
grande país austral. 
"Que volvan como 
antes, en grandes 
ondas humanas", di na 
Rádio Galega. 

Gutiérrez Alea, 
director da recén 
premiada Fresas y 
Chocolate, lembra a 
política dos Estados 
Unidos cos cubanos 
que pretenden emigrar 
a ese país. "Aos que 
peden o visado non llo 
dan, pero os que 
chegan de balseiros 
teñen garantido 
traballo e residéncia ". 

Frank Delgado, 
cantautor cubano que 
hai pouco visitou 
Galiza e autor da letra: 
Cuando se va la luz mi 
negra ... compón unha 
canción na sua casa 
da Habana e, 
efectivamente, a luz 
vaise. "Ai! se estivese 
en Europa", pensa. E 
lago respóstase a si 
mesmo: "Se estivese 
en Europa non 
compoñeria cancións, 
estaríame a 
emborrachar". 

,. 



1 0 integrismo 
árabe medra, 
sobretodo nas 
universidades, e máis 
que nada nas 
faculdades técnicas, 
naquelas onde se 
forman os enxeñeiros, 
os médicos, os 
científicos". Regís 
Debray, o ex 
compañeiro do Che 
en Bolívia e, anos 
despois, asesor de 

, Mitterrand, observa 
como a realidade 
contradí a vella tese 
de que o integrismo é 
próprio dos sectores 
máis atrasados, rurais, 
tradicionais .. , en 
oposición aos 
vinculados ao 
progreso, á ciéncia e o 
universalismo. Debray 
coida que o integrismo 
é unha resposta 
trabucada, pero 
defensiva ante a 
mundialización 
unilateral imposta por 
duas ou tres grandes 
poténcias. A solución 
parece tan clara, como 
utópica: recoñecer a 
diversidade. Ou seña, 
un menu de 
empanada, pizza, 
choucrute ou cus-cus 
e non só de 
hamburguesa. 

O Rei de España 
felicita a Menem pala 
excelente xeira 
económica que vive a 
Arxentina. Até a 
Zarzuela non debeu 
chegar notícia das 
sublevacións de 
Santiago del Estero e 
dos chamamentos do 
próprio Menem ante 
posíbeis novas 
levantamentos de 
esfameados. 

•••••••••••••• 

Antes de a Seguridade Social inventar a 
bancarrota como pretexto para un futuro 
imediato de imposíbeis pensións, o défi
cit público tiña nomes moito máis con
cretos. Entre eles, quiza nengun coma o 
da Renfe simbolizaba unhas presuntas 
perdas que , crónicas e estronómicas, 
aparecían nas cantas de cada ano. 

DEFICITÁRIOS candado na porta -¿quen fora o da pa
tada na porta?- para superar algun ou
tro complexo freudiano. Ou , se cadra, 
está convencida de poder arranxar o 
déficit da Renfe coas u rxéncias , as an
gúrias e as frouxedades int st inai do 
usuário . Me mo podía entir e unha 
pioneira: Un Estado que controlase os 
lavabos nunca sería deficitário. Ba taría 
conectar en todo ele unha e pécie de 
audímetro, neste caso "minxómetro" e, 
cu ns módicos cinco peso por cada 
cuarterón orinado, a eguraria ao eus 
xub ilados a cobra das pensións. A que 
che molaría, Solbes? Pois "sólbe e' que 
poda. + 

X.PIÑEIRO 

de inventar os retretes de pago nas esta
cións da rede estatal. 

Agora a presidenta Mercé Sala, esa que 
arribara do "underground" barcelonés, a 
mesma que, para superar os seus com
plexos freudianos , aterroriza, de cando 
en vez, aos usuários dalguns tren de cer
canías coa súa teima de conducir loco
motoras, a señora Sala, dicimos, acaba 

A idea non é nova. O emperador Ves
pasiano xa cobraba nos urinários da 
antiga Roma, case dous milénios antes 
de dona Mercé poñer dispositivos tra
gamoedas nas portas dos retretes. Ves
pasiano collia as moedas recadad as e 
aseguraba que non tiñan nengun cheira 
especial, apesar da procedéncia. Dona 
Mercé non fai tal. Ao mella r bástalle co 

da existem em zonas menos es-
panholizadas. 

Em qualquer língua aparecem 
multitude de variantes dialec-
tais. Para este topónimo, histori-
camente, no galego aparecem 
as já ditas, no astur-leonés apa-
recem "Pola" e "Puela" e no cas-
tellano "Puebla", "Puela" e tam-
bém "Pola", como solugom mais 
conservadora. Se a área espan-
hola fixou como forma estándar 
"Puebla", a área galega também 
deve ter a sua forma padrom. A 
"Real Academia Gallega de la 
Lengua" quere impor "Pobra", 
só por umha razom: para dife-
renciar-se do portugues. No en-
tanto, toda a comunidade cientí-
fice-linguistica internacional que 
tem estudado este tema concor-
da em que galega e portugues 
pertencem a mesma área lin-
guística (o galega-portugués 
nasceu na galiza e extendeu-se . 
para o Sul com a "Reconquis-
ta"). A soluQom estándar deve 
ser, en consequénci?, comum á 
Galiza e Portugal: POVOA. 

Se queremos que o galega nom 
morra, devemos ter claro que o 
idioma nom se vota, nom se in-
venta e nom se manipula. Aos 
que o querem ver deturpado e 
castelhanizado dizemos-lhes 
que o galego é galego-portu-
gues e nom galego-catelhano. 
Cada vez mais gente na Galiza 
é consciente de que recuperan-
do a nosa língua e cultura, per-
viviremos como povo. + 

M. F. CAR.V ALHO / B. ARIAS 
( GHUPO M EENDINHO) 

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

Pros e contras 
das normativas 
Moitas cartas levan publicado 
os xornais sobre o conflicto lin-
güístico na Galiza. Esta é unha 
máis da longa série adicada ao 
tema. Con ela pretendo facer 
fincapé en que: 

1) A problemática da normaliza-
ción e normativizazón do galego 
ten duas compoñentes: unha so-
cial e outra científica e cultural. 

2) No contexto socio-histórico ac-
tual deven primar os aspeitos 
máis sociais desta problemática 
cara a superazón da opresión co-
lonial exercida polo Estado Espa-
ñol. lsto é, a revalorizazón do uso 
do idioma (galego) a todos os ní-
veis. Neste sentido o tema das 
normativas é moi secundário. 

3) Asi, todas as normativas son 
igualmente respetáveis sempre 
que respondan ou posibiliten a 
normalizazón do galego como ve-
ículo normal de comunicazón a 
todos so níveis. Existen diferentes 
critérios científicos: o isolacionis-
mo do ILG-RAG, o reintegracio-
nismo da AGAL ou os "mínimos" 
da APLL. Pode incluso propoñer-
se unha normativa que recolle-se 
graficamente a fala da rua ... 

4) A eleizón dunha normativa ou 
outra non é tan importante, logo, 
como o móvel político-social que 
se topa detrás da sua conceizón 
(ou do efe"ito social que prodoce 
ou suporia a sua aplicazón). Re-
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saltar os aspeitos positivos e ne-
gativos das principais normas 
existentes (cara a aceitazón so-
cial dun proceso de normalizazón 
lingüística) pode axudar a com-
prender a necesidade dun diálo-
go efectivo entre as distintas pos-
turas e da non represión e discri-
minazón do reintegracionismo: 

Aspeitos Positivos 
a) Normativa Oficial: responde 
cun nível aceitável de correizón 
a fala habitual do povo galega e 
non presenta problemas de 
comprensión gráfica (por utilizar 
a grafia espa-
ñola). b) Nor-
mativa Reinte-
gracionista: de- Resaltar 
volve ao galego 

os aspeitos ao seu entorno 
cultural, ao dos positivos e 
paises de tala 
portuguesa , negativos 
uniformando a das pincipais grafia. Ten uns 
fundamentos normas pode 
científicos e cul- axudara turais difíceis 
de custionar comprender a 
(mesmo o ILG e necesidade a RAG viran-se 
obrigados a re- dun diálogo. 
correr a voca-
blos de orixe lu-
sa). c) Normati-
va de "mínimos": amáis positiva 
para o intre actual por manter 
unha postura interméia. Non 
pretende ser definitiva (como as 
outras), ten as avantaxes de 
non ter dificultades ortográficas 
(retiro-me a dificultades sociais 
de cara a aceitazón dunha gra~ 
tia distinta a española) , e de 

Radio Pene 
Casa do Concello 
15500 Pene (A Coruña) 

manter un "mínimo" de un ifica-
zón co portugués. 

Aspeitos Negativos 
a) Oficial: castrapiza o idioma es-
crito non tendo en conta a per-
tenza do galego ao mesmo siste-
ma lingüístico ca o portugués (ou 
se se quer, que o galego é a 
mesma língua que o portugués 
con diferenzas que hai que res-
peitar: a riqueza do noso léxico 
patrimonial e determinadas for-
mas gramaticais e sintácticas). 

b) Reintegracionista: na sua ver-
sión máis extrema non atende 
as dife renzas entre galega e 
portugués, e que deven ser res-
peitadas como o son as varian-
tes Brasileira, Angolana e Mo-
zambicana . Non é acei tável 
substituir o "tamem" patrimonial 
polo ''tambem" foráneo (por moi-
to que sexa portugués) . 

c) "Mínimos": o principal aspeito 
negativo é o de ser un artificio, 
de non ter se cada un suporte 
científico "coerente". 

Para rematar, dou alento a to-
dos e todas para manter o diálo-
go entre as distintas posturas 
sobre normativas, e a manter en 
exclusiva a intransixéncia para a 
"ruda adversidade urxente", o 
combate político-social do impe-
rialismo español. Tanto ten por 
Galiza ou "Galicia" se o que 
queremos é a Pátria Ceive e 
Popular.+ 

MIGUEL EDREIRA CASTRO 
( PONTE DO T ORNO-B AHCIELA 

SrGúEmo-SANTIAGO) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 
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Máis da metade dos titulados 
da Escala de Imaxe e Son xa teñen traballo 
En tres anos de funcionamento titulou a 120 profisionais 
• OSCAR LOSADA 

A Escala de Imaxe e 
Son naceu o 22 de 
Febreiro de 1991. Neses 
tres anos pasaron 
douscentos alumnos 
palas suas aulas, senda 
actuamente oitenta os 
que cursan estudos. 
Once docentes forman 
aos fu tura profisionais 
do ector audiovisual e 
do alumno xa 
titulados máis da 
metade están a traballar 
e algun montou a sua 
pequena empresa de 
vídeo. 

Para Manuel González, director 
da E cola de Imaxe na Coruña, o 
dado da ocupación laboral é moi 
positivo, "porque estamos nunha 
situación de recesión e ademais 
non existe unha política audiovi
sual própria na Galiza o que 
acrescenta a dificuldade de topar 
trabal1o. Un 53% de ocupados é 
unha gran notícia". De entre os 
que traballan a meirande saida ob
téñena polo de agora os especiali
zado en on, que se ocupan en 
emi oras de rádio e e tudas de 
dobraxe, nomeadamente. Me mo 
hai un titulado que traballa na te
levi ión de Colómbia. 

Un mercado cativo como ainda é 
o galega pode facer pensar nun 
futuro mauro, pero Manuel Gon
zález confia en que a introdución 
da TV por cabo e locai xen.:n 
unha grande demanda, "primeiro 
hai que dicer que unha e trutura 
pública de formación audiovi ual 
é nece ária e tena que ter calquera 
ociedade no tempo en que vivi

mo . Non e pode cuestionar en 
función do po tos de traballo, 
porque ninguén pensa que facul
dades como as de História e Me
dicina deixen de sacar licenciados 
polo índice de paro que teñen. 
Ademais hai várias situacións que 
permiten ser optimistas sobre a 
capcidade de criar postas de traba-
11 o: cando a leí de TV por cabo 
permita a aparición legal das tele
visións locais vai haber demanda 
de técnicos, especialmente nas tv 
das grandes cidades". 

A experiéncia doutros paises con
firman esta opinión e mesmo as 
previsións de emprego dos infor
mes da Unión Europea seguen a 
confirmar o audiovisual como un 
dos sectores con máis futuro e ca
pacidade de expansión. "O proble
ma do audivisual galega -di Ma
nuel González- non é de raquitis
mo de mercado, senón de deseño 
global de como debe ser o audio
visual e a sua importáncia dentro 
da comunidade. É un eido que hai 
que normalizar". 

A Escala de Imaxe e Son só dis-

pón de catro millóns e meio de pe
setas por ano para mantemento, e 
con eses cartos fixeron máis de cen 
realizacións en vídeo, os mesmos 
cartos que se empregaron para sub
vencionar algunha curtametraxe 
pola Conselleria de Cultura. O or
zamento parece claramente insufi
cinte para manter un equipamento 
e instalacións como as de Someso, 
con cabinas, platós e equipamentos 
caros, e con necesidade de actuali
zación tecnolóxica. Dar cartos par
tindo só do volume de alumnos é 

esquecer a especificidade dunha 
escala adicada ao audiovisual. 

Unha xeración 
con futuro 

Para o director da Escala as pro
mocións que xa sairon darán que 
falar no futuro, "hai dados obxec
tivos para pensalo. Gañáronse vá
rios prémios coas producións dos 
alumnos e o nível de calidade dos 
traballos feítos son superiores á 

O sector audiovisual é un dos que menores expectativas de emprego ten. 

... . . . . . 

O vídeo dos ovos fritos, 

média dalgunhas películas sub
vencionadas palas institucións". 
Téñense realizado vídeos indus
triais, educativos, video-clips mu
sicais, animación por ordenador. .. 
e mesmo o prémio de caretas de 
continuidade da TVE-2 gañárono 
titulados da Escala (ver recadro). 

"Teño confianza que en datas pró
ximas a TVG teña unha xanela 
aberta para estes traballos e que a 
xente se abraie pola calidade das 
nosas realizacións que é alta. Nos 

festivais nos que nos apresentamos 
sempre tivemos, até agora, cando 
menos un prémio. O camiño ideal 
é a televisión, pensando que non 
deixan de ser producións feítas na 
escala e, como tal, traballos for
mativos. Non creo que haxa infra
estruturas educativas no noso país 
que con traballos dese periodo de 
formación tivesen tanto éxito. Es
tou convencido que habendo máis 
médios e cando aparezan oportuni
dades esta vai ser unha xeración 
que vai dar moito que falar". • 

A. GLESIAS 

un prémio de TVE-2 para C. Dávila e F. Raña 
Foron alunas da Escala de Imaxe da Coruña 
Carlos Dávila e Francisco Raña, titulados pala 
Escala de Imaxe, veñen de gañar un dos prémios 
convocadospor TVE, para realizar caretas de 
continuidade para a segunda cadea. Unha 
dramatización sinxela nunha cociña que remata 
cunha muller que frie un ovo de duas xemas, 
desenvolvida en trinta segundos, destacou entre 
cent os de fitas a presentadas. 

•6.L. 

O vídeo gañador é un exemplo 
de como suplir con imaxinación 
a escaseza de meios. "Acabába
mos de sair da escola e atraeunos 
o concurso. As autopromocións 
que tiña neses momentos a TVE-
2 non nos gastaban, parecíannos 
demasiado lixeiras e decidimos 
apresentarnos porque ademais as 
cen mil pesetas viríannos moi 
ben. Escollimos realizar o das 

xemas porque a produción era 
moi sinxela e porque os nosos 
meios son moi limitados, ainda 
que a Escola portouse, deixándo
nos montar ali a fita". 

Na realización tamén participan 
Marisa Pascual e Sandra Sánchez 
e todo foi prestado "a cámara, o 
piso onde se realizou, todo. É 
bastante cutre pero contrasta con 
outras cabeceiras con moita info
grafia. Pero a nosa, quizais por 

sairse do habitual, engancha". 

Carlos Dávila é escéptico sobre o 
trampolín que poda supor o pré
mio, "pero a repercusión do tra
ballo é importante pois se ve 
nunha televisión de moita au
diéncia. Non creo que sirva para 
atapar traballo doadamente, pero 
cando menos é bon para incluir 
no curriculum". 

O sabor agridóce 
da Escala 

Dávila e Raña falan da sua expe
riéncia en Someso como algo 
contraditório, con moito máis pe
so do positivo, "É a primeira vez 
que podo dicer que nun sistema 
educativo, tras pasar polo BUP e 
a Universidade, podes sair bas
tante formado. Ali aprendin o 
que ia buscando, que ao ter unha 
idea podes levala á práctica cos 
pasos precisos. A xente estaba 

ilusionada co que facia e o profe
sorado disfrutaba ensinando, que 
non é pouco. A escola faiche 
sentir emocións contraditórias: ás 
veces sintes un gran pracer polo 
que estás a realizar e outras pása
lo mal porque queres facer algo e 
non podes, non te deixan porque 
tes que seguir os pasos marca
dos. Ese ó defeito que eu lle apa
ño á Escala porque esas dificul
dades ás veces desaniman á xen
te. Pero o certo é que a Escola de 
Imaxe é un lugar onde a xente vi
ve intensamente o audovisual e 
iso deixa marca nos alumnos" 

A marca da Escola vese nestas 
primeiras pegadas en forma de 
prémio e está chamada a revitali
zar un sector pouco dinamizado, 
"coido que dentro duns aos -di 
Carlos Dávila- bastante xente 
que estivo na Escola andará a fa
cer curtametraxes e ocupará un 
lugar, veremos se importante ou 
non, dentro do cine galega".+ 



• ) 

20 ANOSA TERRA 
Nº 611 -3 DE MARZO DE 1994 

DIAS 

• Constituído o 
Ramón Piñeiro 

produción Santiago: 
arte e história, de unha 
hora de duración, 
vertida a cinco idiomas 
e difundida por vários 
paises europeus. 

• Apresentan a 
Asociación 
Cultural Gaiola 

Xose Luís Méndez Ferrin e 
António Moreda, van apresentar a 
Asocia~om Cultural Gaiola, nun 
acto a celebrar o 4 de Marzo no 
Instituto Santa Irene de Vigo. 
Participarán como convidados 
representantes de colectivos de 
doentes con SIDA, internados en 
manicómios, ex-presos, 
toxicómanos, insubmisos, 
mulleres e mozos en paro, que 
intervirán un debate-colóquio 
sobre a problemática global da 
marxinación na Galiza. 

Baixo a presidéncia de Manuel 
Fraga e do Conselleiro de 
Educación, tivo lugar a 
inauguración do Centro de 
Investigacións Ramón Piñeiro. A 
Xunta Reitora está constituida 
polos tres rectores, o presidente da 
Real Académia, o director de 
Política Lingüística e como 
especialistas Carlos Casares, Xosé 
Filgueira Valverde e Agustín 
Sixto Seco, todos eles baixo a 
coordenación de Constantino 
Garcia. O anúncio da primeira 
investigación que vai abordar o 
centro Ramón Piñeiro amosa xa a 
superposición prevista con labores 
doutros organismos de 
investigación e universitários: 
recompilar e estudar os artigos en 
galego do xomal La Noche 
publicado nos anos 50 pola 
Editorial Compostela. 

Leopoldo Kohr, que 
resumira na rase o 
pequeno é fermoso a sua 
teoría do pensamento, 
morreu o 26 de Febreiro 
no Reino Unido. 
Defensor do médio 
ambiente, inirnigo da 
creación da CE e 
prirneiro merecedor do 
chamado Prémio Nóbel 
Alternativo, Kh6r 
cornezou a elaborar a 
sua "teoría do tamaño" 
nos anos 40. O seu libro 
"O colapso das nacións" 
é fundamental e nel 
explica que non é o 
crecemento o que 
asegura a pervivéncia, 
senón o regreso a unha 
dimensión máis 
reducida e, daquela, 

'Otero Pedrayo ou a Paixón da Terra' foi o primeiro video di
dáctico da AS-PG. 

O prémio que agora 
recebe por A cultura 
dos castros supón que 
será a própria 
Secretaria de. Estado de 
Educación a 
encarregada de 
distribuir gratuitamente 
o vídeo en todos os 
centros educativos do 
território MEC e a sua 
oferta a todas as 
comunidades con 
transferéncias en 
competéncias de 
educación.+ 

Gaiola criouse por iniciativa de 
doentes e traballadores dos catro 
manicómios galegas para dar voz 
aos marxinados galegos e edita un 
boletín de expresión baixo o título 
"Gaiola Aberta". • 

Apesar da sua específica 
denominación corno "Centro de 
Investigadóns Lingüísticas e 
Literárias ", os rectores do 
organismo, dotado nos 
orzamentos de 1994 con máis de 
300 millóns de pesetas anuais, 
anúncian ocupacións en áreas de 
história e antropoloxia. • 

•Morreu 
Leopold Kohr 

O filósofo e economista austríaco 

máis humana. Kh6r non era 
partidário do ingreso de Austria 
na Unión Europea e durante o seu 
paso pola Universidade de Gales 
apoiou ao movemento 
independentista galés. • 

•Destrozos 
arqueolóxicos 
na Límia 

A Plataforma contra a 
Desertización da Límia fixo un 
pronunciarnento público contra a 
devastación producida polas 
concentracións parcelárias. 
Segundo esta plataforma é o 
Património Histórico
Arqueolóxico o que máis está a 
sofrer, básicamente porque se 
re~lizan sen estudos de impacto 
préVio. O antropólogo Manual 
Mandianes, compoñente da 
Plataforma, considera que estes 
destrozos "achanzan canellas, 
cegan pozos, borran da faciana da 
terra fontes históricas, derruban 
muros e talan castiñeiros e 
carballos centenários". + 

r-----------------------, 
Textos sobre 

Arte Galega 
e Deseño 

De Luís Seoane 

A 
ED I CIÓNS 
AJIOSABllB.A 

L-----------------------~ 

• Prémios aos 
vídeos da AS-PG 

A Secretaria de Estado de 
Educación concedeu un prémio 
ao "mellor vídeo didáctico", 
dotado con 3.200.000 de pesetas, 
ao traballo "A cultura dos 
castros", 

A Asociación Socio-Pedagóxica 
Galega non é a primeira vez que 
é distinguida polo seu labor neste 
sector pois no 1990 recebeu un 
galardón da Secretaria Xeral para 
as Comunidades Galegas no 
Exterior. O historial audiovisual 
da AS-PG comeza coa produción 
Otero Pedrayo ou a paixón da 
Terra (1988) e desde entón 
completou un catálogo de 26 
títulos agrupados en ternas de 
Literatura, Arte, História, 
Ciéncias Naturais , Matemáticas, 
Astronomía, Música e 
Etnografía, anunciándose a 
imediata saida de dous novos 
traballos sobre as fragas do Eume 
e sobre Luís Seoane. No eido 
documental destaca a sua 

•A Mesa debate o 
Proxecto Alén 
Miño 

O vindeiro doce de Marzo a 
Mesa pola Normalización 
Lingüística debaterá na sua 
asamblea unha única ponéncia 
intitulada "Proxecto Alén Miño. 
A aproximación cultral ao 
mundo portugués e brasileiro". 
Ainda que as actividades da 
Mesa seguirán centradas na 
incorporación do galega a 
novos usos sociais, coidan que 
hai que romper coa distáncia 
que nos separa dun mundo 
lingüístico tan cercano. 
Segundo Elias Torres, 
vicepresidente da Mesa "trátase 
de romper o chamado espírito 
de fronteira, tan negativo para a 
nosa cultura e a nosa língua ( ... ) 
porque, xusto cando caen as 
alfándegas e reformúlase o 
espácio político europeu a 
intelectualidade galega non 
reacciona".+ 

• O CDG estrea 
unha obra de 
Rafael Dieste 

Para o próximo 20 do mes de 
Abril está prevista a estrea no 
Teatro Colón de A Coruña de "A 
fiestra valdeira" segundo 
anunciou o director do Centro 
Dramático Manuel Guede. 

A estrea da obra de Rafael Dieste 
foi acollida con interese porque 
recupera unha das ideas inagurais 
do nacirnento do teatro 
institucional galego, de 
representar aos nosos clásicos. 

Dieste, íntimo amigo de Luís 
Seoane, e autor literário en galego 
e castellano foi unha das máis 
importantes figuras do exílio 
galego de 1936. • 

O Gran Teatro de Lugo 
máis perto da piqueta 
A taxación do solar multiplicouse en poucos meses 
• FRANCISCO ARRIZADO 

Semella que nen a 
moción do BNG, que 
propiciara o acordo 
unánime do 
Parlamento, nen as 
12.600 sinaturas da 
cidadania, nen o litíxio 
da Empresa Fraga, 
lograrán deter a piqueta 
que ameaza ao Gran 
Teatro de Lugo. O 
concelleiro nacionalista 
Alberte Xullo Rodríguez 
Feixoó acusou ao 
presidente da 
Deputación, Cacharro 
Pardo, de contar con 
intereses especulativos 
sobre o solar. 

O Tribunal Constitucional admitiu 
a trámite o recurso de Amparo, 
apresentado pola Empresa Fraga 
de Espectáculos, pero non suspen
deu a execución da senténcia de 
desaloxo. Estase á espera de que o 

Xulgado número 3 de Lugo fixe a 
data definitiva. Caso de prosperar 
o recurso, chegaria a anularse o 
actuado pero, en princípio, execu
taríase a senténcia. 

Notário Vacas, alcalde Lugo, ase
gura estar disposto a pór un grao 
de area. O edificio fóra construido 
en 1898 e o local fóra denominado 
"Teatro Circo". A sua antigüidade 
e o vencellamento do Gran Teatro 
á cidade provocou unha resposta 
masiva e as autoridades munici
pais situáronse xunto aos que o 
defenden. Mentres, Cacharro Par
do dixo que é "un edificio horríbel 
e se hoxe alguén fixese algo seme
llante perto da muralla, todos os 
que avogan polo Gran Teatro es
tarían en contra". 

Alberte Rodríguez Feixoó, que en 
nome do BNG propiciou a moción 
parlamentar contra a sua demoli
ción, afirma que o atranco para a 
sua conservación está en Cacharro 
e nos seus intereses especulativos. 

Vázquez Portomeñe, conselleiro 
de Cultura, defendeuse no Parla
mento, en referéncia a Rodrí
guez Feixoó, sinalando que "nen 
vostede nen eu mandamos nada 

na Deputación de Lugo". No 
Gabinete de Prensa da Consella
ria de Cultura afírmase que a 
presión política e a recollida de 
sinaturas traballan, como vende
dores sen comisión, a prol do 
proprietários. 

Aumenta o prezo 

Portomeñe, que anunciara unha 
aportación inicial de 50 millóns de 
pesetas, prometeu a Lugo un espa
zo cénico importante. 

O solar do Gran Teatro, que se
gundo o catastro tiña unha taxa
ción de 70 millóns, poderia acadar 
agora os mil , ao ter aumentado as 
pretensións sobre a propriedade. 
Se a compra fose realizada pola 
Administración o seu prezo estaría 
controlado. De levarse a cabo por 
particulares o pagamento poderia 
aumentar ao camuflarse con máis 
fac;ilidade. Parello a isto, haberia 
tamén intereses por construir, nou
tro lugar, un local de espectáculos, 
tal e como propícian grupos ven
cellados ao PP. 

A CNG, pola sua parte, pergúntase 
por que non sai o PERI, xa que se 
aprobou un avanzo no ano 92.+ 



Unha excelente 
novela 
portuguesa 
Diario de Link 

Nacido en Rossas, Vieira do Min
go, en 1960. Licenciado en histó
ria. Foi profesor de ensino sen
cundário. Actualmente traballa na 
redacción portuense do lisboeta 
"Diário de Notícas". Ten publica
do dous libros de poesia: Cava/o 
dentro da cabe~a (1985) e Espé
cies cinegéticas (1987). Organi
zou e prefaciu a Antonolia poética 
de Joao Penha. Chámase Francis
co Duartes Mangas e é o autor 
dunha das novelas máis interesan
tes publicadas en Portugal nos úl
timos anos: Diário de Link (Col. 
Entre duas memórias. Ed. Teore
ma. Lisboa, 1993. 88 páx.). 

Diário de link narra as vicisitudes 
dun comunista elamán (Link) que 
fuxe do franquismo e vai parar á 
aldea cornunitária de Vilarinho da 
Fuma, de onde era natural o seu 
amigo e camarada Benito, morto 
na loita contra o franquismo. A al
dea é un lugar comunitário, onde 
todo é rexido pola comunidade. 
Pero a aldea -ese lugar polo que 
algun pensaban seriamos salvos
xa non é o que era. A aldea é xa 
un lugar que está a morrer. Onde 
as leis da comunidade on, talvez, 
máis brutais do que as outras leis. 
Un lugar onde a xustiza popular é 
cega. Un lugar onde ainda se cele
bra a puxanza do touro, onde con
viven padres e bruxas, onde os 
ódios e os amores, as paixóns e as 
covardias xorden ainda con máis 
forza. Link dase conta. Intenta sal
varse polo amor e pola arnizade 
co único ser " inocente" da aldea: 
un rapaz. O eu amor vai cara á 
noiva do camarada morto, o que 
non lle poden perdoar os morado
re da aldea. nen o padre, que tro
na contra el, un incendiário de 
igrexa, un asadino de padres. Un 

padre que trona contra as bruxas 
ainda que se deita coa da aldea, a 
nai de Tónio, o amigo de Link, 
afinal, a memómia da aldea. Al
guns dos habitantes da aldea ma
terán ao comunista. Tamén morre
rá asasinado o Párroco. Un último 
crime cometerá -comunitariamen
te- a aldea: deixará morrer á noiva 
de Beato preñada de Link. Nin
guén quererá axudala cando vaia 
parir. Anos rnáis tarde, saberemos 
que a aldea comunitária de Vila
rinho da Fuma será asolagada. 

Pola extensión, Diário de Link é 
unha novela; polo demáis, é unha 
grande novela na que o autor inte
gra a memória colectiva da comu
nidade de Vilarinho (que estudou 
nun libro sobre esta aldea de Jor
ge Días) e a 
memória da 
guerra de Es-
paña. Imaxi- o autor 
nário popular, 
mitos e me
mória persoal 
vivifican a es
crit e fan de 
Ling e de Vi
larinho da 
Furna dous 
grandes perso
naxes tráxicos 
da actual na
rrativa portu
guesa. pero, 
quizá, o gran-
de personaxe 
da novela é 

integra a 
memória 
colectiva da 
comunidade 
de 
Vilarinho e 
a memória 
da guerra 
de España. 

ese que di: "Se a ralé pensa desta 
maneira, eu quero ser estrangeiro, 
eu quero ser comunista!". Ese 
personaxe que será a memória da 
comunidade de Vilarinho, da sua 
maldade. Quer dicer, Tónio, a 
inocéncia. Un personaxe saído 
das profundidades da cornunida
de, afinal saberá que se ben esta 
está a destruirse, mantense só po
la covardía, e pola rnaldade. 

E como última personaxe: o río. 
"Urn dia, urn manto húmido cobri
rá todo este espa~o." A auga corno 
elemtnto "depurativo" das culpas 
da cornunidade. O río que levará 

todas as culpas ao cabo dos anos, 
cando sexa feito un encoro e obri
gue aos "vilarinhos" á diáspora. 

O presente é un texto escrito con 
moito coidado, elexindo cada fra
se e cada tempo narrativo. Un tex
to onde se entremesclan as voces 
dos distintos personaxes que en
chen a novela: Link, Maria do Rio 
(que será chamada Rosalia), Tó
nio, o Párraco, os asasinos, os di
ferentes habitantes da comunida
de, etc. Moitas voces e eco nen
gun. Unha primeira novela que 
mostra o total domínio das técni
cas narrativas e verbais por parte 
do autor. Un autor dotado para a 
novela lírica ("Foi o Xosé 
Luís que nos falou de Rosalia, 
da fon;:a enigmática das palav
ras quando encerram urn olhar 
reprimido, de homens perdidos 
dentro do espa~o que alguén 
eternamente lhes rouba. Nao será 
a nostalgia um olhar impedido, 
como quern pedala en silencio so
bre a memória? Os versos de Ro
salia, fala o Xosé Luís, retem os 
aromas da nosa infancia, a limpi
dez dos pinheiros que sulcama a 
na~ao galega", p. 32-33); un autor 
dotado para a novela lírica que sa
be fuxir do lirismo no momento 
en que este é un impedimento pa
ra a novela e para converter en 
tráxica a história. Porque a histó
ria é tráxica e non permete esca
padas a liridades. Francisco Duar
tes Mangas, nesta sua primeira en
trega narrativa, demonstra unhas 
cualidades forado comun -o libro, 
segundo .confesión do autor, hai 
tres anos que estaba a ponto- no 
que respeita ao domínio técnico e 
lingüístico, mais tarnén verbo da 
memória, colectiva e individual. 
Un domínio do imaxinário rural 
portugués ("Só quern nasce com a 
natureza tem mernória", lese ne 
Diario de Link) e do imaxinário 
da guerra de España. Unha novela 
que reivindica o baño na história e 
na política. Un texto sen compra
céncias que dá a coñecer un tem
po determinado do mundo rural 
portugués á vez que escrege a acta 
de defunción dese mundo, dunha 

parte de Portugal que se funde e 
confunde connosco, quer dicer, 
coa Galiza.+ 

XGG 

PS.- En próximas edicións o autor 
debería correxir error que se dei
tan un pouco tontamente. Link 
non podía (en 193 7, tempo da ac
ción da novela) fumar Ducados. 
Estes son de fabricación rnáis se
ródia. E o que el titula "Hino da 
Vitória" (páx. 34) é o "Himno dde 
la falange" . 

Unha volta 

ao real 
De mañá que medo 

O encabezamento deste poemá
rio0i é ben esclarecedor do contido 
que o leitor ou leitora vai atopar 
no interior das suas escasas páxi
nas, mais se asi non acontecese 
abondaria con ler e interpretar a 
citación e a dedicatória que pre
cenden ao material lírico. 

Este libro está adicado ós estudiantes universitarios e Op<Jsifo.rres que precisen 
dun instrumento de trabal/o, completo e actualizado, para o coñecemento 
das institucións do sistema político galego. 

OS SISTEMA POLÍTICO GALEGO 
AS INSTITUCIÓNS 

Xosé Vitas Nogueira, 
Ramón Máiz: Suárez:, 

Francisco Caamaño Domínguez, 
Xosé Manuel Rivera Otero 

XERAIS 

~~ 
~~ 

NA MESM.A COLECCIÓN 

CAPITAL EXTRANXEIRO E 
INDUSTRIALIZACIÓN EN GALICl,A 
Xoaquín Fernández: Leiceaga 

O MURO 
FENDIDO 

José Luis Sequeiros 
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A prirneira, tirada do livro Voces 
Ceibes de Vicente Araguas (que 
foi "compa" de estudos e outras 
histórias na dura Compostela de 
finais dos sesenta e década dos se
tenta), é unha homenaxe a Xosé 
Humberto Baena, militante da 
FRAP fusilado nos estertores do 
franquismo ao que coñeceron ne
ses anos na cidade monumental, 
que proviña dun radicalizado Vi
go do ano 1972 e que tiña sido 
aluno do profesor Ferrin. 

A dedicatória "a X.M. Beiras, in
discutibelmente" ao que o une un
ha amizade nunca oculta e na que 
subxace un recoñecimento por ser 
ainda hoxe unha persoa que lidera 
a contestación a un sistema que en
guli u moitos daqueles axitadores 
da cladestinidade hoxe ubicados en 
confortaveis despachos oficiais. 

De mañá que medo é pois a cróni
ca persoal do Pepe Cáccamo, feita 
coa sua inequívoca voz lírica e 
amparada na creación metafórica, 
dos anos nos que "Franco era un 
rumor de gas/ invadía as despen
sas/ deitaba ollos nas tazas de in-
fusión/ éra veleño e sal". 

Este último livro de Cáccamo, 
que inaugura a colección de 
poesía de Edicións Laiovento, 
ten moi pouco que ver coa sua 
anterior entrega intitulada O 

lume branco (Espiral Menor, 
1991) e imbrica-se con aquela xá 
lonxínqua aparición do seu pri
rneiro poernário en lingua galega, 
Praias das furnas (Xerais, 1983). 

Daquela a lembranza do "rnanacial 
aberto polas balas" estaba na cerna 
dun poema dramaticamente fer
moso que se chair. '\ba "Fuma do 
encontro con Dario Álvarez Lirne
ses" (Tui, 1936 - Vigo, 1979), ou 
tarnén na citación histórica de An
tón Alonso Rios sobre os desapa
recidos e os fusilados en Tui que 
antecedía ao texto intitulado "Mis
teriosos homes que foxen' '<2>. 

Todo isto fai-nos crer de maneira 
intuitiva -e por iso acaso erra
da- que a elaboración deste livro 
do pepe Cáccarno sexa anterior ás 
obras máis recentes da sua auto
ría. Secadra porque non son textos 
prórpios da conxunctura actual ou 
porque o estilo rememora aquela 
primeira poética. 

"E de mañá que ira/ ( ... ) en me
mória dos que foron roubados do 
leito en alba escura/ ( ... ) e perco
rreron os últimos anos e os pri
meiros da casa que definitivamen
te abandonaban", e logo de medi
tar nestes versos contrariamos a 
nosa anterior aserción porque fu
ran na nosa memória dúas certe
zas incontestáveis, os mellores es
tudos e investigacións sobre a re
presión franquista son todos ben 
recentes e na Europa medra o neo
fascisrno, son argumentos ben po
tentes para xustificar a necesidade 
dunha poesía (diremos case dun 
documento) como o que se nos 
oferece en De mañá que medo. 

No tocante á substáncia lírica Pepe 
Cáccamo aposta fortemente (e pa
ra nós gaña) por dar-lle unha au
tenticidade maior aos poemas coa 
proposta de criación dunha atmós
fera do real frente da irrealidade 
imaxinativa que sustentava ante
riores materiais da sua sinatura. 

O poeta procura e consegue ache
gar-se a un modelo de expresivi
dade máis transparente e que, sen 

(Pasa á páxina seguinte) 
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dúvida, vai ensanchar pola base a 
pirámide dos leitores e leitoras 
que sempre gozamos mergullan
do-nos nos seus livros. (permíta
se-me un aparte para subliñar que 
esa pirámide é ben pequena na no
sa literatura cando unha colección 
de poesía, falamos de "Espiral 
Maior", con dous anos de fértil 
andaina, non chegou ainda ao cen
to de suscritores nun país onde es
te reseñador ten censado alome
nos trescentos poetas (?) fisioloxi
camente activos) 

E De mañá que medo é-vos un liv
ro feíto con paixón, non xá polo 
subtítulo senón por versos coma 
estes " ... escrebo esta carta para pe
dir que me manteñas perto da vosa 
alcoba/( ... ) escrebo esta carta que 
non podes ouvir" dirixidos á nai 
que teñen continuación no texto 
que lle segue e que princípia "Que 
non podes ouvir ao filio triste/ 
cando entra descalzo cor de leite". 

A escrita fai-se temperadamente 
sentimental, no senso próprio des
ta palavra, isto é sensível, emotiva 
e non ternos a necesidade de inter
pretación no escuro que os itinerá
rios de Cáccamo viñan fechando 
no continuum literário da sua cró
nica persoal e por máis que esa fe
chazón fose as máis das vezes, ar-

O mellor dos 
Siniestro 
Made in japan 
Ainda quente o novo traballo de 
Siniestro Total e pasada a emo
ción inicial é o momento de es
coitalo de vagar. O famoso disco 
gravado nos Estados Unidos co 
irónico nome de Made in Japan, 
como todo o feíto nos EE.UU. e 
como o mítico Lp de Deep Pur
ple. Chámalle retranca. 

Contaron coa colaboración de Joe 
Hardy, produtor de sempre dos 
míticos ZZ Top, e nótase. Por un
ha parte déi:xase ver a eficiente fe
rramentai r,ock de moitos discos 
dos bairbudos texanos. E por outra 
o son global do, disco é o máis re
dondo e compacto conseguido po
lo grupo vigµés. Confeso que son 
un jan incomaptwel dos ZA Top, 
pero non tan só por iso gostei des-

gallada de maneira fermosa nós 
estamos moito máis perto das 
imaxes evidentes que se visionan 
neste poemário. 

"Pola noite baixábamos socalcos/ e 
case non colliamos detrás das pare
des ( ... ) / e o 
medo era un 
desexo era un 
amor era un O poeta 
procedimento". 

Palavras, ver
sos e inclusive 
estrofes intei
ras iteran-se 
mentres o paso 
do tempo no 
seu vagoroso 
transcorrer na
queles anos 
era "celebra
ción de mur
cho amor a 
chúvia sen pa
rar durante 
vinte anos" 
porque a besta 

procura e 
consegue 
achegar-se 
a un 
modelo de 
expresivida
d e máis 
transparente 
que vai 
ensanchar 
pala base a 
pirámide 
dos leitores. 

da represión fascista estava en to
das partes e "vi via ali no pan/ no 
centro das améndoas do pan". 

Hai moito de derrota en De mañá 
que medo, Cáccamo sabe e reco
ñece que as forzas que se xunta-

Quizá este sexa o disco 
máis completo de 
Siniestro Total 
Acadaron por fin o son 
rock que andaban a 
procurar. 

te traballo. Había tempo que lle 
perdera o interese aos Siniestro, 
repetían a fórmula que Hes funcio-

van contra o franquismo perde
ron moitas batallas e gañaron 
poucas ''abandonamos todo ( ... ) 
mentres bebemos sangue verquido 
en redención". 

Hoxe é posível a crítica e a auto
crítica "E de mañá que medo/ sa
ber que nunca mais/ voltarei a vi
ver/ aqueles dias tristes". Unha re
flexión necesária, un apontamento 
documental, un cimo de idades 
tristes (que diría o próprio Cácca
mo) atoparemos neste livro que se 
completa coa orixinal partitura 
que o compositor paulino Pereiro 
creou co pretexto do texto e que 
este reseñador gostaria de escoitar 
algún día, alomenos para saber se 
lle fai xustiza á beleza que hai 
nesta "Tristura e paixón en Com
postela".+ 

MIROVILLAR 

(1) "De mañá que medo" (Tristura e 
paixón en Compostela) de X .. M.ª 
Álvarez Cáccamo. 

(2) Dario Álvarez Limeses (1877-
1936), avó paterno de Pepe Cáccamo, 
foi fusilado o 30-outubro-1936, des
pois dun xuízo sumarísimo en Vigo. A 
comarca de Tui onde exercia a sua ac
tividade como médico e xomalista foi 
con Ferro! un dos cenários nos que 
máis se sufriu a represión dos primei
ros e tráxicos días fascistas. 

na pero ian perdendo aquela cou
sa dos prirneiros discos. 

Quizá este sexa o disco máis 
completo de Siniestro Total, que 
penso que acadaron por fin o son 
rock que andaban a procurar nos 
seus discos; e cun nível de agu
deza, enxeño e bons temas com
parábel ao Regreso ou calquer 
dos seus discos xa clásicos. "Tan 
hermoso" ou "Yo dije yeah!" 
son sigles revidentes. 

"Diles adiós al rock'n'roll" garda 
as influéncias máis evidentes dos 

ZZ Top; "A casa " é outro tema 
evidente para corear, "Escarallado 
vivo" podería estar perfeitamente 
no citado Regreso, puro power
pop. "Trágame tierra" é o tema 
mais simpático do disco; "Autopis
ta de Basora" e "La corbata colom
biana" ironizan sobre a operación 
tormenta do deserto e da tortura a 
ritmo de hard-rock boogie.+ 

XURXOVAZ 

Conta de libros 111--1---

Galiza e Portugal 

A editora portuguesa Atrio ven de 
incluir na sua colección "O lugar da 
pirámide" as Cartas de Pascoaes e 
Cebreiro. Epistolário Galaico
Portugués, cunha introdución de 
António Cándido Franco e unha carta 
epilogal de Joaquim Montezuma de 
Carvalho. A correspondéncia 
acrescenta o coñecimento da estreita 
relación entre estes dous intelectuais 
e achéganos a persoalidade humana 
dun Alvaro Cebreiro a quen 
recentemente homenaxearon cunha 
exposición en Betanzos. Os 
interesados poden escreber a Atrio 
(Apartado 1494. 1013 Lisboa 
Codex)• 

Un texto de Risco 

O Consello da Cultura Galega ven 
de editar en homenaxe ao 70 
aniversário do Seminário de Estudos 
Galegos un pequeno proxecto Pr'o 
catálogo da léngoa galega da 
autoría de Vicente Risco. O traballo 
ven precedido de tres pequenos 
traballos de Filgueira Valverde 
(Risco no SEG); Carvalho Calero (0 
idioma galego no SEG) e Antón 
Santamarina (V. Risco Leixógrafo). 
O libro contén un pequeno proxecto 

que elaborou Risco para unha 
clasificación sistemática do noso 
léxico.+ 

Memória de 
Alonso del Real 

O Centro De Estudos Históricos ven 
de editar unha separata adicada a 
homenaxear a Carlos Alonso del 
Real. O traballo é unha pequena 
biografia realizada polo Comité de 
Redacción da revista Trabajos de 
Prehistoria acompañada dunha 
bibliografia e unha clasificación dos 
seus principais artigos e 
colaboracións en congresos e 
publicacións científicas.• 

Amor e 
vinganza 

António Femández Pérez, un escritor 
recuperado hai poucos anos coa sua 
novela T erra coutada, naceu en Río 
de J aneiro no 1909 e paso u a sua 
nenez e adolescéncia en terras de 
Verin, onde exerceu o maxistério 
antes de 1936 e onde reside na 
actualidade. Neste libro que agora 
ven de editar Crónicas de onte e de 
hoxe, conta unha história de amor e 
vinganza protagonizada por un xove 
traballador galego que, procurando a 
reparación da inxustiza que levou ao 
cárcere ao seu pai, chega a terras de 
Arxentina.• 

Antoloxía de 
Contos Populares de Galicia 

Manuel Qulntáns Suárez 

Contos populares 

Manuel Quintáns Suárez recolle na 
colección de Narrativa de recén 
nada Editorial Tambre, un mangado 
de relatos agrupados como 
Antoloxia de contos populares de 
Galicia. O recopilador introduce o 
libro cunha pequena análise sobre 
esta narrativa oral, os mecanismos 
de recolleita e a intención desta 
literatura, "instrumento fundmental 
na afirmación de valores nas que 
pon os seus alicerces a nova 
sociedade, coa crítica pontual dos 
perigos que ao longo do tempo 
amezaron e ameazan a sua 
supervivéncia". • 



A chegada de Darwin 
A primeira recepción nun centro de ensino galego 
do libro A orixe das espécies 
•XOSÉ A. FRAGA VÁZQUEZ 

En Novembro de 
1859 saiu do prelo 
en Londres o que 
seria o libro máis 
importante da 
Historia da Bioloxia, 
o un dos máis 
salientábeis do 
pensamento 
contemporáneo, A 
orlxe das espécies, 
do grande 
naturalista Charles 
Darwin. A sua 
difusión, tardía e 
complexa en todo o 
Estado español, iria 
acompañada de 
numerosas polémicas 
de funda significación 
científica e cultural. A 
chegada no curso 1870-
1871, do famoso libro á 
biblioteca do Instituto 
de Pontevedra é o 
primeiro caso coñecido 
nun centro de ensino 
da Galiza1. 

A fins do século XVIlI e ao longo 
de todo o XIX a actividade cientí
fica, como un soporte importante 
da nova sociedade, ocupou un sa
Iientábel papel como elemento 
central da concepción do mundo; 
isto conlevou :i lóxica confronta
ción cos defensores da ideoloxia 
tradicional , identificados cos va
lors próprios do Antigo Réxime. 
Na segunda metade do século 
XIX o darwinismo, daquela cha
mado transformismo, salientou, 
ocupando o lugar sobranceiro en
tre as teorias científicas en deba
te. Afectou, pola uas conse
cuéncia a concepción funda
mentai e tabelecida , de bordan
do o lfmite habituai do mundo 
científico; por todo isto, a recep
ción ao darwinismo ven sendo 
utilizada polo e peciali ta como 
un excelente indicador obre o 
de envolvimento científico xeral, 
e me mo ideolóxico, dun país ne-
a época. 

Dalgun xeito, o darwinis
mo aparecerá, para a men
talidade de ampla capas 
da povoación, como a plas
mación na Natureza da do
minante idea do progreso, 
como a sua base natural 
presente en todos os ámbi
tos culturais. Nun sentido 
máis estrito, considérase 
que a concepción evolucio
nista do mundo irrumpe 
como a expresión ideolóxi
ca e filosófica máis carac
terística da mentalidade li
beral. De todos os xeitos, 
como aconteceu con outros 
temas, o darwinismo foi 
utilizado por todas as op
cións, xeralmente de forma 
esquemática, como arma 
ideolóxica. 

Desde 1859, ano da apari
ción do libro de Darwin, 
até 1868 , pódese falar na 
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do Estado, dunha auséncia de re
cepción ás teses transformistas. A 
auséncia de liberdades e o traso 
científico supuñan uns evidentes 
atrancos. 

A revolución de Setembro de 
1868, coa caída da monarquía 
borbónica, supuxo un cámbio 
substancial para a vida cultural e 
científica, unha posibilidade real 
de apertura ás novas ideas e teo
rías. Precisamente, do sexénio re
volucionário, do curso académico 
1870-71, procede a nova da que 
aquí dou conta. Na relación de li
bros regalados pola Depuración de 
Pontevedra ao Instituto desa cida
de aparece, a seguinte anotación 
recollida na páxina 40 da memória 
correspondente ao curso 1870-71: 
Darivin (sic).- De l' origen des es
peces. l volúmen 2 . 

Á marxe da anécdota do curioso 
nome Darivin, o libro figuraba na 
sua edición francesa; hai que ter 
en canta que até 1870 as únicas 
versións dos textos de Darwin que 
se espallaban no Estado español 
estaban escritas nese idioma. En 
1870 apareceu a tradución do ou
tro polémico libro do naturalista 
inglés, El origen del hombre. (Cu
riosamente, pois, este texto, ante
cedeu en español, á publicación 
do anterior e máis importante li
bro, El origen de las especies, tra
ducido en 1877 (edición de Enri
que Godínez, Madrid). 

Galiza, como case no resto Charles Robert Darwin. 

Primeiro no 
Estado Español 

Cómpre salientar que a in
corporación do paradigmáti
co e polémico libro ao Insti
tuto de Pontevedra ven ser a 
primeira documentada nun 
centro de ensino da Galiza 
e, segundo os dados até ago
ra publicados, no Estado Es
pañol. A significación da in
corporación vese subliñada 
polo feíto de que nengun 
dos dous anteditos libros de 
Darwin se podían atopar na 
biblioteca xeral da Universi
dade de Santiag: (. .. )ni Dar
win ni Haeckel entraron en 
la Biblioteca General de la 
Universidad de Santiago en 
todo el siglo XJX3, trátase 
dunha das mostras máis evi
dentes da significativa e sec
tária actitude contrária ao 

darwinismo desta institución nesa 
época. 

En contraste con ese panorama, 
no ensino secundário galega pui
den localizar diversas mostras 
dunha maior receptividade, sendo 
o caso de Pontevedra o que inicia 
unha série de incorporacións. 
Córnpre sinalar a adquisición de 
Úl Origen de las especies para la 
Biblioteca. do Instituto de A Coru
ña, para os cursos 1876-77 e 
1878-79 e para o do Instituto de 
Ourense no curso 1883-84; esta 
continuidade semella indicar un 
ámbito ideolóxico diferenciado 
nos principais centros urbanos da 
Galiza, en comparación co domi
nante na Universidade. 

Por outra banda, coido que a tem
prana recepción do libro na biblio
teca do Instituto de Pontevedra 
deue estar relacionado co ambien
te desa cidade nun momento his
tórico moi singular. Nese curso 
1870-71 a cidade atopábase nun 
momento de efervecéncia política, 
un tempo especialmente favorábel 
para as posicións progresista, no 
qu~ sectores liberais avanzados 
ocupaban postas de releve. Xosé 
Fortes4 sinala como ostentaron a 
presidéncia e vicepresidéncia na 
Junta Revolucionaria Luis Rodrí
guez Seoane e Indalécio Armesto, 
autores claramente abertos ás no
va~ teorias científicas. Tamén sa
lienta a presenza de Octavio Lois 

e do profesor de História 
Natural do Instituto, de 
Claudio Cu eiro, quen 
posteriormente traduciría a 
Haekel.+ 

1 Sobre este tema ver FRA
GA V AZQUEZ, X.A. (1993). 
Recepción do darwinismo na 
Galiza. Primeiras reaccións 
(1859-1874). Historia Nova J. 
Cont,..ibución dos Xovenes 
Historiadores de Galicia: 
205-215. Santiago. Tórculo 
A.G. 

2 Memoria acerca del estado 
del Instituto de 2~ enseñanza 
de Pontevedra. Pontevedra, 
Imprenta del Siglo, 1871: 40. 

3 BARREIRO FERNAN
DEZ, J.R.; RODRIGUEZ 
DIAZ, R . & RUIBAL, L. 
(1971). El evolucionismo en 
GaJicia en el siglo XIX. Com
postellanum. XVI: 541-574. 
Santiago. p. 540. 

4 FORTES BOUZAN, X. 
( 1993). Historia de la ciudad 
de Pontevedra. A Coruña. 
Galicia Edilorial. 
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Feliu Gasull 
/ . 

'E difícil falar de música catalana, pero existe' 
• XOÁN M. ESTÉVEZ 

Recordamos a sua 
presenza no JI/ Ciclo de 
Guitarra das 
Xuventudes Musicais de 
Vigo hai case dez anos 
-verán de 1984-. 
Naquela ocasión, Feliu 
Gasull formaba parte 
dun trio liderado polo 
tamén guitarrista Toti 
Soler. Neste tempo, F. 
Gasull compuxo música 
para coro, orquestra, 
pequenas obras coma 
Six canfons per a 
bariton i guitarra, Dúo 
para harpa e guitarra, 
formou parte do trio 
expeirmental Xaloc, ao 
tempo que ampliaba 
estudos musicais na 
Suíza e Estados Unidos. 

Músico vital, comunícase doada
mente co seu instrumento, a guita
rra, e en xeral coa que é a máis 
universal das linguaxes, a música. 
Tén dificuldades, en cámbio, para 
facelo verbalmente; cando procura 
as palabras axeitadas para falar da 
sua criación, teima en facerse 
comprender. 

Andou pola Galiza acompañando 
a Mª del Mar Bonet. Aproveitan
do a conxuntura, os dous guita
rristás do grupo estábel de músi
cos da cantora mallorquina, Feliu 
Gasull e Javier Más, deron un 
concerto no Liceum do Porriño, 
no que amasaron o que adoita ser 
evidente: detrás dun cantautor 
consagrado atópanse uns intérpre
tes con nome próprio. 

Co Feliu Gasull falamos dos di
versos camiños da música; come
zando pola chamada música laie
tana, da que ven sendo un herdei
ro directo. 

Qué importáncia teñen para 
vostede músicos coma Toti So
ler, Joan Albert Amargós ou 
Jaume Cortadellas, e en xeral 
todo aquel mundo que se movia 
a carón do grupo "Música Ur
bana"? 

Foi moi importante, descobrin mú
sicos con máis idade ca min, esta
ban máis formados, tiñan moi cla
ras as suas raices e axudáronme a 
descobrir elementos que logo foron 
moi importantes, xa que formaban 
parte da miña cultura. Decateime 
de todo eso cando xa estaba estu
dando en conservatórios. Tanto na 
Suiza coma en USA dábase un en
sino en certo modo global. 

Por exemplo, se estudas nos con
servatórios de Barcelona, vés que 
se lle dá moita importáncia aos 
cuartetos · de Beethoven, ás Sinfo
nías ... pero non se estuda, non se 
afonda nen no folklore, nen en 
compositores que tiñan claro cal 
era a música de ali. Por sorte, o 
meu curmán Joan Albert Amargós 
teno moi claro; tamén estiven to
cando con Toti Soler, que para mín 
foi un músico pantástico. É difícil 
falar de música catalá, Mompou 
por exemplo, pero eu entendo o 
que é catalán gracias a esa xente. 

Tendo en conta que na música 
"laietana" confluen mundos tan 
diversos coma o flamenco, a 
"salsa", o "jazz", cabe supor que 
foi decisiva a inmigración de 
músicos, visto desde Catalunya? 

Con Toti Soler tiven a sorte de 
descobrir non só a unha persoa 
enraizada na tradición catalá, de
bido a sua procedéncia familiar, 
senón ao próprio flamenco; el foi 
quen de asimilar con elegáncia 
cousas que viñan do sul e darlle 
un toque persoal, que iso, na mú
sica, son palabras maiores. A xen
te que fixo unha síntese de algo 
que vén de fora, pero sen perder o 
seu centro: Toti acadóuno, e eu ti
ven a sorte de vivir esa particula
ridade nunha idade moi xove e 
cunha ilusión extraordinária. 

Da música tropical, a Orquestra 
Mirasol, non podo falar tanto; co
ñecin menos dese mundo, a salsa 
non me interesa tanto. As miñas 
relacións, como dixen, estaban a 
carón do flamenco, Raimundo 
Amador por exemplo, mália que 
eu xa daquela me decantaba pola 
faciana intelectual e clásica da 
música, e tiña moita ilusión en ir 
ao Conservatório. 

Nunha entrevista realizada oes
te mesmo periódico, o seu colega 
e paisano na sua faciana de 
compositor, Xavier Montsalvat
ge declarou que "toda música 
tén un trasfondo nacionalista, 
non pola pegada popular que 
poi da existir, senón por unha 
certa mensaxe estilística, difícil 
de definir pero real". 

É a información que recebes, que 
fica automáticamente plasmada. 
Ti vas adequerindo parámetros, 
que combinas en función da tua 
intelixéncia, e produces a música. 
Evidentemente, os parámetros da 
tua terra aparecen reflectidos dun
ha determinada forma estética. 
Supoño que eso quereria dicer 
Montsalvatge. 

CHUS SENLLE 

Por exemplo, a música de M. de 
Falla soa distinta tocada por 
vostede ou por Paco de Lucía. 

Seguro. El tócaa moi ben, é mellor 
guitarrista ca min. Algo hai dife
rente entre ambos: o estracto, todo 
canto eu aprendin condiciona o 
meu xeito de funcionar ... a vostede 
góstalle o galego por todo o que 
aprendeu de atrás, a pegada que ca
da quen vai herdando condiciona. 

Será sintomático que músicos 
coma T. Soler se foran afastan
do progresivamente do "rock", 
chegando ao momento no que 
vostede toca con él, lonxe crono
lóxica e estéticamente do electri
zante grupo "Om"? 

'Non penso que 
o catalán sexa o 
mellar, penso 
que é o meu, o 
que entendo 
mellar e desexo 
que non 
esmoreza'. 

Eu non estiven vencellado ao mun
do do "rock", non me interesou 
nunca. Paréceme unha forma moi 
primária, e persoalmente estou 
máis estilizado neste senso; dígoo 
humildemente, pero o "rock" non 
me interesa en absoluto, máis ben 
agrédeme. Gosto de Frank Zappa, 
relativamente, non teño discos seus 
pero cando escoito a sua música 
atópolle un valor, e esto interésa
me, pero o "rock" abúrreme. Valo
ro a Jimi Hendrix tamén, pero non 
é a música que eu escoito. 

Ultimamente téñense feíto ver
sións de temas de J. Hendrix en 
forma de cuarteto clásico 
-"Kronos Quartet"-. 

Gosto de xente que xoga con Ju
me, e neste senso de músicos clá
sicos que toquen á xente que e 
xogou a vida. No mundo hai xente 
que marca a pauta, e outro que 
seguen coma ovellas por non teren 
intelixéncia abondo para crearen o 
seu próprio estilo. 

Aparece Paco de Lucía, dálle un 
xiro á guitarra flamenca e apare
cen milleiros que o seguen; quén 
se xogou a vida foi P. de Lucía, os 
demáis descobriron cómo se xo
gou a vida o mestre, pero non 
aportaron nada novo. E esto póde
se ampliar á música clásica: hai 
unha persoa que dá unha versión 
dunha "suite" de Bach e interpréta 
a un compás máis acelerado do 
que a princípios de século facia 
Pau Casals ... as causas son como 
ti as queiras ver, pero compre 
moita convición para que teña un 
mínimo significado harmónico. 

Músico de 
Cámara de Gas 

Moita xente identíficao por mú
sico de Mª. del Mar Bonet. Des
ta cantora téñense emitido 
abondosas louvanzas. Qué é o 
que lle atrae da sua persoalida
de artística? 

Mª del Mar para min son sementes 
tres anos da miña carreira, e levo 
xa dezaoito traballando. Na Maria 
valoro a sua intuición; por exem
plo, entende o folklore da sua terra 
dunha forma fantástica; as suas in
flexións, os xiros da voz amosan 
que leva dentro un bon músico. 
Ademáis, é unha boa coñecedora 
do "mediterráneo", se é que esto 
existe. Tén unha persoalidade, un 
selo próprio moito máis acusado 
cós demáis cantautores. Coma mú
sico gosto de tocar con outra per
soa que tamén o músico, e ela éo. 

Falando da Mª del Mar, pode co
mentar algo sobre o "Cant de Ben
vinguda", no que ela participa? 

Foi unha Obra que escrebin para 
celebrar o nacemento da miña filia. 
Consta de catro partes: a primeira, 
para coro a capela; a segunda, para 
coro que declama o texto, ademáis 
de guitarra solista e orquestra; a se
guir, unha brevísima peza de barí
tono e guitarra; conclue coa parte 
da Mª del Mar, para voz, guitarra, 
orquestra e coro. Nestas divisións 
está descrito o proceso de xesta
ción e alumeamento dun novo ser. 
Utilizei versos de dous poetas cata
láns: Gabriel Ferrater e Joan Vin
yoli. A Obra foi estreada coa Or
questra de Cámara do Teatro Lliu
re no Festival de Perelada. 

Permítame unha pregunta cap-

ciosa. No contexto actual do 
idioma catalá, musicaria algun 
poeta español? 

Se gastase del por que non?, non 
son racista. A respeito desta polé
mica á que se refire, só digo que 
non me toquen o meu; eu son moi 
respeituoso, e non penso que Ca
talunya sexa o centro do mundo. 
A xente que non viaxou adoita ser 
moi ignorante; é lóxico, se non 
coñeces outras causas pensas que 
o teu é o mellor . Eu non penso 
que o catalán sexa o mellor, penso 
que é o meu, o que entendo mellor 
e desexo que non esmoreza. Ora
bén, son o primeiro en incorporar 
cousa de fora no meu, sexa en e -
pañol, inglé ou no que sexa. Non 
podo de botar a cultura e pañola, 
xa que é a miña egunda cultura. 

Resúltalle un dilema a sua do
ble faciana: compositor ou gui
tarrista? 

Mú ico. Descobrin a mú ica grá
cia á guitarra; comezei de cativo 
con este instrumento e vas decin
do: "a esto poríalle uri clarinete" ... 
quero dicer, o mundo musical o
noro de cúbrelo co di co e de -
pois co teu instrumento, tocando ti 
só, e va maxinando as cou a , por 
i o a guitarra é tan importante. Por 
exemplo, no meu disco 'Tacari
gua" hai cousas en cuarteto de gui
tarra que non se fixeran nunca, sin
ceiramente. No fundo, trátase de 
adaptar o que escoitas doutros ins
trumentos á linguaxe da guitarra; 
daquela, xa estás cambiando algo. 

Unha cousa é escribir música, 
pousar <liante dun papel en branca 
e maxinar unha orquestra, cuarteto 
de cordas ... é un proceso coas suas 
angurias. Outra cousa é pousar fó
ra da silla, procurar o centro, sen
tirse ben cun mesmo fisicamente, 
e no momento determinado do 
concerto ser quen de amosar unha 
madurez. 

Na música contemporánea dá e a 
menudo un certo de coñecemento 
do intérprete por parte do compo
sitor. É a razón de que e te e tilo 
mu ical e texa tan de humaniza
do; adoita er unha mera e pecula
ción, o de exo da per oa que o 
e tán facendo é inceiro, pero e -
quecen certas cou a , dígoo como 
instrumenti ta. 

Ten algunha importáncia que se 
apresente coma músico de "cá
mara de gas"? 

Foi un invento do meu curmán, 
Joan Albert Amargós. Vén de que 
a música contemporánea deu de si 
composicións tan marcianas, que 
se te identifican con esa etiqueta, 
poden pensar que compós música 
de "po, pra, pri...", e hai composi
tores moi bons na música contem
poránea, pero tamén hai a1guns 
moi maos. Influen as vivéncias da 
xente, resulta dificultoso adaptar
se a escoitar outras cousas. 

Son reflexións dun músico de trin
ta e cinco anos de idade. Que co
mezou a escoitar música a partir 
dos neoclásicos -Bartók, Hinde
mith, Stravinsky ... -, para conti
nuar coa tradición propriamente 
clásica -Bach, Monteverdi, Dow
land, Purcell ... -; polo meio queda 
o flamenco, os compositores "po
pulares" -Falla, Mompou-. A 
sua presenza no acto de clausura 
dos Xogos Olímpicos Barcelona-
92 é tan só unha anécdota. + 
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Convocatórias 

Cursos de fotografia 
da Asociación Cultural K 
A Asociación Cultural K, aula taller de 
fotografia, comezou a organizar novos 
cursos de iniciación e perfeccionamen
to no eido fotográfico. O primeiro adi
cado ao nível de iniciación vai do 7 ao 
18 de Marzo, e o segundo, de perfec
cionamento vai do 11 ao 22 de Abril. 
Ambos os dous impartiranse con idénti
co horário, de 19 a 22 h., nas instala
cións da Escola de Irnaxe e Son (Some
so, 6. 15008 A Coruña). As matrículas 
poden formalizarse na secretaria da Es
cola en horário de oficina. Maior infor
mación nos (981) 10 41 24 e 10 42 24. 

Seminário 
de Música Cubana 
Guillermo Céspedes e Chus Alonso 
levan a organización do II Seminário 
de Música cubana que se desenvolve
rá do 9 ao 13 de Marzo no Centro Cul
tural de Vite (Santiago). O Seminário 
abrangue técnicas referidas a: voz, pia
no, violin, frauta, batería, percusión, 
trompeta, baixo, saxo, guitarra, trom
bón, violonchelo, contabaixo, etc. A 
matrícula custa 10.000 pta. e pode for
malizarse até o 4 de Marzo na Rua do 
Hórreo 19 (Santiago). Maior informa
ción no (981) 56 18 95. 

Cursiño de cerámica 
na Casa da Terra 
O Colectivo de Educación Ambien
tal Aperta organiza un cursiño de ce
rámica na Casa da Terra (Antas de 
Ulla) para rapaces de todas as idades, 
no que se practicará modelado, técni
cas de elaboración e decoración, e 
cocción nun forno de serrín, amais dos 
xogos cooperativos e paseos pola zo
na. A saída vai do 11 ao 13 de Marzo, 
e custa 6.000 pta. nas que vai todo in
cluído. Inscripcións até o 7 de Marzo 
no (981) 24 69 95, de 17 a 22 h. 

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 apresentaran
se 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 públi
co o 4 de Abril, en conmemoración do 
Dia Internacional do Libro Infantil e 
X uvenil. Os traballos remesaranse a 
Biblioteca Nova 33 (Rua Nova 33-2º. 
15705 Santiago); ao Apartado de Co
rreos 637, 15780 Santiago; ou a cal
quer das oficinas de Obras Sociais de 
Caixa Galicia. Estabelecense un prie
miro prémio (250.000 pta. e a publica
ción do texto) e un accesit (a publica
ción do texto) para traballos apresenta
dos en Língua Galega e outro tanto pa
ra os apresentados en castellano. As 
narracións premiadas quedarán a todos 
os efectos en propriedade da Funda
ción Caixa Galicia. 

Música 

Ballet da Opera de Kiev 
O Venres 4 de Marzo no C.C. Caixa
vigo dentro a programación de Vigo
cultura' 94. 

O Empresário Teatral 
O dia 10, ás 11 da mañá no ciclo ópe
ra para xóvenes do Auditório da Gali
za (Compostela), Carmen Bustamen
te e Joan Antón Sánchez dirixen a 
posta en cena da ópera de W. A. Mo
zart O Empresário Teatral. 

Sinfónica de Galiza 
O Xoves 10, ás 8,30 no Pazo de Con
gresos da Coruña e o Venres 11, á 
mesma hora no Círculo das Artes de 
Lugo. Interpretarán obra de Bertomeu, 
Elgar e Schumann. Dirixe Charles Pe
ebles có solista Timothy Hugh no 
violonchelo. 

Orquestra de Cámara 
Franz Liszt de Budapest 
O Dia 10 de Marzo no C.C. Caixavi-

Prémio Miguel 
González Garcés 
A DeputaciOnda Coruña ven de 
convocar a IV edición do prémio de 
poesía Miguel González Garcés, que 
comprende a publicación da obra e 
máis unha dotación económica de 
500.000 pta. Poden apresentarse ao 
certame os orixinais escritos en gale
ga que teñan unha extensión non infe
rior 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 Cultu
ra da Deputación (Alférez Provisional 
s/n). Os textos apresentaranse por 
quintuplicado e baixo plica. 

Bolsas para ampliación 
de estudos nos EE UU 
Convocadas pola Fundación Pedro 
Barrié de la Maza. Xestionan o ingre
so para completar estudos en centros e 
universidades norteamericanas durante 
o curso 95/96, ameio do Instituto de 
Educación Internacional de New 
York. Sufragan os gastos de despraza
mento e matrícula amais de vir dota
das con 16.400 $ USA por ano para 
aloxamento, mantenza, libros e outros 
gastos. Son condicións indispensábeis 
ser galega, fillo de galegos ou residen
te na Galiza; ter estudos superiores ter
minados cun bo expediente académi
co, e excelente coñecemento do inglés. 
As bolsas, 10 en total, son para 12 me
ses prorrogábeis e teñen que se solici
tar 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 Ma
za (R/San Bias 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 adi
cado a Manuel García Barros (Ken 
Keirades), cunha dotación de 
1.000.000 pta. Poden concorrer todos 
os autores de calquer nacionalidade 
que apresenten os orixinais escritos 
dacordo coa normativa oficial . Os tex
tos deberán ser inéditos, totalmente 
orixinais, e ter unha extensión mínima 

Televisión 

axenda 
de 150 fólios mecanografados a dobre 
espazo. As obras han de ser entrega
das 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 Estra
da (Praza da Constitución l. 36680 A 
Estrada) . Con cada orixinal que deberá 
ser apresentado baixo lema, adxunta
rase en sobre pechado, o nome com
pleto, enderezo e teléfono do autor, así 
como o título da novela. O prémio po
derá ser declarado deserto e os gaña
dores 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 ca
so da sua solicitude por escrito, reme
saranse aos autores os orixinais non 
premiados nun prazo de tres meses. 

Curso de Iniciación á 
Ecoloxia do INICE 
O Instituto de Investigacións Cientí
ficas e Ecolóxicas (INICE) artella o 
Curso de Iniciación á Ecoloxia Mariña 
e Terrestre (CIEMT'94), que terá lu
gar do 27 de Marzo ao 3 de Abril, no 
Albergue de Gandario (Sada, A Coru
ña). O curso abrangue diversas activi
dades: visitas a lugares de interese 
meioambiental, recollida de monstras 
para o estudo en laboratório, técnicas 
para a preparación de diferentes colec
cións, técnicas de estudo do material 
de escolma, manexo de trebellos (bio
lóxicos e xeolóxicos) para traballo de 
campo e laboratório, e charlas teórico
práticas sobre vários aspectos do meio 
ambiente (contaminación, cultivos es
pecíficos, xeodinámica, incéndios fo
restais, 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 di
sección, 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 manten
za incluídas. As inscricións pódense 
facer até o 15 de Marzo no INICE: 
Diego Pisador s/N. Apartado de Co
rreos 82. 37080 Salamanca. Teléfono 
(923) 26 45 39 e Fax (923) 26 43 07. • 

A vida privada 
de Sherlock 
Holmes 
O Sábado 5 en versión 
orixinal sub-titulada no 
espazo Butaca Especial 
da TVG. Dirixida por 
Billy Wilder en 1970 
conta no reparto con 
Robert Stephens, Colin 
Blakely, Genevieve Pa
ge e Christopher Lee. 

Libre da TVG. Dirixi
da por Francis Ford 
Coppola en 1987. Re
parto: James Caan, 
Anjelica Huston, Ja
mes Earl Jones, D.B. 
Sweeney, Dean Stock
well, Mary S. Matter
son, Dick Williams e 
Lonette Mackee. 

tes: Jadie Foster, Ant
hony Hopkins, Scott 
Glenn e Ted Levine. 

Auséncia 
de malícia 
O Xoves 3 en Entrada 
Libre da Televisón ga
lega. Dirixida e produ
cida por Sydney Po
llack en 1981. Intér
pretes: Paul Newman, 
Sally Field, Bob Bala
dan, Melinda Dellon, 
Luther Adler, Barry 
Primus, Josef Sommer 
e John Harkins. • 

O siléncio 
dos cordeiros 

Xardins 
de pedra 
O Xoves 1 O en Entrada 

O Xoves 1 O en Gran 
Cinema da TVG. EUA 
1991. Director: Jonat
han Demme. Intérpre-

go, interpretarán pezas Boccherini, 
Mozart, Mendelssohn e Bartok, baixo 
a dirección de Janos Rolla. 

Os Resentidos 
O Venres 11 e o Sábado 12, ás 11,30 
da noite, no Café Liceum do Porriño, 
có seu novo recopilatório Made in 
Galicia (1982-94). Os Resentidos 
apresentase como Gulliver Torrado 
(guitarra, gaita de canos recortados, 
voces), Comandante Patxarán (guita
rra, reposteria, voces), Toña Supermi
rafiori (motoserra), Raiado Lois (hal
terofilia) e Funga Reixa (psicofonias). 
Información e reservas no Café Dublin 
de Vigo e no Café Liceum. 

Sutagar 
Desde Euzkadi, o Sábado 12 no pub 
Ave Turuta de Carballo. 

Willie De Ville 
O dia 5 de Marzo ás 11 da noite na sa
la Ene de Vigo e o dia 4 , á mesma ho
ra, no Coliseum da Coruña. 

Festa do Queixo 
de Arzua 
O Domingo 6 de Marzo en Arzua, co
mo parte da programación da Festa do 
Queixo, actuarán Brath, Soul Medley 
Band e máis Siniestro Total. 

Rock Parrulo 
O Domingo 6, ás 7 do serán, na NASA 
(Santiago) con entrada libre. A NASA 
volta abrir este espazo para a promo
ción de grupos nóveis coa novidade de 
ampliar a convocatória a bandas de to
da Galiza e de editar unha colección 
de 6 singles e un fanzine cos grupos 
que vaian pasando polo Rock Parrulo. 

Cómplices 
O Venres 4 de Marzo no Pavillón Pa
co Paz de Ourense. 

O Combo do Malecón 
Todos os Xoves, a partir das 12 ... da 
noite no Malecón de Vigo. O Combo 
do Malecón está composto por Jorge 

O trinque 

Discos 

Coa voz no máis grave dos 
rexistos femininos, Ángela 
Roró gravou no Jazzmania 
do Rio de Janeiro o seu 
disco Ao vivo. Cancións de 

Anúncios de balde 

• Violonchelista arménio doctorado 
no Conservatório Tchaikovski de 
Moscova, oferécese para concertos, 
orquestras e clases de chelo. (986) 22 
44 57, de 11 a 13 e de 17 a 21 h. 

• Aulas particulares: Iingua e litera
tura galega e castellana. Latín, fran
cés, portugués e história, impartidas 
por licenciado. (981) 20 23 51 en ho
rário de oficina e (981) 20 11 70 ao 
mediodía. 

•A Treu a revista das Juntas Galegas 
pala Amnistia , informa pontualmente 
das pressas e pressos independenti stas 
galegos assim como das actividade 
anti-repressivas da organiza~om. Ao 
mesmo tempo distribue material pa
ra a solidaridade. Solicita infor
ma~om no Apartado de Correio 875 
de Compostela. 

• Véndense ordenadores (2) Olivetti 
e Inves con disco duro e boca para 
disco de 5 funcionando perfectamente 
e repletos de programas a un prezo 
moi interesante. Información no (986) 
73 17 55. 

• Home de 40 anos, preséncia ags:a
dable, solicita traballo sério e res
ponsábel como empregado, chófer, se
cretário e maxasista (diplomado), a 
persoa ou industrial solvente e formal. 
Podo viaxar periodicamente, e oferezo 
absoluta honradez persoal e profesio
nal. Apartado de Correos 521. 15080 
A Coruña. 

• Alúgase piso. Zona da Praza de Es
paña (Vigo). Tres cuartos. Dirixirse ao 
(986) 47 34 90. 

• Diplomado en Maxistério busca 
traballo en calquer parte da Galiza. 
Telf. (91) 365 61 45 

•Véndese Vespino XL, en bon esta
do. 45.000 pta. Interesados chamar ao 
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga. 

• Dao-se explica~óes de portugués na 
Corunha. Telf. 28 13 03, perguntar por 
Miguel. 

• Rexurdimento: edición facsímile da 
revista publicada en Betanzos no 1922-
23 polas Irmandades da Fala. 112 páx. 
máis índices. 1.500 pta. Cebreiro: con 
textos de Clodio González e Siro. Pu
blicado con motivo da exposición anto
lóxica sobre o artista Álvaro Cebreiro. 
64 páx., ilustrado, 20 láminas a cor. 
1.200 pta. Se non as atopa na sua libra-

Ravi Shankar. 

Foscaldo, Modesto Pascual, Juan Car
los Otero, Jose Manuel Lojo, Manuel 
Bandin, Marcos Valcarcel, Jose Di-

Chico Buarque (Vida, 
Joana francesa .. . ), baladas 
estándar (All the way, Ne 
me quittez pas ... ), 
composicións próprias. 
Unha torrenteira amazónica. 

ria habitual pódeas solicitar á Asocia
ción Cultural Eira Vella, Seixo Rúbio, 
16, 3º D de Betanzos, contra reembolso 
ou enviando cheque ·bancário 

• Familia catalá interesada en coñecer 
a Galiza alugaria unha casa rural pa
ra o verán. Telf. (93) 210 71 53, per
guntar por Carlos. Mellor polas noites, 
contestador automático. 

• Alúgase estúdio en Vigo. Con cale
facción, áuga quente, soleado, céntri
co, ideal para estudante. 35.000 pta. 
Teléfono: (986) 49 06 88. 

• Emigrante, 38 ano , gostaria de man
ter correspondéncia amisto a con 
muller de arredor de 30, que goste de 
ler, pasear, da natureza, etc. Eloi Fan-
eca. 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 tre 
vias, 8 ohms. 40 watios, en madeira 
cor nogueira e de 56,5x27x22 cm. Ga
rantizo o seu perfecto estado de con-
ervación e funcionamemto. Entrar en 

contacto con Mancho no (986) 29 86 
95, polo serán. 

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

• Vendo equipa para laboratório fo
tográfico sen uso alguo, ideal para 
iniciarse na fotografia artística en 
B/N ou cor. Inclue Ampliadora 
DURST M-301; sistema porta negati
vos (24x36 mm.) con indicador de en
foque, tranformábel en cámara reflex; 
obxectivo COMPONAR-C 3,5/50 mm. 
de Schneider; positivadora de contác
tos de 35 mm. Paterson e lupa con au
mento para visionar negativos; tres 
curvas de revelado Laik (42x52 cm.) e 
duas pinzas de laboratório niqueladas 
Laik. Dirixirse a Mancho: (986) 29 86 
95, ao erán. 

• Desexo ter relación de amizade 
amédio de correspondéncia en caste
llano. Gasto da mú ica uave (bo le
ros), da música clásica, Jo é Carreras, 
Plácido Domingo, do cinema, e de e -
coitar a onda curta. Ludivina VaJdés 
Aymerich. Marque González 410, 211, 

e/ Zanja y Salud. Habana 3. 10300 La 
Habana. Cuba.• 

mas, Ricardo Pazos, Jose Calvar, An
tonio Alvarez, Emilia Rodríguez e 
Cristina Zataraín . 

Ravi Shankar 
O Martes 8, ás 9 da noite, no Auditório 
da Galiza en Santiago. Ravi Shankar é o 
músico que máis popularizou a música 
índia no Occidente, sempre a meio do 
sitar, o sarog, o esrag, a table e a frauta. 

Los Doré 
O 3 de Marzo, ás 10,30 da noite, no 
pub Garufa da Coruña con entrada de 
balde. 

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 Hogan e 
co solista Eliso Virsaladze no piano. 
O programa comprende o concerto pa
ra piano e orquestra n23 en Do maior, 
Op. 26, de Prokofiev; e Petrouchka de 
Stravinsky. • 



Cinema 

Nos límites 
da realidade 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(CGAI) na Coruña, ven proxectando 
un ciclo sobre cinema documental de 
recente producción no Estado espa
ñol. O ciclo complétase cos filmes A 
memória da auga de Héctor Fáver 
(1991) que pasan os días 3 e 4; O en
cargo do cazador de Joaquín Jordá 
(1990), un acercarnento ao director 
catalán Jacinto Esteva, en cartel os 
días 8 e 9; e O sol do marmelo de 
Víctor Erice, Prémio do Xurado no 
Festival de Cannes de 1992, os di as 9, 
10 e 11. Proxeccións ás 20,15 h., na 
sala do CGAI (Durán Loriga, 10. A 
Coruña). Entradas 150 pta., 100 pta. 
con Carné Xove. 

Salmonberries 
De Percy AdJon, na programación do 
Cine-clube Padre Feixoo para o Xo
ves 3, ás 20,30 e ás 23 h., na Casa da 
cultura de Ourense. 

Retorno ao pasado 
O 9 de Marzo, ás 20,30 h., no Auditó
rio do Concello de Vigo e dentro da 
programación do Cine-clube Lumiere 
pa an Retorno ao pasado (EUA, 1947) 
de Jacque Toumeaur. + 

Teatro 

Xogos 
á hora da sesta 
Por Teatro do Malbarate os dias 3, 4 
e 5 de Marzo, ás 10 da noite, na NASA 
de Santiago. Entrada 800 pta. 

Cornmedia 
Ollomoltranvia pon en cena a obra 
Commedia (un xoguete para Goldoni) 
que dirixe Cándido Pazó o Xoves 3, 
ás 11 da noite, no Teatro Principal de 
Santiago. Butaca, platea e primeiro 
palco: 1.000 pta. Segundo andar. 800. 
Anfiteatro: 500 pta. 

Electra, 
segundo Eurípides 
Dirixida por Manuel Lourenzo. Na 
Estación Marítima da Coruña até o 27 
de Marzo, en sesións de Martes a Xo
ves ás 6,30 do serán, e de Venres a Do
mingo ás 8,30. Reserva telefónica no 
(908) 98 31 65, de 11 a 15 h. 

Monstra de Teatro no 
Bairro de San Pedro 
O Grupo de Teatro Bosco-Carauta 
Teatro e a A. VV. A Xuntanza do 
Baírro de San Pedro en Santiago, en
cetaron no mes de Febreiro unha 
monstra de teatro con representacións 
ás 7 do erán no Centro Xuvenil Don 
Bo co (Belví • 2), que remata esta e
mana coa actuación de Teatro Anó
nimo que porá en cena Laudamuco, 
Señor de Ningures, o Sábado 5; e do 
Teatro ás Tres que representará Ro
mance de Micomic611 e Adhelala, o 
Domingo 6.+ 

Exposicións 

Bienal da Caricatura 
en Ourense 

axenda 

Lenzo de lgnácio Arrendo. 
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zo, no Museu Provincial de Lugo, esta. 
monstra inter-activa sobre fenómenos 
sísmicos. Os centros de ensino poden 
reservar visitas no (982) 24 21 12. 

Suso Noia 
Pinturas ao pastel na sala Mundo Cre
ativo de Santiago. Até o 1 O de Marzo, 
de 10 a 14 e de 17 a 21 h., de Luns a 
Venres e os Sábados á mañá. 

Obxectivo da Memória 
As fotografias apresentadas ao certa
me Obxectivo da Memória 1994 do 
Museu Arqueolóxico, expostas no 
Castelo de San Antón (A Coruña). 

Luis Caruncho 

O Clube Cultural Alexandre 
Bóveda, a Asociación Cultural Tres 
Pontes e máis a Casa da Xuventude 
artellan a 11 Bienal da Caricatura de 
Ourense, que se desenvolve até o 15 de 
Marzo por várias salas da cidade. No 
Museu Municipal (Lepanto 6. De 11 a 
13,30 e de 18 a 21 h. Domingos só de 
mañá e Luns pechado) pódense ver as 
monstras Antolóxica de Carlos Que
sada, e Caricaturistas Galegos, con 
obra de Bofill, Calros Silvar, Fausto, 
Gogue, Lalo, Miguelanxo Prado, 
Omar Pérez, Orio, Pepe Carreiro, 
Pinto e Chinto, Siro, Xaquin Marin 
e Xosé Lois. Na Casa da Xuventude 
(Celso Emilio Ferreiro, 27. De 19 a 
21,30 h. Domingos pechado) gardan 
unha escolma dos debuxos apresenta
dos ao 11 Concurso de Caricaturistas 
Noveis, e unha exposición de 34 orixi
nais do caricaturista brasileiro Loreda
no. No Liceo Ourensan (Lamas Car
vajal 5. De 19 a 21 h.) amosan unha 
escolma de retratos de Luis Seoane 
publicados en La Voz de Galicia entre 
1971 e 1976. Tamén na Bienal un co
lóquio, o Venres 4 ás 8 do serán, na 
Casa da Xuventude, que abrirá Mano
lo Figueras coa charla A caricatura 
como xénero fronteirizo na arte. 

Páxinas coorjenadas por 

IAGO LUCA 

Minnesota, expón até o 14 de Marzo, 
no Obradoiro Fotográfico de Vigo 
(Pracer 12). 

Monstra antolóxica dentro do ciclo de 
grandes artistas galegas do Centro 
Cultural Caixavigo. 

Representacións 
oníricas 

Na ve gante de raia 

até o 24 de Marzo, de 18 a 21 h. de 
Luns a Venres. 

Cabezas arrincadas, 
máquinas de pracer ... 

Gogue 
Caricaturas até o 23 de Marzo no Café 
de Bolengo (Santiago). 

As fontes da memória 
Fotografía antiga, até o 20 de Marzo, 
no Kiosko Alfonso da Coruña. 

III Bienal 

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

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

Debuxos e acuarelas do Miño galego
portugués da man de Víctor Abun
dancia no Café Liceum do Porriño a 
partir do Venres 4 de Marzo. 

Do 8 ao 18 de Marzo na Nave de Ser
vícios Artísticos (NASA. Santiago). 
Marceliu Antúnez, un dos fundadores 
de La Fura deis Baus e de Los Rinos, 
leva a Santiago duas instalacións de 
grande impacto visual: unha colección 
de frascos de laboratório onde conser
va en formol fragmentos humanos e 
poéticos, e un enorme robot que res
ponde a diversos estímulos. A monstra 
leva por título: Cabezas arrincadas, 
máquinas de pracer, poemas de amor 
e loan, O Home de Carne. 

de Artistas Galegas 
Artellada polo grupo de esutudos so
bre a condición da muller Alecrín, 
conta con obra de roáis de 25 artistas 
galegas contemporáneas e estará aber
ta até o 13 de Marzo na Casa das Artes 
e da História de Vigo. 

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

Papeis 
Pintura do siléncio 
De José Luís Fajardo. Do 5 de Mar
zo ao 22 de Abril no Museu do Povo 
Galego (Santiago). 

Will Agar 
Latidos da Terra. 
Volcáns e terremotos 

Obra de Xurxo Gómez-Chao na Ga
leria Cegrac da Coruña. 

Xosé Luis de Dios 
Obra na Galería Citania de Santiago, 

O fotógrafu Will Agar, fillo de Frank 
Agar e doutorado na Universidade de 

A Fundación la Caixa e máis o Conce
llo de Lugo expoñen até o 13 de Mar-

Arte precolombina 
Mostrada colección do Museu Bar
bier-Mueller de Xenebra. Até o 10 de 
Abril na Sá Isaac Diaz Pardo do Audi
tório de Galicia en Compostela. • 

Actividades 

Solidariedade 
con Cuba 
A Asociación de Solidarieda
de Francisco Villamil convo
ca para o venres 4 no Pub Be
llas Farto (Compostela) un 
recital poético con participa
ción de Uxio Novoneyra, 
Chus Pato, Francisco Souto, 
Marta Dacosta, lgor Lugris, 
Dario Xohán Cabana, Rafa 
Vilhar e Ivan F. Prado. 

Mullere 
cámbio social 
A Asociación Cultural Ale
xandre Bóveda artella unha 
érie de conferéncias na Aula 

de Cultura Caixa Galicia 
(Rua Nova 30. A Coruña), 
baixo o tí tu lo As mulleres 
galegas no fin de século. 
Neste ciclo, o Xoves 3 ás 8 
do serán, Horténsia Alvarez 
Folgar, Secretaria da Muller 

de CC.00., falará sobre As 
mulleres galegas no merca
do laboral; por outra banda o 
dia 8 á mesma hora, Maria 
do Carme Garcia Negro, 
directora do Centro de Docu
mentación Europea, intervirá 
coa conferéncia Muller e 
cámbio social. 

Marzo Muller 
A Asociación de MuJleres de 
Redondela, Xanela, convoca 
vários actos neste mes. Até o 
18 de Marzo estará aberta na 
Casa de Cultura unha Exposi
ción Colectiva de Artistas Re
dondelás. O venres dia 4 Na
nina Santos falará de "Femi
nismo, onte e hoxe". 

A muller saharaui 
O 7 de Marzo, ás 8 da tarde, 
no Clube Faro de Vigo (C. 
Cultural Caixavigo), Khira 
Bulahi, enxeñeira de teleco-

municación, falará sobre a 
muller saharaui. 

Navegante de raía 
O Venres 4, ás 11,30 da noi
te, no Café Liceum do Poni
ño, Víctor Abundancia, 
apresenta a sua exposición de 
acuarelas e debuxos do Miño 
galega-portugués Navegante 
de raia e o seu libro do mes
mo nome, xunto có que ofere
cerá un concerto de canzóns 
de rio e algunha outra do seu 
próximo disco. 

Actos ao redor 
do 1 O de Marzo 
A Unión Comarcal de 
CC.00. do Ferrol, a Fede
ración Mineiro-metalurxica 
de CC.00. de Galiza e a 
Fundación 10 de Marzo, 
propoñen unha série de actos 
ao redor do dia da clase 

Obreira. O día 4 ás 7,30 do 
serán, no Ateneo Ferrolán, 
apresentarase o libro A Uto
pía posible. A intervención 
comunitária nos temas so
ciais de Marco Marchioni. 
O Luns 7, á mesma hora, ta
mén no Ateneo, José Gómez 
Alén apresentará o libro His
tória de CC.00 .. O Martes 8, 
ás 8 da tarde, na Galeria Sar
gadelos do Ferro!, terá lugar 
unha mesa-colóquio sobre O 
10 de Marzo e o movemento 
social na que participará Da
vid Ruiz, Catedrático de His
tóri a da Universidade de 
Uvieu. O Mércores 9, ás 5,30 
do serán, no Teatro Jofre, ce
Iebrarase un acto sindical 
baixo o lema A contrarrefor
ma laboral e perspectivas de 
trabal/o coa participación de 
Xesús Díaz Díaz (Secretário 
Xeral do Sector Naval de 
CC.00. da Galiza), Ignacio 
Fernández Toxo (Secretário 

Xeral da Federación do Me
tal) e Antonio Gutiérrez Ve
gar a (Secretário Xeral da 
Confederación Sindical de 
CC.00). 

Lexislación 
marisqueira 
O Centro de Cultivos Mari
ños do Grupo Sargadelos 
artella unha série de confe
réncias sobre o Marisqueo na 
Caliza que teñen lugar todos 
os Xoves ás 7 do serán na sa
la de conferéncias do Castro 
(O Castro. Sada). O dia 3, 
Manuel Lojo Nieto, Xerente 
da Organización de Producto
res da Illa de Arousa, falará 
de Organizción do marisqueo 
e espazo territorial. O Dia 
1 O, X osé Durán González, 
Xerente da Organización de 
Productores Nº 38 da Ria de 
Vigo, disertará sobor Jexisla
ción marisqueira. + 
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Vicente Risco, Arredor de Nós 

Ourense 8 de Marzo ás 20,15 horas no Salón Nobre do Liceo Recreo Ourensán 

Coa intervención de: 
• MANUEL ÜUTEIRIÑO 

• FRANCI.SCO CARBALLO 

• XAN CARBALLA 
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No casco do portaavións israelita 
abriuse unha via de sangue 
•MANUEL VEIGA 

B aruch Goldstein baleirou catro 
cargadores sobre as costas de 

48 palestinos na mezquita de lbrahim en 
Hebrón. Goldstein é un dos 140.000 co
lonos xudeus esparexidos polos asenta
mentos de Cisxornánia e Gaza. Na sua 
axuda acuden cada dia os soldados do 
Tsahal, o exército de Israel, ese país que 
alguén denominou hai anos o portaavións 
dos Estados Unidos no Oriente Médio. 

A matanza dalle se cadra e paradoxica
mente a razón a Arafat. A autonomía pa
lestina en Gaza e Xericó soliviantou aos 
colonos que desde a sinatura da paz 
durmen coa pistola no cinto. Teñen un 
algo de razón, desde o seu ponto de vis
ta, os ocupantes. O governo de Tel Aviv 
comezou a talar hai moitos anos do 
Grande Israel. O acordo asinado entre o 
sempre discutido Arafat e o governo la
borista israelita representa o primeiro re
troceso territorial xudeu desde a Guerra 
dos Seis Días. "Paz por territórios" foi a 
consigna da lntifada. 

Os colonos que chegan cada dia ao ae
roporto da capital, procedentes de Rúsia, 
de Polónia ou dos Estados Unidos, nece
sitan terras e o acordo coa OLP obrígaos 
a retroceder. Algunhas xudeas chegadas 
do Leste de Europa casan con árabes e 
iso alporiza ao integrismo xudeu. 

Os falcóns sionistas atentan de novo 
contra un acordo que non os benefícia. 
As matanzas de Sabra e Chatila tamén 
se produciran nas vésperas dun acor
de. O Tsahal sabe que el gaña coa 
guerra. Sempre será máis forte que os 
adolescentes palestinos aos que lles 
creba os brazos e as pernas coa culata 
dos fusis. 

"A Israel halle resultar doado ceibarse 
de todas as acusacións. En toda a pren
sa europea xa hai xornalistas que se 
ocupan de declaralos inocentes: nengun 
contará que a noite do Xoves ao Venres 
e do Venres ao Sábado en Chatila se fa
lou hebreo". lsto escrebia Jean Genet 
en Setembro de 1982, despois doutra 
matanza. 

Pero Uri Avneri, deputado israelita tivo 
que recoñecelo: "Cada asentamento é 
unha mina no camiño da paz". Trunfou 
Arafat, ainda que a sua arma seña o san
gue do seu povo.+ 

áis que os homes, máis que os fedayin en combate, as mulleres palestinas 1 "M 
®~¡· · parecian o suficientemente fortes como para defender a resísténcia e aceitar as 
m navidades dunha revolución. Xa desobedeceran os costumes: aliada directa que 
1: sostén o ollar dos homes, rexeitamento do veo, cabelos visíbeís ás veces comple-

l,~··11:.,:·~,.t:~.~.,~l-~··,•I·':::: __ '. __ · ~~~~~t~uens~~~~~ov~~:~~e f~~~:~-n~arr;,~~ac~:e e :,r~~~~~ ?oºgso~~~~~~~:~~~ e;:r~ 
% elas, pero no que presentian a sua liberación como un baño e para os homes un-

ha fereza luminosa". r. 
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TRES EN RAIA 

Lisboa 
• VICTOR F. FREIXANES 

• Q uen son eses -aqueles-
q u e moran alén do río? G José Saramago, na "Histó

ria do cerco de Lisboa", fala de Afon
so Henriques, o Conquistador, e chá
malle galega. Para Miguel Torga, sen 
embargo, que naceu en San Martinho 
de Anta (Trás-Os-Montes), a penas 
existimos. Igual que para Herculano, 
que construíu o discurso da nación 
portuguesa non só contra España se
nón -explícita e implícitamente- de 
costas a Galicia. 

José Mattoso, dende unha óptica máis 
contemporánea e progresista, intenta 
unha reflexión nova: norte-sur, para 
explicar a dualidade íntima (e conflicti
va) da existencia histórica de Portugal 
(mesmo da súa razón de ser). 

Hai unha asignatura pendente que 
aínda non aprobamos: a ollada do en
centro e do recoñecemento dende 
ámbalas dúas beiras do río. Demasia
dos medos , demasiados prexuízos , 
demasiados silencios, inseguridade, 
desinformación, complexos ... 

Lisboa -a que cantou Joan Zorro 
"sobre lo ler"- vístese agora de capi
tal cultural de Europa. Disque este 
ano a lingua portuguesa podería ter o 
seu primeiro Nobel de Literatura. 
¿Torga, se chega a tempo? ¿Sarama
go? ¿Ferreira? ¿Eugénio de Andra
de? ¿Jorge Amado, dende o Brasil? 

Dende as páxinas do Jornal de Letras 
-onde os galegas tampouco nunca 
aparecemos- Francisco Duarte Man
gas, que acaba de recibir o Premio 
Carlos Oliveira por unha novela 
arraíana, dí: 

"Olha, os nossos vizinhos galegas. 
Escrevem muíto. Para eles a palavra 
aínda é urna arma, a revoluc;áo per
manente ... ".• 

VOLVER AO REGO 

P escanova merca unha em
presa francesa. O Sindicato 

Labrego Galega asiste a unha reu
nión en Bruxelas da Union Paysanne 
Européene. Dirixentes do BNG visi
tan o Parlamento de Estrasburgo. 

Fraga recebe a Menem, prepárase 
para visitar Chile, Paraguaí e a Arxen
tina. Acompáñao un séquito de cen 
persoas. E non será que os "antieuro
peus" non son quen se pensa?+ 




