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Unha forte polémica sobre
os chistes dEt galegos receberá
a Fraga na Arxentina
Despois das disculpas públicas
que Carlos Menem realizou en
Compostela diante dos manifestantes de Galiza Nova, a
polémica sobre a~1 publicación
do libro "Los mejores chistes
de gallegos" trasladouse aos
mei os de comunicación. Rá-

dios, periódicos e televisións
adican espácios e debates ao
tema. O doutor António PérezPrado, filio de galegos que encabezou a denúncia por xenofóbia contra o libro, concentra
a atención en entrevistas e tribu nas de prensa.
(Páx. 23)

España pode ceder a pesca
galega a cámbio da minoria
de bloqueo na UE
O Governo de Madrid concede
máis importáncia á sua capacidade de voto no Consello de Ministros da UE que á entrada da pesca de Noruega en condicións que
serian un agrávio para a frota ga-

lega, embargada por licéncias e
cuotas até o 2002. Os negociadores españois consideran primordial conservar o número de
votos para bloquear as decisións
(Páx. 5)
da Europa do Norte.

inestabilidade de Interior
~ bstaculi.za a limpeza
da policia viguesa
Os crimes dos axentes Lorenzo e
Vela servirían á parte máis conservadora de Interior, relacionada
coa equipa de Corcuera e Roldán, para dar carpetazo aos expedientes da policía de Vigo despois do proceso ao proxeneta e
narco-traficante Telmo Domin-

guez. A guerra desatada está a
impedir a depuración de responsabilidades a todos os níveis, paralisando a execución do cese
do Director Xeral da Policía, Duque, do governador de Pontevedra, X. Parada e do Comisário
Xefe de Vigo, G. Mañá. (Páx. 8)

Cristina Garai.zábal:
A igualdade da muller non se
consegue con propaganda'
1

"A muller debe replantear a sua
vida privada", sinala Cristina
Garaizábal psicóloga e feminista
catalana, quen na actualidade
desenvolve en Madrid un traballo de axuda a mulleres, tanto en
grupos como en bairros e tamén
en colectivos de axuda a prosti-

~

LUIS SEOANE:
VIDA EOBRA
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.

tutas. A pasada semana estivo
en Compostela impartindo un
curso sobre a subxectividade feminina na asociación xuvenil !taca. Cristina Garaizabal desenmascara os roles que a sociedade machista está a impar aos
(Páx. 16-17)
dous sexos.

Os índices de obxección e de insubmisión
dispáranse mentres a sociedade perde o
medo a un histórico poder fáctico

Os insubmisos
desarman ao Exército
O espectacular aumento de obxectores e insubmisos, o elevado custe
dos gastos militares, a necesidade da modificación do modelo do
exército e a pasividade por parte do Governo situan á mili e á prestación
social substitutória no umbral da sua desaparición.

Non se oferece unha solución que atalle o desmoronamento
dos servizos
.
.
..
d·e prestación ao Estado

O Governo recoñece de feito que a
mili e a PSS son unha desfeita
HORÁCIO VIXANDE

Cando en
1979,550
mozos de todo
o Estado
decidian
declararse
obxectores de
conciéncia mal
sabian que a
sua era unha
acción que
significaba o
princípio do fin
do servizo ·
militar. Só
trece anos
despois do
fracasado
golpe de
estado do 23
de Febreiro,
os insubmisos
fixeron que se
perdera o
medo ao
Ex é rcito.

I
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Pouco a pouco as demandas dos obxectores foron calando na sociedade.

En Decembro de 1982, cando a
Unión da Mocidade Galega, ini'Desde o Ministério
ciaba unha campaña sob o lema 1
"Mili na terra", os seus membros 11 de Defensa
non imaxinaban que, á volta de 11
miran moito
1
once anos, a sua intención ia fa1
cer esbozar un sorriso aos ne1
para Alemaña e
nas daquela. A pretensión da 1
UMG (organización. xuvenil da
o seu modelo
1
UPG) fóra tildada de inxénua
I'1 combinado de
por ambiciosa. Andando o tempo mesmo o obxectivo da desa: exército p.rofisional
1
parición do servizo militar resul- , 1
ta superado. Coa profisionalizare
de
leva",
' .
ción e a redución do·exército, a 1
própria existéncia dunhas forzas ·
di insubmiso
armadas españolas está ~n solCano Paz.
fa; ainda que as razóns trascenden ao movimento antimilitarista, por canto os planos defensivos españois están, neste momento, vencellados a un futuro
exército europeu.

¡
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Ao ser aprobada en 1985 a Lei
de Obxección de Conciéncia e
ser amnistiados os 20.000 mozos
que até entón se declararan obxectores, o Governo central pensou que a sua medida cprtaria
case de raiz un movimento que
estimaba cativo e sen vigor. A
penalización en canto ao tempo
de cumprimento da que eran obxecto os que optaban pala Prestación Social Substitutória parecía un argumento de peso. Pero
non abondou. Daquela os obxec-

tares multiplicáronse e o servizo
civil, deseñado para atender a
uns poucos, desbordouse.
A partir de entón non houbo unha medida que atallara a avalancha, e en todo caso nalguns
momentos conseguiron frear lenemente o desenlace final. A
guerra do golfo supuxo o impulso definitivo.
Cando na sociedade e mesmo

ANXO IGLESIAS

tas. O colapso na mili non sofridesde o Governo discútese sobre a oportunidade de que a
ria retrasos reais.
mili siga a existir, saen á luz
No Estado español hai arredor
pública cifras que poñen de
de 12.000 insubmisos. A aplicamanifesto que o servizo militar
ción do terceiro grao para os
está en situación agónica. Damesmos non foi unha solución
quela moitos pergúntanse se a
estas alturas o Governo non
porque estes responderon co
estará a propiciar a sua desaquebrantarnento de condena.
parición. Maras Hevia, da OficiXulgar e condenar a todos eles
na do Defensor do Soldado,
provocaría que a povoación reapunta esta tese, pero matiza:
clusa aumentara nun cuarto e o
custe político seria incalculábel.
"se é así, p,Qr que están a anunciar unha leí d~ obxección ainda máis dura, f"~é\_que se disAltos gastos militares
pare o número .de inS4._bmi$os?"
.
En 1992 o gasto real de defensa
As duas posturas que publicafoi de 1.447.554 millóns de pesetas, e superou nun 88% por
mente se manifestan no Execu¡
tivo son as mantidas polo mi- .
nistro de Defensa, García Vargas, e polo titular de Xustizá', ·
Belloch. O primeiro quer uMha
leí máis rigorosa, que impeda o
incremento do númercr de obxectores meiante q áplicación
restrictiva da calificación de ob~a ueren que se
xector. Belloch prefire unha lei
que non penalice co cárcere
dispare o número
aos insubmisos, pero que estabel·e za un castigo basado na
de insubmisosq '
inabilitación para o exercício da
pergúntanse
función pública.
Tanto unha como a outra posibilidade implicaria un incremento
no número de insubmisos, coinciden en sinalar todos os analis-

na Oficina de
Defensor
do Soldado.

cento ao orzamento oficial do
Ministério, que era de 785.883
millóns de pesetas , segundo
destapa un estudo de Arcad i
Oliveres, profesor de Economía
Aplicada da Universidade Autónoma de Barcelona e Vicepresi dente de Xustiza e Paz.
O gasto militar no Estado español foi en 1992 do 2,5% do PIB,
a porcentaxe vai en aumento e
frente a unha diminución do esforzo orzamentário en programas de educación e saúde.
A renovación da imaxe no Exército obrigou ás autoridades a retirar aos mozos que fan a mili de
servizos domésticos e de limpeza, e destinar estes traballos a
persoal civil. Agora os quintos
están máis ocupados coa formación militar. Pero as reformas
non supuxeron unha racionalización dos destinos nen unha
redución de tarefas e mandos .
Por esta razón o esquema militar español precisa anualmente
de 190.000 quintos, unha cifra
que non se rebaixou.
Con maiores gastos en persoal
civil, e cos mesmos destinados
á tropa de reemprazo, as cantas
da administración militar non cadran. Unha redución da leva, te(Pasa á páxina 4)

A NOSA TERRA
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Unha fazaña

de heróis
Os insubmisos lograron unha vitória social e política e tanto a
mili como a Prestación Social Substitutória (PSS) están a piques
de desaparecer porque os milleiros de obxectores fixeron crebar
o sistema. Ainda que alguns sectores políticos non recoñecen a
proximidade da fin do servizo militar obrigatório no Estado
español , desde as máis altas institucións guvernam~~tais até a
sociedade hai unha coincidéncia absoluta nesta anallse.
Un recente incidente no Parlamento galego é indicativo do sentir
social: o pasado Mércores 9 debatíase unha proposición non de
lei do BNG en apoio dos insubmisos e só esta forza votou a
favor. Durante o debate da proposición uns dez insubmisos
extenderon nas tribunas do público unha pancarta alusiva á
cuestión. O presidente da cámara fixo un aceno de co~vocar ás
forzas da arde pública e os insubmisos optaron por retirarse,
fixéronno no meio dos aplausos dos deputados do BNG e dun
grupo de amas de casa de Ourense.
O Governo hai tempo que é consciente de cal é o curso dos
acontecimentos pero tratou de desviar a atención para non
deixar recair sobre un fato de mozos un trunfo sen precedentes.
Os mesmos que protagonizaron a reforma democrática non
foron quen de desmontar neg~nha d~s institucións herd~i~as do
franquismo, pero uns poucos 1nsubm1so~ cr.ebaron o espinazo
da máis sobranceira de todas elas: o Exerc1to.

PEPE CARREIRO
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A obxección é maior
nas nacionalidades históricas
As cifras de obxectores medraron considerabelmente nos últimos anos. En 1979 optaron
por esta via 550 mozos. Daquela non había nada lexislado
sobre esta cuestión , e todo
continuou asi até 1985. Nese
periodo a cifra acumulada de
obxectores chegou a 20.000.
Foi entón , no 85, cando naceu
a Lei de Obxección de Conciéncia. Coa medida lexislativa, e para partir de cero, o Gove rn o decretou a chamada
amnistía encuberta , e os
20 .000 mozos pendentes de
real ización da Prestación Social Substitutória foron exonerados desta obriga.

1

Desde 1985 foron recoñecidas
182.094 solicitudes de obxeccción de con ciéncia, pero só
57 .840 mozos foron chamados
a cur.iprir a PSS , os 115.779
restantes están á espera da incorporación . lsto é: o 63 ,5 por
cento ainda están nas suas casas. Se as previsións do Governo se cumpren, e en 1994 as
solicitudes son de 106.000 , a
cifra de obxectores pendentes
do cumprimento da PSS seria
de 221 .000. Outorgando credi bilidade ás mesmas cifras baralladas polo Governo, as prazas
de prestación para o ano que
andamos serán de 53.000. Con
estes postas a fin deste periodo
os obxectores pendentes serian 168.000, o que representa
un 76% do total.

O articulista madrileño Enrique
Gil Calvo analisaba recentemente a obxección de conciéncia no Estado e explicaba en
parte as razóns para que esta
opción tivese maior eco no Estado español e dentro deste as
diferentes porcentaxes entre
as distintas Comunidades. Gil
Calvo viña a recoñecer que hai
unhas conciéncias nacionalistas enfrentadas á conciéncia
española. Galiza estaría equiparada aos Países Cataláns e

Seis de cada dez
mozos de Lugo
decláranse
obxectores

O debate, na actualidade, non está entre mili si ou mili non. A
enxurrada de obxectores e insubmisos fixo inviábel a mili e a
PSS. Política e socialmente non hai máis nada que dicer. A
cuestión é técnica: haberá que determinar como se desmonta o
servizo militar obrigatório.

a Euskalherria. Madrid e Astúrias serian casos derivados do
enfrentamento de clase.

A mocidade e a sociedade teñen ante si un novo reto: a
redución do Exército e dos gastos defensivos. Rematar coa mili
non pode ser o único obxectivo. O Estado español non ten
imimigos exteriores nen pode habelos interiores desde unha
óptica democrática.

En 1993 na Galiza houbo 3.144
obxectores, deles 1.094 eran
da Coruña, 589 de Lugo, 422
de Ourense e 1.039 de Pontevedra. As porcentaxes na Coruña e en Pontevedra están moi
próximas da meia galega, ainda que Pontevedra está por' riba. Pero no caso de Lugo e de
Ourense situanse moi por riba
do 35%. No caso de Lugo os
obxectores o 66,4% (a segunda
província do Estado, despois
de Lleida, co 70, 1 %). En Ourense a porcentaxe é do 42.

Non hai guerras previstas-e de habelas o ~~ército e,sp~ñol non
estaría preparado para repeler unha agres1on. O proprio xeneral
Piris apunta á resisténcia civil como mellor método co que
enfrentarse a unha invasión. Os únicos compromisos do Estado
en matéria mifitar están relacionados coa participación en acción
das Nacións Unidas. Para estas accións revelouse que non é
preciso posuir material bélico de última xeneración nen gastar
160.000 millóns en fragatas de escolta para o portaa~ro!'laves
Príncipe Felipe. Máis ben precísanse equipamentos ltxe1ros e
intendéncia.
Os 1,4 billóns de p~setas do orzaí!lento ~n gastos m!lit~res
darían para moito. Con eles poderta f~ncton.~r un Exerct~o
profisional aquilatado, de pequenas d1mens1ons, que putd~se
atender en accións de vixianza internacional e que non ca1se en
tentacións alleas á sua misión. O resto dos cartas, nun momento
no que se debate a diminución?º gasto públi~? · poderian servir
para financiar proxectos de samdade, educac1on e
infraestruturas. •

Un feíto que pode explicar esta
situación é que estas duas
províncias apenas contan con
instalacións militares e os
quintos son enviados lonxe
das suas casas. Para evitalo
recorren a declararse obxectores de conciéncia. •

ANOSA TERRA

En 1993, perta de 9.000 mozos galegos cumpriron a idade
militar. Deles, 3.144 declararonse obxectores de conciénc i a. Esta cifra representa o
35, 18%, tres pontos por riba
da média estatal.

. 1

Pero Galiza non é a Comunidade Autónoma con maior porcentaxe de obxectores. O País
Basco, Nafarroa, Catalunya ,
Astúrias e Valéncia están por
riba dela, ainda que a diferéncia non é moi grande. O resto,
agás Madrid , que está á par
do noso país , están moi por
baixo destas porcentaxes.

Os procesos
non foron
quen
de deter
o incremento
no número
de
insubmisos.
Na foto,
o xuízo
de Marcos
Arranz.
1
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O plano para aumentar as pra:zas de obxectores,
cativo antes de nacer
O Ministério de Xustiza vai a
elaborar un plano trienal, de
1994 a 1996, para normalizar a
xestión do proceso de reconocimento e asignación de prazas
para os obxectores de conciéncia, xa que na actualidade hai
115.779 obxectores de todo o
Estado que están a agardar para realizar a prestación social
substitutória.

1
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había prazas para 26.778. O
retraso acumúlase ano tras
ano.
O plano do Ministério pretende
que ·a axiliza"ción de xestións
supoña que o recoñecimento
oficial da obxección se produza
en tres meses, contra os seis
que viña a ser habitual, e que a
incorporación á Prestación Social sexa en un ano en lugar de
dous ou tres anos.

As previsións da .Direción Xeral
de Asuntos Relixiosos e Obxección de Conciéncia, que está ao cargo de Pablo Santolaya, prevé un aumento significativo de solicitudes de obxección. A estimación a finais de
ano é de 106.000 obxectores.
O ritmo de solicitudes é moi alto: 10.782 no que vai de ano,
un 57% máis que no mesmo
periodo de 1992.

Santolaya indicou que pretenden modificar o regulamento da

O

Lei de Obxección de ConciénMinistério
cia para aprobade Xustiza non ten recursos
1o en Xuño e
"tentar evitar a
para cambiar a PSS
duplicidade de
competéncias
entre o Consello
Nacional de Obxección de Connúmero de persoas destinadas
ciéncia e a Oficina da Prestación
en postos da administración reSocial Substitutória".
lacionados coa cuestión. A cifra
de investimentos para acomeA Direción Xeral pretende a
ter as reformas foron estimadescentralización administratidas en torno aos 3.000 millóns.
va e o incremento nun 90% no

Pero esta cantidade xa foi considerada insuficiente mesmo
por parte do próprio Santolaya.
Parellamente ao esforzo inversor, Xustiza quer asinar un número indeterminado de convénios de colaboración con entidades públicas e privadas para
conseguir 28.000 prazas máis.
Ainda así, as 53.000 prazas
ofertadas unicamente representarían a metade dos
106.000 obxectores que se estima haberá en 1994.
Complementarian estas medidas outras duas cuxa execución pode resultar máis problemática, a saber: a incremento
nas actividades inspectoras ,
para analisar direitamente o
traballo de 5.600 obxectores, e
a mobilidade dos mesmos, xa
que hai moitas prazas en concellos nos que non hai obxectores . Na actualidade, o 98% dos
mesmos cumpren a prestación
nos seus municípios. •

A nova situación engádese a
saturación do sistema actual.
En 1993 foron recoñecidos
68.209 obxectores, pero só
~
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que o endurecimento da prestación e das normas de recoñecimento da obxección de conciéncia pode provocar unha expi os i ón da insubmisión , dos
que xa hai uns 12.000 mozos,
ainda que o Governo trata de
ocultar estas cifras. Cano Paz
asegura que, en todo caso, non
haberia un incremento da insubmisión proporcional á limitación de obxectores imposta polo Governo, pero di que esta
ben poderia ser de un tércio.

(Ven da páxina 2)

ria que vir acompañada dunha
limitación nos mandos, isto é:
modificar o· modelo de exéréito.
"Desde o Ministério miran moito
para a Alemaña e o seu modelo
combinado de exército profisional e de leva", di o insubmiso
Cano Paz. Ainda asi, neste estado, despois do español, é onde máis se cuestiona o Exército.

Demasiados obxectores
e insubmisos e
poucas prazas
"Segundo as nasas informacións procedentes do Ministério
de Xustiza -conta Cano Paz-,
non hai ninguén que estexa a

1

O colectivo de insubmisos foi a vangarda do movimento antimilitarista.

traballar nesas reformas das
que talan. Tememos que o que
persegan sexa reducir o núme-

ro de obxectores, aumentar o
número de prazas de prestación e facer unha amnistía en-

MARTA CAPOTE

coberta e comezar de cero".
O Ministério de Xustiza confesa

Ademais, os insubmisos saben
que as reformas da prestación
teñen un custo económico moi
elevado, cada obxector supón ,
como mínimo, cen mil pesetas e
ter en funcionamento unha maquinária social que sexa quen
de absorber aos obxectores . "A
táctica do Governo coas asociacións culturais, viciñais, sindi cais, pode ser: ou acollen obxectores ou non hai axudas nen
subvencións", indica Cano Paz.
Quen mandaría sobre os obxectores? caberia perguntarse, caso
de prosperar esta posibilidade.
As asociacións e institucións con
capacidade de absorción de obxectores (Once, Cruz Vermella,
lnserso) xa están saturadas. A
descentralización suxerida por
Xustiza poderia contribuir á localización · de novas prazas , pero
non hai garantía de continuidade, posto que para as pequenas
asociacións significaría un estarzo de control e organización para o que non están preparadas.
A queixa en voz baixa, formulada polo director xeral de Asuntos Relixiosos e de Obxección
de Conciéncia, Pablo Santolaya, sobre a falta de control do
cumprimento real da PSS responde a que de momento hai
un proceso de instauración da
prestación e a que esta non está consolidada. Unha inspección, mesmo pouco rigorosa,
descobriria que a maioria dos
postas non teñen función asignada. Un dos cabalas de batalla do movimento de obxección
de conciéncia é desenmascarar
as prazas pantasmas e denunciar os pastos de traballo ocupados por prestacionistas. •
•

,
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Case a metade do diñeiro aforrado en Galiza invístese fóra

Caixa Vigo afirma que a Xunta ·debici.d~ . pedir
o 5% para o fundo patrimonial
•A. EIRÉ

Caixa Galícia
ao Mediterráneo

As caixas galegas
apresentaron nestes dias
os seus balanzas
demostrativos de que
milloraron as suas marxes
financieiras en 1993,
obtendo uns benefícios
netos de 15.500 millóns
de pesetas. A estratéxia
de Caixa Galicia para o
próximo ano é expandirse
pala área levantina,
mentres que as caixas do
sul apostan por unha
alianza entre elas.
Ao panorama hai que unirlle os
intentos dos empresários lucenses, impulsados desde a Deputación, de constituir unha nova caixa nesa província. Esta situación
contrasta co recoñecimento que
fan os directivos das caixas de
que non se está a investir o suficiente na Galiza, marchando para
fóra 60 de cada 1 00 pesetas aforradas e cos tímidos intentos da
Xunta para ordenar o sector.
O director de Caixa Vigo, Xulio
F. Gaioso afirmou que "o raro é
que a Xunta non pida o 5% para
o fondo patrimonial, pero se as
outras caixas estiveran nos
mesmos níveis de investimento
que nós non debian pedir nada".
Estas declaracións realizadas
polo directivo vigués durante a
presentación do balanza de Caixa Vigo, foron apoiadas coa afirmación de que a sua entidade
ten unha inversión creditícia
bruta/depósitos do 71, 11 por
cento, mentres o resto das caix as galegas só se situan no
61,38%. Para incidir na sua proposta denunciou que mentres
na Galiza hai máis de dous billóns e médio de pesetas depositados en bancos e caixas, sé
se emprestan aqui un billóns
400 mil millóns de pesetas.

Caixa Galícia segue a expandirse, mercando oficinas do Banco
de Fomento nos Paisos Cataláns. O ponto de partida é o reino
de Valéncia para seguir no Principat e as llles, con máis de 35
sucursais no Mediterráneo. Desde Caixa Galícia explican que
"deben de estar presentes naqueles pontos do mercado nacional que sexan beneficiosos para
unha entidade galega".

Quer dicer, que máis de un billón de pesetas se invisten fóra.

cia aos coeficientes de solvéncia,
influídas pola crise de Banesto.

As outras caixas non queren entrar en guerras, pero extraoficialmente comentaron que "o
que hai que ver é como se inviste o diñeiro. Hoxe todas as caixas e bancos andamos á percura de empresas solventes para
deixarlle os cartas. Se non se
inviste máis é porque non hai
máis mercado. O que hai que
valorar é se a quen lle prestas
che vai poder devolver o diñeiro". Algun executivo foi máis alá
privadamente e precisou que
"hai algun director que estaría
moito millar calado".

As novas estratéxias

As marxes financeiras
Fronte a este panorama dun país
en crise, as caixas galegas, nun
ano particularmente duro paro o
sector financieiro, milloraron as
suas marxes financeiras, así como os benefícios. Tamén aumentaron os activos, os recursos
alleos e os créditos aos clientes
(ver cadro). Ainda así este ano
non fixeron tanto fincapé como
neutros exercícios no aumento
de benefícios, algo que se viña
equiparando a fiabilidade. Nesta
ocasión déronlle máis importán-

Pero o Governo autonómico atópase abrigado a realizar unha intervención institucional na economia para frear o seu deterioro ante a dependéncia económica do
Governo centr~I. A falta de autonomia financeira podía ser paliada en parte coa posta en marcha
dun banco público galego como
reclamaron os nacionalistas en
diversas ocasións e agora está a
enfrontar a PNV e PSOE en Euskadi. Pero o PP rexeita esta posibi lidade por non atoparse dentro
da sua idea de autonomía. Fraga
lribarne, a cambón de_cataláns e
bascos para que nor:r agrilloe o
nacionalismo galega no seu eleitorado, decidiu criar un sucedáneo, o fundo patrimonial de desenvolvimento, coas aportacións
das caixas e bancos que serán
quen, precisamente, controlen
este novo proxeto.
Ao mesmo tempo, a Xunta pretende ter un instrumento financie i ro no que poda incidir e
apoiar a sua política global, como seria unha caixa única na
Galiza a imaxe de Caixa Cata/a-

na, tan utilizada por Pujol. Algo
que entraría na imaxe de Estado
da dereita española. Desde a
Consellaria de Economía tratouse de impulsar en Decembro a
únión das caixas do Sul, como
pasou a unha única entidade,
pero estas apostan por unha
alianza, sen renunciar a facerse
a competéncia abrindo novas
sucursais en zonas antes casi
exclusivas. O director de Caixa
Vigo, Xúlio F. Gaioso, voltou a
in~idir na apresentación do balanza anual que "a competéncia
· é motor de progreso. Que haxa
múltiples caixas só benefícia
aos clientes". Ainda asi pon de
manifesto íitonecesidade das entidades de abaratar custes. ·

Pero fronte aos intentos de concentración xurden outros de
constituir caixas para asent~r o
poder local. Desde Lugo un grupo de empresários, apoiados por
Cacharro Pardo desde a Deputación, desmárcanse da política
concentradora da Xunta e pretenden pór de novo en marcha
outra caixa provincial, sen importarlles a desastrosa esperiéncia
da Caixa Provincial de Lugo,
nen que na província ainda exista unha da catro Caixas Rurais
que perviven no estado.

Ainda así, reafírmanse en que
"Galiza é o noso mercado natural
e as famílias galegas, os seus
profisionais e as pequenas empresas galegas son os nasos
segmentos de actuación prioritários". Esta maior vinculación territorial, que consideran rasgo definitório das caixas fronte aos bancos, din que está resaltado ademáis "pola marcada proxección
social das caixas, como signo diferenciador", ademáis de non
"existir propietários accionistas".
Precisamente desde sectores
económicos progresistas estase
a criticar que as caixas funcionen como "bancos sen capital,
operando con critérios cada vez
máis puramente bancários, con
estruturas pesadísimas, con
consellos influidos políticamente
e uns directores xerais que tan
o que queren", en palabras dun
ex-alto cargo da Administración.
Este coñecido economista tamén afirmou que "segundo están a funcionar as caixas, a algu nha cando lle descubran o
que lle descubriron a Mário
Conde en Banesto non lle queda nen o edifício. Afirman investir moito en obras sociais, pero
se se olla o apartado de aplicación na obra social, vemos que
é sensibelmente inferior ao que
fan constar no apartado de obra
social, quer dicer que lle dedican a este apartado moito menos diñeiro que din".•

AAMPLIACIÓN DA UE
Alemaña, Dinamarca e o Benelux presionan a Madrid para que ceda na discusión dos caladoiros

Solana quer cambiar a minoría de bloqueo
polo ingreso de Noruega
•G.L.T.

O Governo de Madrid
concede máis importáncia
á sua capacidade de voto
no Consello de Ministros
da Unión Europea que á
entrada do seitor da pesca
de Noruega en candicións
que serian un agrávio
comparativo para a frota
galega, embargada por
licéncias e cuotas até o
2002.
No debate para a ampliación da
UE, os negociadores españoles
consideran primordial conservar
o número crítico de votos para
bloquear as decisións da Europa do Norde, en particular as

que afectan ao seitor primário.
España e Reino Unido non queren aceitar a aplicación mecánica das porcentaxes actuais á
nova distribución de votos que
resultará da ampliación a 16
paises membros. "A complexidade do sistema de votos -declarou un colaborador de Solana
en Bruxelas- non permite á opinión pública apreciar a importáncia da minoría de bloqueo".

e o Benelux, que defenden aficadamente a candidatura de
Noruega, poderian estar dacordo en atender a demanda española a resp':lito do sistema de
votación. Solana ten repetido
que considera de Estado esta
cue,stión e pola contra admite
que seria un mal negócio deter
o proceso da unidade europea
por catro peixes. ·

Agrávio dobre
No sector da pesca, a insisténcia da delegación española en
Bruxelas en defender a relación
entre povoación e voto dentro
dos paises membros, levanta
sospeitas de que o Governo poda entregar os barcos a cámbio
doutros obxectivos, como xa fixo durante as negociacións para
o ingreso. Alemaña, Dinamarca

O agrávio dun probábel ingreso
de Noruega nas condicións que
defende o grupo do Norde, e
en particular Alemaña, seria
dobre. Dunha parte, entraría
sen tocar unha liña da sua propria normativa de pesca (duascentas millas de reserva) o que
supón unha burla do princípio

de soliedariedade e da construcción do acervo comunitário.
Doutra, significa un desprécio á
reiterada petición dos armadores de liquidar as limitacións do
periódo transitório que vai durar
·
até o 2002.
Os armadores chaman a atención sobre a intención de Noruega de comerciar nos mercados
comunitários cos seus Rroductos pesqueiros con plená· liber- ·
dade desde o momento en que
asine o tratado de Maastricht. A
antiga CE impuxera a España
un tempo de adaptación con oito anos de prazo para entrar
nos mercados comunitários e
outm de dezasete (ainda en vigor) para poder pescar libremente nas duascentas millas da
Unión Europea.

Se a presión dos sócios comunitários sobre o governo de Madrid .aumenta en intensidade (o
control da industria española
está nas mans deles) a contrapartida da minoría de bloqueo
apresentariase coma un trunfo
diplomático máis importante ca
o das licéncias. O seitor bacalloeiro vería asinada a sua senténcia de marte, despois de ser
expulsado por Canadá (dacordo con Bruxelas) dos caladoiros históricos que explotaba
por tora da zona económica exclusiva.
A frota bacalloeira galega está
formada por nove parellas, Xunto con doce parellas dos portas
bascas constituen o total da frota española deste antergo oficio
pesqueiro.+

DIAS
XOSÉ LOIS

•Os
traballadores
de Mar pederi
control
institucional
das
subvencións

• Éxito gal~o nos
campionatos
estatais de cross
A carreira dos atletas galegas
no circuito basca de Zarauz foi
excelente. Nos campionatos
estatais de cross, celebrados o
dia 6 de Marzo no País Basca,
Galiza quedou clasificada en
primeiro lugar. ,Na categoría
masculina conqueriron as tres
prazas do podium. O vencedor
foi o vigués Carlos Adán, que se
impuxo no esprint final a un
inesperado Carlos de la Torre. A
terceira posición na liña de meta
foi para Alexandre Gómez.

. I ..
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Na categoria fiminina, Xúlia
Vaquero gañou por terceira vez
consecutiva esta competición.
Estela Estévez quedou en
terceiro lugar. As duas atletas
galegas son as grandes
dominadoras do cross a nível
estatal.+

Ante a precariedade da sua
situación non ten traballo nen
lugar fixo no que pasar a noite.
As organizacións que apoian a
este perseguido solicitarán á
Cruz Vermella que instale na
Galiza unha casa de acollida
igual á que hai neutras
comunidades do Estado.
Asimesmo anunciaron que
casos como este vanse
reproducir en tanto non
modifiquen as actuais leis de
asilo e inmigración.+

•Un arti!lo da
lexislac1ón
antiterrorista
declarado
inconstitucional
O Tribunal Constitucional fallou
en contra dun artigo da Lei de
Enxuizamento Criminal que
facultaba ao fiscal para
suspender a posta en liberdade
de presuntos terroristas. A
resolución resposta a un
recurso do Parlamento basca
contra a reforma da devandita
lei , producida en Marzo de
1988. A partir de agora,
unicamente os maxistrados
terán esa capacidade, xa que o
Constitucional estima que se
trata dun direito fundamental.+

•Que Europa
após-Maastricht?
O 19 e o 20 de Marzo
celebraráse en Lisboa un forum
baixo o título de Que Europa
após-Maastricht, no que se
debaterá sobre as
transformacións operadas en
Europa nos planos económico,

político, social e institucional,
postas a plena luz na Unión
Europea, que abren moitos
interrogantes, preocupacións e
percura de camiños.
-O forum está organizado pala
Unión Democrática Popular
(UDP) e ten como obxecto
debater estas ideas "desde
unha óptica de progreso, da
esquerda e dos diversos pavos,
cunha expresión plural de
opinións". A el están
convidados, ademais de
numerosos intelectuais
portugueses, personalidades de
Euskadi e Galiza, cunha nutrida
representación de dirixentes do
BNG e representantes de
distintos eidos da cultura e o
pensamento. Tamén están
convidados numerosos
intelectuais do Estado español e
máis de 20 deputados
europeus.+

•Vigo sacará a subasta
o transporte público
O Concello de Vigo sacará a subasta a concesión do transporte público despois de que PSOE e UG apoiasen o novo pliego de concesións, mentres o BNG se abstiña e o PP votaba en contra. Nun pleno
anterior foran rexeitadas as condicións, pois UG abstivérase e o
BNG votara en contra. O alcalde Príncipe ameazou con progrrogar o
contrato se non se aprobaban as novas bases da concesión , polo
que os grupos no Governo negociaron de novo. Ainda que as mellaras que pudo acadar o BNG, que se mostraba partidário da municipalización, foron escasas, as novas bases son bastante mellares que
as actuais, polo que, frente a unha prórroga decidiron que era mellar
absterse. Arredor do transporte público non acadaran consenso durante a negociación do Governo Tripartito, polo que cada grupo podía defender a sua própria política para o sector.+

•Astano declara a
Fraga 11 persoa
non grata"
A asemblea de traballadores de
Astano declarou a Fraga
"persoa non grata" por negarse
a receber aos membros do
comité de Empresa, que
solicitara unha reunión. A razón
da negativa foi que ao mesmo
tempo habia unha manifestación
seguida dunha concentración
diante do Pazo de Raxoi.+

• Un alxeriano
pede asilo
político na
Gal iza

A xestión "arbitrária"
das subvencións que a
Xunta outorgou ao
Grupo Mar foi motivo
de protesta por parte
dos traballadores e
traballadoras da
empresa galega. A
Xunta entregou 1.880
millóns de pesetas ao
Grupo Mar. Os cartas
estaban destinados ao
saneamento da
empresa, pero,
segundo os
traballadores , a
dirección "mangonea
ao seu antollo" o
diñeiro, por esta razón
esixen a intervención
pública. Para
demandar esta
intervención realizaron
diversas
manifestacións. As
protestas producíronse
nas ruas de Vigo e nas
portas do
Parlamento.•

•VII Con~reso
de Coahción
Galega
O vindeiro Domingo 13,
Coalición Galega
celebrará en Ourense o
VII Congreso do partido
baixo as premisas de
renovación ,
actualización e
proxección para o
futuro. CG quer ampliar
a sua base social e
estrutu raras e
territorialmente mellar.
Tamén pretende
introducir "os cámbios
precisos que axuden a
sintonizar co
eleitorado". •

•Coléxios
que caen

• Ourense maniféstase
a prol dun cámpus
digno
·
Uns tres mil alunas do cámpus universitário
de Ourense e dos institutos de bacharelato
desta cidade manifestáronse o pasado Luns
dia 7 para protestar pola supresión dos primeiros ciclos das licenciaturas de Química e
Bioloxia a para demandar que o seu sexa un
cámpus dotado de contido educativo, para
non ser unicamente unha sucursal da Universidade de Vigo en Ourense.+

• Mellores condicións
para os viños galegos
na Europa
O 9 de Marzo aprobouse no Parlamento europeu un proxecto de resolución lexislativa
sobre a produción, elaboración e venda de
mostos e viñas na Unión Europea. Neste proxecto contémplase, ademais da promoción e
axudas económicas, a posibilidade de reducir
e mesmo eliminar no futuro a prática comun
de chaptalización ou engadido de sucre de
beterraba ao viño para elevar o seu grau alcoólico. O euerodeputado galega José Posado aportou a idea de facer figurar nas etiquetas se os caldos conteñen alcol obtido con
esta engádega.
Con este proxecto de resolución lexislativa os
viñas galegas poderán desmarcarse no mercado europeu pala sua calidade frente a outros viñas obtidos coa engádega de sucre
non obtido co mosto natural das uvas.•

• Esquerda Nacionalista
e a FPG celebran
Asemblea
Esquerda Nacionalista, corrente organizada
que forma parte do BNG e que foi constituida
hai agora dous anos , celebrará a sua 1
Asemblea o próximo dia 12 en Montarte. Co
lema Anovando o país, uns 150 compromisários aprobarán unha ponéncia organizativa
e outra sobre
táctica política.
Entre os temas a debate
figuran a uni dade do nacionalismo
no
seo do BNG , a
unificación sindical e a posíbel conversión
desta corrente
n un partido
político.

Os respeitivos
claustros de
once institutos
de Ferrolterra
pecháronse
nos centros na
noite do 8 ao 9
de Marzo para
protestar
contra o
deterioro que
sofren os
Ao dia seguincentros : "hai
te , pero en
pingueiras,
Santiago , cecaen voladizos,
lebrará a sua
faltan vidros ,
11 Asamblea
descónchase a
A.X.
Rodríguez
Feixóo,
membro
da
Mesa
Na
C i O na 1
a
pintura... ",
Nacional de Esquerda Nacionalista
Frente Popular
denúncian os
Galega. O acprofesores. O
to ten como finalidade pór ao dia o modelo
dia 9 manifestáronse
profesores e alunas
organizativo e realizar unha valoración sodiante das casas
bre a nova situación política. Se ben non foi
consistoriais de Ferro!,
anunciado oficialmente, está previsto que
Fene e Narón. A
esta formación estude a sua posíbel petición
Consellaria tentou
de entrada no BNG. +
desconvocar a
mobilización chamando
a negociar o mesmo
dia 8, pero os
profesores decidiron
seguir coa sua protesta
xa programada.

•O único avión español
en Croácia alcanzado
por fogo anti-aéreo

Salem Gaza chegou a Galiza
hai unha semana tras peregrinar
por ltália e Franza e fuxir en
barco do seu país por motivos
políticos. Salem, de 24 anos,
solicitou asilo político diante da <{
ü5
policia e espera que se
w
....1
suspenda o expedente de
oX
expulsión que está pasto en
z
marcha . .
<{
(/)

º

Por outra banda, en
vários coléxios da
Costa da Marte e o
Ribeiro hai alunas que
non van a clase para
protestar pola taita de
profesores, pois a
Consellaria non cubre
as vacantes.•

O único avión militar español destinado no
conflito dos Balcans resultou danado despois de ser alcanzado por fago anti-aérreo
disparado por unidades croatas. Os catre tripulantes españois resultaron ilesos, pero catre soldados (norte-americano , francés , británico e holandés), que tamén ian a bordo
do aparato, foron feridos leves.+
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

O Bloque xa ten nas suas mans unha carta que 9omunica esta inte.nción

Domingo Merino pede facilidades
nas negociacións para UG entrar no BNG
•H.VIXANDE

A maioria dos membros
da Unidade Galega están
a pral da "entrada digna"
desta forza no BNG. O
sector aposto conseguiu
postas na dirección do
partido e apresurouse a
matizar o seu apoio a
unha resolución que
contou con 142 dos 223
votos emitidos e que é
tallante a respeito da
entrada na frente
nacionalista.
O 1 Congreso de Unidade Galega partia dunha proposta de debate en torno á incorporación ao
Bloque como outra forza máis.
A intención da executiva , a
maioria de cuxos membros repiten, conseguiu 142 dos 223 votos emitidos. Entre os sufráxios
afirmativos estaba unha parte
dos que non querian escoitar da
cuestión. Camilo Nogueira guardou siléncio en todo momento,
e non participou nas votacións.
Xesus Costas, un dos opositores
máis frontais á incorporación ao
BNG deixou as sutilezas para outros e dous dias despois do remate do congreso fixo toda unha
declaración de intencións: "Unha
cousa é que se chegue a un
acorde, que será desde lago nunhas condicións dignas e para seguir a facer' o naso traballo. É evidente que iso supón problemas
para nós e para o BNG. Outra,
que non se chegue a un acorde;
que o BNG nos diga dun ou doutro xeito que non. Nese caso, pechamos a páxina porque nós xa
exploramos e máis non podemos
facer no sentido de que xa o intentamos várias veces".
En Moaña, o dirixente local Uxio
Nogueira, tamén se manifestou en
contra da integración e Marijé Díaz, coñecida militante de UG, asegurou que, de prosperar esta iniciativa, considerarase orfa política.
A partir destas declaracións cobra importáncia a designación
das persoas que han levar as
negociacións co BNG.

Non hai incompatibilidades entre BNG e UG
De momento non foron designa-

das as persoas encargadas da
negociación. A Executiva de UG
comunicou, meiante unha carta
cuxo contido non revelou, os
acordes congresuais e solicitou
trazar unha ponte de comunicación para explorar as condicións
para o ingreso. En todo caso, o
novo responsábel de relacións
políticas, Domingo Merino, aseg u rou que queren entrar "con
dignidade". A respeito da cuestión dos princípios fundacionais
e as liñas básicas do Bloque,
Merino dixo que "eu non sei de
nengunha norma que sexa incompatíbel connosco".
Xoan López Facal, ex parlamentário do PSG-EG e destacado dirixente dese partido, tan logo como rematou o Congreso manifestou a sua fidelidade aos acordes tomados polos seus compañeiros "até o final, xusto cando
se produza a entrada de UG no
BNG". Daquela, asegurou, "quen
non estexa por esa via podera
ensaiar outras como a colabora-
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(A Fonsagrada) , A. Díaz Amor (Ribadeo), M.A. Torres (Verin), Pilar
Saavedra (Monforte), Daniel Lazaré, Pepe Rei (Euskadi). M. Rodriguez

ción con Esquerda Unida".
Os detractores da incorporación
ao BNG pactaron a inclusión, na
resolución final, dunha declaración de grande amplitude, que
marca a via de actuación futura
e que sinala un camiño no que
caben todas as opcións. De todos xeitos, a incorporación ao
BNG merece unha atención definitiva, por canto o congreso dá
un mandato á Executiva eleita
para que negócie a entrada.
Domingo Merino manifestou ao

Un congreso
extraordinário
validará o·acórdo
de integración de
UG no BNG.

término do congreso que a sua
forza camiña "con boa fe cara
ao BNG", pediu ao Bloque facilidades na negociación e indicou
que a pretensión da sua forza é
a de que o proceso non se prolongue máis aló de oito meses.
Os de Merino son maioria na
Executiva e no Consello Nacional recén eleitos e previsibelmente contarán cos apoios suficientes como para conseguir a
aprobación do congreso extraordinário que ratifique a incorporación, unha vez que as negociacións cheguen a bon término.
O BNG estudará a incorporación no seu Consello Nacional
do 19 de Marzo, até entón optou
por manter siléncio.

A experiéncia de lnzar
para integrarse no BNG
lnzar foi o último colectivo que
entrou no BNG. "En realidade
non houbo demasiadas negociación s -comenta Xesus Vega,

ANOSA TERRA
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ANXO IGLESIAS

Camilo Nogueira permaneceu en siléncio e renunciou ao seu direito a voto durante o congreso de UG celebrado o 6 de Marzo.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

deputado e dirixente desta organización-, isto foi asi porque Inzar manifestou en todo momento
que asumía o programa fundacional e as liñas básicas do
BNG. Na miña opinión eramos
duas organizacións que nos coñeciamos desde habia tempo e
había un grau de claridade relativa para non ter que facer necesárias outras formulacións".
A respeito da participación no
seo do BNG, a lnzar correspondéronlle dous pastos de designación directa no Consello Nacional, e a mesma situación reprodúcese nos órganos territoriais inferiores. De todos xeitos a
maioria da dirección do Bloque é
eleita meiante mecanismos democráticos nos seus órganos de
representación, tanto nacionais
como comarcais. A razón de non
primar a representación partidária é que o Bloque é unha frente,
non unha coalición eleitoral e a
maioria dos seus membros son
independentes. •
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pROCESOS CONGRESUAIS

Está a montar a sua estrutura desde a Deputación coruñesa e o sindicato Unións Agrárias

Francisco Vázquez tenta asegurar
a sua presenZa na Executiva socialista
nacionalismo na corporación coruñesa pode esluir a imaxe de
Paco Vázquez e a sua capacidade de manobra, ao xogar os
nacionalistas un papel determinante como acorre neutras capitai s, nomeadamente en Vigo.
Desde o PP ollan tamén o ascenso do BNG como un perigo
a cada maior, sobre todo desde
unha posición de Estado, posición que comparten co PSOE.
Pero ademáis, Cuiña precisa
para asegurarse a sucesión de
Fraga que Romay non acade a
vitória na capital herculina e
que, sobre todo, non consiga a
Deputación, a grande teima do
hoxe conselleiro de Sanidade .

•A.EIRÉ

A loita no PSOE galega
está actualmente
centrada en conseguir
unha praza na Executiva
Federal, conscientes
ambos sectores
enfrontados de que,
aquel que o logre, terá
nas suas mans o
congreso galega.
Francisco Vázquez, que
aparece como o máis
firme candidato galega a
estar na cúpula partidária,
está a montar xa unha
estrutura paralela,
valéndose ·de Deputación
de A Coruña e o sindicato
Unións Agrárias que
mesmo lle poderia servir,
no caso de sair
derrotado, para ensaiar
outras fórmulas.

Abel Caballero, o enviado de Madrid aos dous últimos congresos do PSOE galego, deixará o seu posto na Executiva Federal a
Francisco Vázquez.

Abel Caballero tomou a palabra
no momento en que as posicións estaban máis enconadas
e afirmou que non talaba como
militante de Galiza "senón como
o representante de Madrid". O
PSOE celebraba o seu congreso na Toxa e as posicións que
semellaban irreconciliábeis remataron entendéndose ante a
petición expresa de Madrid de
sair do congreso "cunha imaxe
de unidade". Ese poder de ser o
delegado de Madrid na Galiza é
o que están a dilucidar nas vesperas do XXXIII Congreso Federal do PSOE os dous sectores galegas enfrontados.

para o desenlace do congreso
galega que a própria correlación
de forzas nas bases partidárias.
O alcalde de A Coruña canta xa
co apoio de dous tércios dos de1egad os galegas que irán ao
Congreso a Madrid, pero o seu
papel vai depender moito de
como acabe debanándose a crise socialista. Vázquez, que se
apoia no guerrismo para impulsarse como principal candidato a
dirixir o partido cando o PSOE
consume o traspaso de poderes
ao PP, non terá reparo en pactar
con Felipe González para poder
controlar o seu feudo galaico.

Tanto Francisco Vázquez como
Carlos Príncipe, que hoxe lideran
os dous grupos de poder que puxan dentro do PSOE galega, son
sabedores de que a sua presénci a na Executiva Federal, que
terá que confeccionar Felipe
González, será máis decisória

Un dirixente socialista que teima
por non encadrarse en nengun
dos bandos, afirma que "o único
que lle pasa a Paco Vázquez
con Felipe González é que se
mostra doido porque non o chamou para consultalo cando formou o Governo, por iso reaccio-

nou como reaccionou. Agora
tenta propugnarse como un futuro líder do PSOE, pero estou
seguro que quedará na segunda
categoría como lle pasou a Rodríguez lbarra".

Unha nova via
As ínfulas de liderazgo do alcalde coruñés veñen alimentadas
desde sectores do poder económico instalados en Madrid que
están a facer sonar o seu nome
xa en determinados meios de
comunicación como unha alternativa ao post-fefipismo. Vázquez no só asume os postulados
do guerrismo que pretende restaurar a idea unívoca de España, senón que é quen de instrumentalizar aos concellos contra
das autonomías, tentando paralisar o predomínio dos nacionalismos burgueses de Euskadi e
Catalunya. A sua idea de España coincide plenamente coa do

PP, por iso o apoio que lle brindou non só ás propostas de Fraga lribarne sobre a Administración Unica, senón, polo baixo, á
sua própria candidatura á Xunta.
Pero Vázquez, como o demostra a sua traxectória política á
fronte do consistório coruñés ,
está alonxado das veleidades
esquerdistas do guerrismo, instalado no populismo caudillista
adubiado cun vocabulário reversíbel. Por se fose pouco, o seu
entendimento coas empresas
da construción é manifesto , asi
como a sua conexión cun sector do PP, relacionado tamén
con estas empresas.
De momento Vázquez comparte
tamén co PP a preocupación
polo ascenso do nacionalismo.
Vázquez terá que seguir a conservar a maioria absoluta no
concello de A Coruña, ameazada polo BNG. A preséncia do

O reverso da moeda é Vigo.
Vázquez ten como inimigo a Carlos Príncipe polo que non lle importa que o PSOE perda unha
alcadia presidida polo seu contrincante e mediatizada polo
BNG. No pacto entran as embestidas que ao Governo local lle están a propinar desde a Consellaria de Ordenación Territorial.
Pero Príncipe semella que hoxe
non poderá desputarlle a praza
na Executiva aos homes de Vázquez. Un destacado militante socialista afirma que "Felipe está a
utilizar a Príncipe na batalla, pero
o alcalde de Vigo ten unha gran
eiva, está baixo o síndrome do
usurpador e iso en Madrid non
se perdoa. Por se fose pouco,
sempre foi guerrista, apoiuse nos
carrillistas nas loitas internas. El
abandonou o guerrismo e os excomunistas abandonárono".
Polo si ou polo non , Francisco
Vázquez está a montar unha estructura paralela partidária desde a Deputación de A Coruña e
o sindicato Unións Agrárias , non
só para comprar vontades á vis ta destas liortas congresuais ,
senón para atrincherarse se as
causas veñen mal dadas nestes
congresos. "Pase o que pase,
xa será difícil correxir o déficit
de credibilidade", afirma un diri xente socialista.+

LIMPEZA POLICIAL

A cúpula, máis tocada despois da denúncia dos sobresoldos

A guerra en Interior paralisa o esclarecimento e a depuración

de responsabilidades polos sucesos.de Nigrán
• G.L.T

do governador de Pontevedra,
Xurxo Parada e o Comisário
Xefe de Vigo, García Mañá.

se ás veces( ... ) e grácias aos segredos compartidos e aos siléncios gardados os servidores públicos poden convertirse nos auténticos amos do Estado".

contra a corrupción . Axentes e
entidades corporativas e sindicais declaráronse inxustamente
atinxidos e ofendidos por algun has informacións que calificaban á comisaria de Vigo de foco
de corrupción.

O proceso contra os dous autores da matanza de Nigrán poderia ser utilizado para aprazar in-. Pero desde o entorno de Baltasar Garzón, José Alberto Belloch
definidamente a depuración dos
elementos corruptos da comisae Pérez Mariño prosíguese coa
As responsabilidades
ria de Vigo. Os crimes dos axenlimpeza dos baixos fondos de Inen Vigo
terior. A filtración ao diário El
Pero esta tendéncia a executar
tes Lorenzo .e Vela servirían á
parte máis conservadora do miMundo do sobresoldo cobrado a
A Operación Nécora no interior
finalmente a operación de limnistério do Interior, relacionada
costa dos fundos reservados por
da comisaria de Vigo, que estapeza prometida por Interior desba a piques de dirixir o próprio
de o proceso de Telmo Domíncoa equipa de Corcuera e Rolaltos cargos do ministério do Indán, para dar carpetazo aos exterior, entre eles, Roldán, Vera e
Baltasar Garzón, foi abortada
guez, ameaza con retroceder .
pedientes iniciados dentro da popolos sucesos de Nigrán. As imOs elementos máis retardatários
Galindo, formaria parte desa
licía de Vigo despois do proceso
plicacións dos autores no tráfico
do ministério do Interior están
operación de sacar á luz os traao proxeneta e narco-traficante
pos suxos para que sexa á sode estupefacientes, en redes de
dispostos a presentar aos autoTelmo Dominguez. A guerra deres dos crimes de Nigrán coma
ciedade quen presione para que
protección e nunha oferta consatada en Interior (ver ANT núcreta de eliminación da principal
excepcións absolutas dentro da
se laven. Javier Pradera, unha
mero 597) está a impedir a deputestemuña de cargo do asunto
policía. A liña de defensa trazadas mentes pensantes do felipisración de responsabilidades a tomo e articulista de El País, sinaOubiña, excitaron a unha parte
da desdes estas posicións prodos os níveis , paralisando a
dos funcionários da comisaria
cura demostrar a inestabilidade
la neste diário que "a dialéctica
execución do cese do Director
do amo e o criado, entre o Estade Vigo a reclamar que se acee anomalia social de dous axen"Xeral da Policia,Gende Duque, - do e es se1::1s-~ervideFes,iA-v~Fte-~--~eFase-a operaei-On....de -nmpera~~te-&roor.r-er-nf}ie-e -. As análises

psiquiátricas de Lorenzo e Vela
non deixan lugar a sospeitar neg u nha clase de enfermidade,
segundo se desprende das probas que forman parte do sumário, polo que o argumento de
que os dous axentes adoeceron, atopa cun incomenente dificil de salvar.
A outra saida para converter o
xuizo dos dous axentes nunha
operación que desvie as acusacións lonxe doutros axentes da
comisaria de Vigo, consiste nas
suxeréncias inculpatórias cara ao
entorno das vítimas. Este recurso exculpatório foi aficadamente
recusado polo avogado da família de David Fernández, que se
vira abrigado a lembrar publicamente que os seus defendidos
taran vítimas e non culpábeis. •

NOVA XIRA AMERICANA DO PRESIDENTE DA XUNTA

Vnte anos despois do
golpe, Pinochet e os
militares continuan
manexando boa parte dos
fios da realidade de Chile.
O poder civil ampárase no
éxito dos dados
macroeconómicos baixo os
que se agachan 5 millóns
de pobres entre 13 millóns
de habitantes, e no
crecente desinterese
político dunha sociedade
cada vez máis escéptica e
fragmentada. Nos
próximos dias, o
presidente Manuel Fraga
visitará este país, nunha
viaxe que inclue tamén a
Arxentina e o Uruguai .
Case todos senten vergonza pela permanéncia de Pinochet, pero veno como un mal menor que hai que suportar para manter tranquilos aos militares.

DAVID ALAN

Fraga apresentará a Frei a sua experiéncia _
en transicións vixiadas

O medo aos militares atenaza ainda aos chilenos
• XAVIER GARCIA

o 11 de Setembro de 1973 o
golpe de Estado do Xeneral Pinochet acababa co goberno democrático de Salvador Allende.
Vinte anos despois, en Setembro de 1993 e na mesma praza
de La Moneda, a policia dun governo formado por democristiáns e socialistas reprimia brutalmente aos manifestantes que
comemoraban esa tráxica data.
Duas persoas morreron e várias
resultaron feridas . Poucos chilenos, sen embargo, se mostraron
surprendidos por eses feitos.
Eran un episódio máis nos catre
anos de transición controlada
desde a cúpula militar.
Hai outras contradiccións que
tampouco asombrar aos cidadáns deste país curado de espantos. Os millonários chilenos
comezan a aparecer nas listas
das maiores fortunas do planeta
mentres que, segundo os dados
oficiais, máis do cuarente por
cento da povoación vive en condicións precárias ou de extrema
pobreza: 4,4 millóns de pobres
e dous millóns máis por debaixo
dos mínimos europeus de saúde, educación média e alimentación nunha povoación total de
13,2 millóns.
As diferéncias sociaisa vez máis
grandes apesar do chamado
"milagre" económico chileno,
froito da política económica ultraliberal aplicada por Pinochet
nos últimos anos da ditadura e
asumida sen reparos polo governo de Alwin.
Desde 1989 a economía chilena
creceu mais de un 25 por cento,
a inflación baixou en case 20
puntos e o desemprego situouse nun 4,5%. Son as cifras do

aferra os índices económicos e
"milagre" que aproveita o goverAs cicatrices do terror
no para lazar a imaxe das emse coida moito de desagradar á
presas chilenas coma dragóns e
xerarquia militar.
É unha tarefa difícil sair a camitigres do Pacífico e fomenñar palas alamedas e os
tar a febre consumista das
cerros de Santiago e atoparse con alguén que non
clases médias. Todo se
compra a prazos en Chile,
leve consigo as marcas da
ditadura: un familiar desadesde os flamantes coches
xaponenes até os pares de
parecido, morto ou tortura'Un grupo de senadores,
zapatos.
do, dez anos de xuventude
vivendo en permanente esdesignados polo dictador, tado
A dictablanda
de sítio (até 1983). dez
anos regresando a casa esbloquea toda tentativa
Ao longo dos seus dezasete
condido entre as prazas deprogresista'
anos de governo, Pinochet
sertas, ou vários anos de
conseguiu eliminar co terror
exílio nun lugar alleo do
e a represión calquer posibimundo, chámese Estocollidade de resisténcia organizamo, Paris ou Madrid.
da. Pero, ademais, deseñou tamén perfeitamente a sua saída
Hai pouco tempo que os chileda presidéncia do país despois
nos comezan a falr sobre eses
do plebiscito de 1988. A constianos escuras dun xeito máis retución pinochetista, ainda en vilaxado. E ainda lles cuesta engor, protexe aos militares e imcontrar as palabras adecuadas.
Manuel Fraga asistirá á topede que, na maioria dos casos,
Mesmo o nome de Allende faise
ma de posesión do cargo do
os acusados de torturas e cridifícil de escoitar e aparece vennovo presidente eleito, o demes no pasado sexan xulgados
cellado a un tempo moi lonxe do
mocristián Eduacrdo Frei, tipor tribunais civis. O governo
actual. Case todos senten verllo do tamén Eduardo Frei
militar decretou ademais unha
goña pola continuidade de Pinoque governou Chile entre
amnistía para todos os delitos
chet pero moitos o ven coma un
1966 e 1970, xusto antes
cometidos desde o poder até
mal menor que hai que suportar
que Allende. Freí asegurou
1978 (na etapa máis dura da dipara manter tranquilos aos milina campaña eleictoral que
tadura) e o poder xudicial segue
tares. Calquer cousa antes de
pediría a Pinochet a sua saísendo case o mesmo do pasavolver ao terror das décadas pada da xefatura militar, ainda
do.
sadas. O desexo de xustiza misque despois das votacións
túrase co de esquecer, e cunmonstrábase xa moito meA cúpula do exército nemea os
has doses de escepticismo na
nos explícito nesta cuestión.
seus próprios xefes e Pinochet
política e nas suas institucións
O cargo de Pinochet é de
pode vetar as decisións militaincribelmente altas para unha
por vida, e só a sua renúnres do governo que non lle pa"democracia" de apenas catre
cia voluntária ou unha reforrezan ben. Un numeroso grupo
anos. Pinochet encarrégase
ma constitucional poderáin
de senadores designados até
ademais de demonstrar o seu
botalo do poder. En 1997 o
1997 bloquea calquer tentativa
poder, de cando en vez, ridiculipresidente terá competéncia
de reforma constitucional ou
zando as decisións do executivo
para renovar o grupo de semesmo a aprobación de leis
ou mobilizando palas ruas tronad ores designados polo
"excesivamente" redistributivas
pas especiais, como fixo en
dictador e desbloquear con
da riqueza.
Maio do pasado ano, co gallo
iso as posibilidades de refordos xuízos a militares e para
ma. Moito dependerá, sen
Por se toda esta maraña legar
lembrar que "aos meus homes
embargo, da vontade de
for pouca, Pinochet canta adenon os toca ninguén". De feíto
romper co pasado que
mais coa excesiva condescenpoucos son tocados e a maioria
monstre o novo governo. •
déncia do poder político que se
de actuacións acaban nos arqui-

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

Pinochet
segue
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vos xudiciais. O próprio tillo do
comandante en xefe, sospeitoso
de fraude financeiro , viu como
se retiraban as acusacións contra el despois do "boinazo" do
mes de Maio.

As eleicións
Esta situación de domocrácia
consentida acabou rapidamente
coas ilusións desatadas polo
triunfo do "non" no plebiscito de
1988. As segundas eleicións dem oc ráti cas despertaron moi
pouco interese entre os chilenos
e repetiron praticamente os resultados das primeiras. O sistema eleitoral, maioritário e binominal, impede ademais o pluralismo e reduce o xogo político a
dous grandes partidos. A Concertación para a Democrácia,
formada pola Democracia Cristiá e o Partido Socialista "renovado", levou máis do 55% dos
votos, mentres que a direita
(que se declara non pinochetista) representada pola Renovación Nacional conseguiu o
36,6%. A esquerda real, a única
que reivindica claramente a saída de Pinochet e a xustiza co
pasado, apresentouse dividida a
estas eleicións. O movimento de
esquerda democrática allendista
(MIDA) que agrupa aos comunistas e aos socialistas desencantados coa direitización do
PS, chegou só ao 5 por cento
dos votos e quedou tora do parlamento. Moitos dos seus votos
foron parar, nas eleicións presidenciais, ao candidato da chamada esquerda alternativa Manfred Max Neef. Este investigador, prémio Nobel alternativo de
economia, conseguiu superar,
sen nengun partido detrás, á
candidatura presidencial do MIDA encabezada polo sacerdote
Eugenio Pizarra.•

P.ARLAMENTO

O governo poderá impar contribucións particulares para financiar as estradas

A oposición acusa á Xunta de constituir empresas

públicas para fuxir do control parlamentário
• XAVIER LÓPEZ/COMPOSTELA

O PP empregou a sua
maioria absoluta para
rexeitar as emendas da
oposición que pedian a
devolución dos proxectos
de lei do Instituto Galega
de Consumo e de
estradas de Galiza. As
fu tu ras estradas
autonómicas poderán ser
construídas e xestionadas
por unha empresa e a
Xunta poderá impor
contribucións especiais
para financialas.
O Governo galega do PP promove a montaxe de "negócios"
de inte~ese particular coa criación de numerosas empresas
públicas inecesárias. Asi o eren
os partidos da oposición, BNG e
o PSOE, segundo puxeron de
manifesto Francisco trigo e Carlos Baños no debate de totalidade do proxecto de lei de estradas de Galiza.
Este texto legal fora apresentado no Parlamento galega ao comezo da pasada lexislatura, ainda que o PP deixouno conxelados e sen levar a pleno até o
ano 92, como agardando o tempo xusto para que non pudese
agora o mesmo texto e o Conselleiro responsábel das obras públicas, Xosé Guiña, apresentouno co mesmo discurso, cos mesmos pontos e comas, segundo o
socialista Carlos Baños.
Ao defender a emenda na que o
BNG reclamaba a devolución do
texto ao Governo, -Francisco Tri-

de "deixar facer, deixar pasar".
Tamén criticou con dureza que
no texto se abra a posibilidade
de impar contribucións especiais a persoas físicas ou xurídicas que se vexan beneficiadas
pola construción dunha estrada.

tos cargos e os gastos correntes
sen benefício á vista". A xuízo
de Baños, os obxectivos son escapar do control parlamentário,
pode xogar máis con adxudicacións directas e facer contratacións de persoal "a dedo".

Xosé Guiña puxo como exemplo
o aumento de valor de determinados prédios por mor da execución das obras , e dixo que
neste eido a Xunta comparte as
teses do ministro Borrell. O proxecto de lei deixa tamén abertas
as portas ás estradas de peaxe.
Francisco Trigo rexeitou calquera posibilidade de exixir aos galegas que fináncien as estradas
e ofertou a jposibilidade de facer
unha nova lei mediante unha
ponéncia conxunta dos tres grupos parlamentários.

O Conselleiro, Xosé Guiña, renunciou a intervir de novo no
debate, e foi a deputada Elisa
Madarro a que louvou o proxecto de lei. Tamén asegurou
que a futura empresa pública
buscará unha xestión máis áxil
aforrando cartas, e dixo que o
cobro de contribucións especiais está pensado soretodo
para indústrias ou grandes superfícies que se revaloricen polo trazado e construción dalgunha estrada.

Carlos Baños, polo PSdeG-PS,
considerou de escándalo que
Guiña lera o mesmo discurso
empregado cando defendeu o
texto no Parlamento por vez priUJ meira, o 24 de Novembro de
~ 1992: "l sto é unha mostra do
~ que queren facer vostedes no
~ Parlamento de Galiza coa sua
z~ maioria absolutísima".
<(

"Coa constitución de empresas públicas ao- Con~elleiro non lle quedará máis papel que cortar cintas'', sinalou Francisco Trigo.

go Durán denunciou que a futura lei ten por único obxectivo
furtar ao Parlamento a posibilidade do debate do plano de estradas de Galiza.
A xuízo deste deputado, ese
mesmo obxectivo é o buscado
coa futura criación dunha empresa pública que, segundo o
texto legal, terá os obxectivos
que "proxectar, xestionar a
construción e, se é o caso, conservar, por canta da Comunidade Autónoma, as obras de infra-

estrutura viária que lle sexan
encomendadas".
En versión de Francisco Trigo, é
xa importante o ''volume de negócio inecesário", e a Xunta semella
ter como obxectivo principal o de
"montar negocitos, cos portes,
coas augas, agora coas estradas,
Que vai pintar vostede na Consellaria, señor Guiña? Cortar cintas,
nada máis?", preguntou.
Francisco Trigo definiu a futura
leí como baseada no princípio

A Consellaria fica
sen competéncias
O mesmo portavoz criticou con
dureza que cada competéncia
de Política Territorial e Obras
Públicas estexa encomendada a
empresas públicas. Citou as catro Xestur en temas de solo, SOGAMA na xesión de refugallos,
as futuras empresas públicas de
augas, partos ou estradas, e o
Instituto da Vivenda: "E iso multiplicado por catro, se van ter delegancións provinciais. lsto só leva a vaciar a administración de
traballo e dispar o número de al-

Nun momento da sua intervención, Madarro tivo un lapsus ao
falar de que Galiza ten tres províncias. Ainda que correixiu de
contado no turno de réplica,
Francisco Trigo ditaminou: "Traicionouna o subconsciente, porque no reino de Guiña só hai
tres províncias, porque a cuarta
non é de Guiña e vostede sábeo", dixo acenando cara o escano de Xosé Manuel Romay, o
baron do PP na Coruña , que
ven de gañar unha batalla a Xoán Fernández na loita polo control do partido no Ferro!.
Xoan Fernández defendeu o
proxecto de lei de criación do
Instituto Galego de Consumo ,
que tamén pasou o debate de
totalidade no mesmo pleno.
Despois, o Conselleiro de lndústria deixou durante un bon pedazo o seu escano, ao lado do de
Romay, e sentou a carón de Xosé Guiña, co que departiu amiganbelmente mentres se debatía
o proxecto de lei de estradas_•

CIDADES

Hai só dous anos que fara remodelado

Un aparcadoiro pode destruir o único parque
arborado construido neste século en Pontevedra
• CARME VIDAL/PONTEVEDRA

O Grupo Popular do
Concello de Pontevedra
ven de aprobar en pleno,
cos votos en contra do
BNG e PSOE, o
anteproxecto para a
construción dun
aparcamento soterrado na
Praza de Galiza. A obra
destruirá o parque
arborado realizado hai
dous anos, cun
investimento superior aos
douscentos millóns de
pesetas, que conforma a
única zona verde
construída na cidade no
último século.
ti"
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O voceiro do BNG, Miguel Lores, apresentou no concello un
informe técnico no que aponta a
falta de argumentos funcionais
para a realización do aparcamento e paso soterrado na zona. Segundo o concelleiro nacionalista, as razóns do alcalde,
Xavier Cobián carecen de fundamento xa que a obra non soluciona os problemas de tránsito
e aparcamento. Neste sentido o
BNG defendeu unha emenda á
totalidade do anteproxecto e
apresentou alternativas como a
realización de aparcamentos soterrados en rúas anchas da cidade co que se evitaria a destrución das árbores do Campolongo. No entanto todas as propostas da oposición foron rexeitad as polo grupo do alcalde,
que anunciou unha campaña informativa apresentando as bundades do proxecto frente á ampla oposición da cidadania. Co~ ..: ; 4 " ,
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bián non esquece a cercania
das eleicións municipais e o reflexo que a mobilización popular
podería ter nas urnas.

Plataforma
en defensa da praza
O BNG denunciou, por outra
parte, o contrasentido de destruir unha praza recén remodelada cun forte investimento, ao
tempo que exixiu transparéncia
na adxudicación das obras. Segundo o concelleiro desta formación, César Mosquera, o pro..:
xecto agacha intereses escuras
e xa antes de ser aprobado en
pleno, técnicos da empresa Dragados e Construcións estaban a
facer medicións na zona.
Contra a decisión unilateral do
grupo de governo constituiuse na
cidade unha ampla Plataforma
en defensa da Praza de Galiza,

na que participan asociacións de
viciños, organizacións políticas e
agrupacións culturais e ecolóxicas. Entre as medias que tomará
a plataforma está a apresentación de alegacións persoais no
Concello contra a destrución da
praza arborada e a solicitude de
realización de medidas alternativas que respeiten os poucos espazós verdes da cidade, alén da
realización dunha campaña informativa do que consideran unha
nova desfeita urbanística.
Segundo a plataforma estase a
hipotecar o futuro da cidade,
sen resolver o problema da circulación e aparcamento.
Hai só dous anos que a remodelación da Praza de Galiza fara acordada por unanimidade na
corporación local, cuns critérios
urbanísticos contrários aos agora empregados polo grupo po-

pu/ar para aprobar o anteproxecto recén presentado.
Asemade, a Asociación Amigos
da Cultura de Pontevedra, integrada na Plataforma, está a realizar unha campaña de sensibilización da povoación na que
fai fincapé no proceso de privatización progresiva de servizos
públicos na cidade, xa que co
proxecto do aparcamento desaparecerá un grande número de
prazas gratuítas para se converter noutras de explotación
privada. Amigos da Cultura denú ncia tamén que obras pagadas cos cartas dos pontevedreses destrúense mercé aos intereses duns poucos. Esta asociación fai asimesmo reconto
dos i nfortún ios urbanísticos
que a cidade sofreu sob a incompeténcia e especulación de
técnicos e políticos importadores de estéticas alleas. •

QARCEBISPADO FAI BALANZO
O Ano Santo do 93 representou para a lgrexa un éxito relixioso que non terá continuidade

Quen pillara outro Xacobeo!
• PRIMITIVO CARBAJO

Dos 9.764 peregrinos que
obtiveron a "compostela"
no 92 , pasouse no 93 a
99.436, quer dicer, un
incremento superior ao
918%. Milagre xacobeo
ou efeitos da propaganda
profana de Portomeñe ..?
O 93 foi ano de prodíxios,
mais o próprio arcebispo
ten sinalado que en
vindeiras edicións haberá
cousas que reparar para
non emburullar o feito
relixioso. Hai contas que
non caben nas
estatísticas e mesmo os
mellares resultados de
Portomeñe ben poderian
obedecerá intercesión do
Apóstolo.
O padre Xaime García, coengo
responsábel das peregrinacións
no Arcebispado, non estaba para perder tempo pésie a que ficáramos a véspera en falar do
balanza do Xacobeo. "Asi que ti
-saúda con retranca- queres
saber dos resultados relixiosos :
non che parece moi pretencioso? ..." "Vostede perdoe : refíro me ás cantas do Xacobeo que
fai o Arcebispado ". "Ah , iso é
causa ben distinta", responde
ufano . A oficina está deserta,
mais o coengo ten présa. Disposto a rematar comigo pala via
máis rápida, recorre a un sancristán sen acochar a sua présa
de meterse no despacho: "Dalle
un exemplar. Aí ven todo o que
precisas -dime-, e eu non teño máis nada que engadir. Son
mil pesetas". "Mil pesetas?", digo consternado . "Está ben, está
ben : se non podes ou non queres pagal as, podes consultalo
al mesmo e xa está", e desaparece unha miga incomodado
por tras da porta do seu despacho.
O Xacobeo 93 tamén representa para a lgrexa un éxito sen
precedentes e de difícil continuidade. Non importa -e de feito
nen se menciona- que os espectaculares resultados da peregrinación (o 918% de incremento) fiquen diluídos nas cifras
globais dos sete-oito millóns de

visitantes proclamados desde a
Xunta co gallo do evento. Non
quita que a intercesión do Apóstolo xogase dun xeito determinante nestes éxitos profanos e,
polo demais, coñecida é a máxima diferencial dos chamados e
os elexidos.

Motivación relixiosa
Os cadros da publicación arcebispal, como antes os laicos, xa
foron saqueados por todos os
meios que asistiron á sua apresentación oficial. Os técnicos
seglares apuran polo miúdo todos os enfoques, pero, tal como
lago foron difundidos, sen subliñar a base de partida, alguns
deses dados ben poderian receberse como contraditórios , mesmo alarmantes sobre o estado
de saúde social. Asi , o "escaso
relevo" que textualmente sinala
o Arcebispado ao respeito da
peregrinación por motivos cultur ai s : un 2,57% , frente ao
68,58% de motivación relixiosa
e o 28,58% de motivación relixiosa-cultural.
Compre subliñar, polo tanto, que
tales porcentaxes detréense dos
99.436 peregrinos que receberon
a "compostela", cuño de autenticidade xacobea alleo ás outras
valoracións laicas, máis preocupadas estas polos resultados
hosteleiros, por exemplo, quepala incidéncia nas almas do magno acontecimento, e por aí deben ir as tácitas censuras de
monseñor Rauco. Pero ninguén
renúncia a entrar no rebúmbio
das estatísticas que prefiguran
os éxitos de carpos e almas.
Así sabemos, para seguir cos
exemplos , que o 94,88% dos
peregrinos (con "compostela")
foron españois , que máis da
metade tiñan menos de 30 anos
e que case a metade eran estudantes. Daqui poden tirarse sábias conclusións que o Arcebispado apenas aponta: a) sobre o
renacimento da tensión relixiosa
nas novas xeracións españolas;
b) sobre a superación da vella
antítese de ciéncia-relixión na
moderna pedagoxia, e c) sobre
as capacidades destas xuventudes asi formadas para enfrentárense e resgataren á sociedade
das crises da modernidade, como causas que son do demo .
Estamos, nomeadamente eles,
no Camiño.

Mártires do Camiño
E para fornecelos de referentes,
a devandita publicación do Arcebispado, xunto á chea de discursos/oferendas ao Apóstolo
que tanto se prodigaron nese
ano de luces, proclama os "mártires do Camiño". Son dous, e
se cadra non tardan en seren
homologados polo Vaticano como se o fosen dunha cruzada.
Polo menos a memória dun deles, Mariano Sánchez Covisa,
reune méritos abondo. Foi o
fundador dos Guerrilleros de
Cristo Rey, cachorros adestrados para sementar o pánico nas
ringleiras democráticas durante
o tardofranquismo e primeiros
tempos da transición a base de
malleiras e tiros. Sánchez Covi-sa devén agora en "mártir" e,
ainda que o sexa dun Camiño
pacífico, ninguén dubide da sua
capacidade para levantar algun
morto da tumba (a ponta de pistola, naturalmente) .
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Sánchez Covisa morreu cando ffl
peregrinaba na compaña do úni- º
co grupo político que como tal fi- ~
xo o Camiño de Santiago: Fa- ~
lange Española.+
A
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publicidade profana atraeu a máis peregrinos que a chamada do Ano Santo.
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Regalos e esmolas fican fora do balanzo
En total foron máis de 1.300 os
grupos organizados que realizaron a peregrinación. A catedral percebeu 30.000 pesetas
dos que quixeron ver funcionar
o botafumeiro, tárifa estabelecida "para pagar ao persoal
que intervén no seu manexo",
precisa Xaime García. O incenso danllo de balde.
A tradición tamén manda nestes casos a apresentación dalgun regalo para o Apóstolo, ainda que a publicación arcebispal
siléncia toda información sobre
ese posíbel balanza. Aqui as
estatísticas non chegan. Consulto co sancristán: "Son causas perecedeiras, máis ca nada
-responde-: un molete, unhas uvas ... Lago da cerimónia
repártense entre o persoal da
catedral e asi non se estragan".
Non quedo satisfeito. Estou tocado por un "sopro" sen dúbida
pouco divino, pero que está a
percorrer insidiosamente as

-Conc~Ho de Vigo

historiadas ruas de Compostela: dous coengos teríanse repartidos todos os regalos oferecidos ao Apóstolo no ano xacobeo. O coengo Xaime García recébeme de novo como
ao impertinente do dia.
A cuantificación, di o coengo,
faise case imposfüel pola sua
diversidade. E non é significativa. Os comestíbeis repártense
entre os empregados. "Os demais soen ser obxectos simbólicos, sen outro valor -e mostra como exemplo a metopa
deixada polo grupo peregrino
do Príncipe de Asturias, que el
conserva no despacho. Se algo ten un valor especial, pasa
ao Museu da Catedral, que é
onde en realidade se conserva
todo. No ano 75, por exemplo,
veu unha promoción de cadetes que deixou os cordóns dos
seus uniformes, e volveron este ano e quixeron velos, e aí
estaban, nun caixón, o que de
certo púxoos moi contentos".

Alexandro Barral é quen controla o destino dos diversos agasallos chegados á catedral. Hai
moita cerámica de Sargadelos,
segundo sinala, cadros ao óleo
e outras pinturas, un violin, que
é o regalo de máis valor, deixado por unha peregrinación xitana, etc. "Todo permanece armacenado en caixóns e vitrinas, e é posíbel que algunha
causa, como o devandito violin,
se expoña máis adiante no Museu. Polo de agora, eses obxectos non son visitábeis".
E as esmolas?, co gallo do Xacobeo medraron as esmolas na
mesma proporción ca os peregrinos? "Chegan para cobrir as
necesidades do culto e incluso
para aguantar até outro ano
santo", repiten todos. Tampouco o administrador Xoán Filgueiras adianta maiores precisións: "Non estou autorizado a
facilitar eses dados. Poñede
que medraron tres veces máis".
Aqui a estatística non cadra. +

ELEICIÓNS NA UNIVERSIDADE

A orientación exterior
da economía galega
MANuELCAo

Luís Espada, á direita, felicita ao novo reitor, Xosé António Rodríguez. ·

BENITO/VOZ NOTICIAS

Oreitqr sainte afi~ma

.
que a Universidade naceu con improvisación

O sector espadista

decidiu as eleicións en Vigo
por unha escasa marxe de votos
'<.

•X.C.

Apesar de ter sido
criticados con moita
dureza pala equipa
gañadora de PCUVI, o
mangado de votos dos
espadistas, especialmente
chegados da Escala de
Enxeñaria, foron decisivos
e evitaron o recurso a
unha segunda volta nas
eleicións da Universidade
de Vigo. Xosé António
Rodríguez foi eleito ,reitor
con 129 votos· frente aos
108 de Margarita Estévez.
A participación foi do
96,8% e só houbo cinco
abstencións,
presumibelmente unha
delas do reitor sainte Luis
Espada.
Segundo todas as opinións os
espadistas e o claro apoio do
campus de ·Ourense ao candidato Xosé António Rodríguez,
foron decisivos no resultado final da votación realizada na
mañán do 8 de Marzo en Vigo.
O resultado foi moi xusto, e sorprendeu que non houbese necesidade de realizar unha segunda volta. En todo caso o mandato será de catro anos, cun
claustro dividido á metade nos
seus apoios.
Xosé António Rodríguez, o novo
reitor da Universidade Sur, artellou a sua candidatura baixo a
éxida dp. F;>l,atafOflJl~. da ~onver-

xéncia da Universidade de Vigo
(PCUVI). Este catedrático de
Química Analítica, contou cos
votos da sua organización entre
os profesores (65 representantes no Claustro), a maioria dos
representantes estudantis
(45/50) e finalmente o voto de
boa parte dos espadistas (uns
20 no sector de profesores), que
sorprenderon coa sua decisión
toda vez que foron sempre obxecto de crítica pola PCUVI. Os
votos de Ourense tamén estiveron influidos no seu pronunciamento pola batalla das titulacións e paradoxicamente identificábase críticamente desde ali
ao rector sainte (Luis Espada)
coa candidatura de GAUDE.

aprobados os novas Estatutos.
A eleición retrasouse vários meses por mor do recurso apresentado pola Xunta e que foi desestimado polo Tribunal Superior de Xustiza.

Universidade
improvisada
A víspera das eleicións o Faro
de Vigo publicaba unhas de declaracións do Reitor sainte, Luís
Espada, que non se pronunciaba por nengunha candidatura,
"non coñezo os programas con
detimento", e comentaba a improvisación coa que naceu a
Universidade do Sul: "houbo
momentos moi duros en todo o
meu mandato. Moita xente esixia que os problemas históricos
se resolvesen de contado e iso
non é posíbel. Por isa eu era
partidário dun proceso máis amplo de segregación a que esta
se producise en segredo. Foi un
proceso de golpe, tan brusco
que. os cinco encarregados da
segregación quedamos mirando
uns para os outros cunha pergunta no ar: e agora que tacemos? !mediatamente tivemos
que aturar taigas nas que se revindicaban os segundos ciclos, ·
a redución de xornadas, planteamentos de profesorados, etc ... "

A posición nacionalista
A candidata derrotada, Margarita Estévez, decana da Faculdade de Económicas, agardaba
decantar ao seu favor o voto da
equipa de Espada. Contaba
cos votos no profesorado de
Gaude (40), máis os nacionali$tas de Xarabal e Xerfa (1 O e
15 respeitivamente), nos PAS
os votos dos aderentes a Queicoiña (18) e nos estudantes, os
dos CAEF (20).
A posición nacionalista no comez-0 do proceso eleitoral foi
de negociación dun apoio externo, ante a imposibilidade de
apresentar unha candidatura
própria, pero unha vez abertas
as conversas decidiron participar e incluian opcións a dous
vice rectorados.

Sobre a segregación proposta
desde algun sector para Ourense di descoñecelo todo, "en todo
caso é unha decisión que lle
compete ao Executivo, pero
aquí non se recebeu nengun escrito nen informe solicitándoa".

A investidura de Xosé António
Rodríguez producirase despois
de Semana Santa e será o primeiro rector eleito por un periodo de catro anos despois ~~

O presuposto actual da Universidade de Vigo é de 7.409 millóns de pesetas, con 23 centros, 45 titulacións, 933 profesores e 22.350 alunas. +
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Os dados do comércio exterior de Galiza nos últimos anos indican que o grau de abertura da economia galega é menor que o
da española pero a taxa de cobertura entre exportacións e importacións é maior no caso galega, quer dicer, o desequilíbrio comercial español supera ao galega. Por áreas xeográficas obsérvase que o 75% das exportacións galegas van cara a UE , chegando case ao 80% se se incluen as que van ao resto dos países europeus. Só entre un 2 e un 4% das exportacións van cara
América Latina. Polo que se refire ás importacións, só o 55,07%
proceden da UE no ano 1992, a cifra máis alta dos últimos anos,
observándose que as procedentes da América Latina chegan ao
13,53% do total. A relación comercial coa UE foi favorábel á Galiza nos anos 1988, 89 e 90, pasando a ser deficitária nos anos
1991 e 92; en troques, os intercámbios con Latinoamérica resultaron moi perxudiciais para Galiza en todos os anos e o déficit
con esa área só foi superado nas relacións comerciais coa área
da OPEP, situación que está a cambiar debido á caída dos prezos do petróleo.
Da leitura destes dados dedúcese que a orientación exterior do
sector real da economía galega é claramente europea, máis ainda ca no caso da española. A demanda externa europea é a que
está a criar ou manter o emprego galega no sector exportador ao
tempo que Galiza está a servir de mercado para as importacións
procedentes da América Latina sen contrapartidas para a nasa
economia nos seus exaustos mercados. O actual Presidente arxentino recoñeceu na sua recente visita a España e a Galiza que
era ese papel de cabeza de ponte para as suas exportacións en
Europa o que pretendía fortalecer coa sua visita.
O divórcio entre o sector real da economía galega e os dirixentes políticos galegas é chamativo e deberia ser surprendente,
mais, por agora, parece ser un tema de menor importáncia. Nos
países democráticos nos que
os políticos son eleitos libre- - - - - - - - - mente polo povo e nos que
os seus servizos son pagados con recursos financeiros
públicos, os governantes
adoitan a defender os intereses económicos do pa'ls que
representan so pena de pasaren ao ostracismo político.
Na Galiza, parece haber unha excepción á norma porque os grupos políticos van
por un lado e a economia real por outro e raramente se
atopan, e non pasa nada! A
política exterior da Xunta de
Galiza desde a chegada de Fraga acentuou esta excentricidade
da Galiza ao priorizar as relacións con América Latina dun xeito
esperpéntico pois hai persoeiros relacionados co Executivo galega que xa case viven alá. As razóns económicas non avalisan
tales preferéncias e quizais haberia que pensar na "satisfacción
dos praceres da vida" como explicación das reiteradas expedicións turísticas que, como as ofertas das axéncias de viaxes ,
duran como mínimo unha semana. Por desgrácia, ou por culpa
de Pujol , os organizadores do Comité das Rexións da Unión Europea puxeron a reun ión de constitución de tal organismo nunha
data xa comprometida para outra "macroxira" por Sulamérica e
Fraga viuse abrigado a ir un día a Bruxelas e once ás Américas
en lugar dos doce dias previstos. Unha verdadeira má sorte. •

'A orientación

exterior do sector
real da economía
galega é
claramente
europea'
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SENTÉNCIA CONTRA oEGPGC

Un dos tres membros do tribunal quedou durmido durante o xuízo

Os acusados do atentado de lrixoa
condenados a penas exemplarizantes
• MANUEL VEIGA

A febleza das probas no
xuízo aos dez supostos
membros do EGPGC,
acusados de realizar o
atentado de lrixoa,
contrasta coa aplicación
das penas máximas. A
condea sobre nove dos
acusados suma 416 anos
de cárcere. A senténcia
reune non poucas
connotacións políticas. Un
dos membros da Sá
Segunda do Penal da
Audiéncia Nacional asistiu
dormido a grande parte do
xuízo celebrado o pasado
16 de Febreiro.
A falta de probas incriminatórias, as contradicións flagrantes
entre algunhas delas, así como
outras anomalías, foron denunciadas polos avogados defensores dos presos acusados de cometer o atentado de lrixoa o 2
de Febreiro de 1989, no que
morreu un Garda Civil. Só unha
das dez persoas acusadas ficou
absolta. As penas que deberán
cumprir os demais abalan entre
os 8 e os 76 anos.
Avogqdos defensores, asociacións de axuda aos presos e
mesmo un dos acusados no
transcurso do xuízo, Francisco X.
Filgueira, recordaron que a morte
do Garda Civil non foi a mantenta. A própria calificación final da
senténcia foi de homicídio e non
de asesinato. Con todo, non se
tiveron en conta atenuantes como a preséncia de cloroformo e
mantas entre o material dos detidos, o que demostraria que o fin
non era o de producir a marte
dos Gardas, senón o de roubarlle as armas e os uniformes.
As penas menores recaeron sobre Basílio Fernández e Xesus
lrago, ambos acusados de colaboración con banda armada e
condeados a oito anos de prisión maior e a unha multa de
500.000 pesetas. A gravidade
da senténcia contrasta co feito
de que Basílio Fernández só
permanecese en prisión durante
18 meses. Xesus lrago mostrábdse ainda máis surprendido
pola condea, posto que el no intre da detención só pasara preso cinco días.

Manifestantes peden a liberdade de presos relacionados co EGPGC.

unicamente aos autores. A Xosefa Rodríguez Perca non se lle
encontrou arma algunha, o que
non impediu que recaese sobre
ela a pena máxima, 76 anos de
prisión maior. Tampouco foron
vistas probas que puxesen de
manifesto a participación no
atentado de Francisco Filgueira
(76), Ramón Piñeiro Tupa (76) e
Xan Carlos Deibe (72).
Un dos Gardas Civis feridos que
actuou como testemuña recoñeceu unicamente a un dos membros do comando e non foi capaz
de concretar se habia dous ou
catro. Tampouco soubo indicar
quen efectuara os disparos, nen
o número dos mesmos. A teor do
escoitado no xuízo, mesmo caberia a posibilidade de que a
maioria dos tiros proviñese das

ANOSATERRA

armas da Garda Civil. Segundo a
interpretación do tribunal haberia
que crer que unha das armas
dos membros do comando foi
usada por tres persoas e que un
dos detidos no próprio lugar da
acción fuxiu do lugar en coche.
Tanto polos delitos de homicídio
como polos de colaboración, as
penas aplicadas foron as máis
severas que prescrebe a lei.

Quince minutos
para falar co avogado
antes do xuízo
A maioria dos acusados neste
xuízo leva xa cinco anos en prisión. Durante este longo periodo permaneceron en cárceres
situadas a 500, 600 e incluso

1000 quilómetros dos seüs famiSeguindo a política de
dispersión, ideada polo actual
Ministro do Interior, Antoni
Asunción, con anterioridade Director Xeral de lnstitucións Penitenciárias, os presos non están
agrupados, ubicándose cada un
nunha cárcere distinta. Os gastos que está prática orixina entre os familiares e amigos pode
superar as trinta mil pesetas por
persoa e mes, contabilizando
desprazamentos, hoteis, etc.
1iares.

Os presos deben pedir. permiso
á Direción Xeral Penitenciária
antes de recebir a un visitante.
A concesión do mesmo é arbitrária. A situación de indefensión chegou ao ponto de que os
presos só poidesen falar cos
avogados defensores durante

15 minutos o dia anterior ao xuízo. Só unha protesta dos letrados permitiu que ao día seguinte
a entrevista fose máis longa.
Tampouco a prática de maos tratos foi nen moito menos extirpada
das cárceres españolas. Unha
denúncia da Comisión de Dereitos Humans das Nacións Unidas
puxo recentemente de manifesto
a existéncia de torturas reiteradas. As malleiras durante os traslados dunha prisión a outra son
prática habitual e sobradamente
coñecida nos ambientes carcelários. A situación é tan grave que
provoca a cotio crises nerviosas
entre os presos, a maiores da~
lesións físicas que conlevan. ·E
de salientar o caso de Xosefa
Rodríguez Perca agredida e maltratada en várias ocasións.+

PISTOLA PARA TRES
M. VEIGA

O Garda ferido
non recoñece a ninguén

Que un arma fose disparada por seis mans
como se deriva do xuizo que condeou a nove supostos membros do EGPGC a 416
anos de cárcere, a maiores de lembrar a
peripécia da bala que matou a Jonh F.
Kennedy, pon de manifesto algo que xa era
sabido: as senténcias da Audiéncia Nacional non precisan de demasiadas probas
para mandar a unha persoa ao caldeiro por
setenta anos. Abonda con que o delito esteña incluido no capítulo de terrorismo.

Asociacións de axuda aos presos puxeron de manifesto outros
feitos singulares como a desaparición dalguns dos casquillos do
atentado. A febleza das probas
fíxose patente ao longo de todo o
xuízo. Alexandra Quirós deberá
cumprir unha pena de 56 anos
de prisión, mália non estar acusada de participar directamente
no atentado e si de ter agardado

Claro que terrorismo non é calquera causa.
Recentemente unha sá da mesma Audiéncia Nacional absolveu, por falta de probas,
ao neofascista Ynestrillas, acusado de asesinar a un deputado basco e de deixar malferido a un segundo. O atentado foi realizado nunha cafeteria próxima ao Congreso
dos Deputados e as testemuñas non eran
poucas, pero Ynestrillas, como Amedo e
Domínguez que agora se benefician na prisión do terceiro grao , o que lles permite ir

Á marxe desta comparación, desde a alta

todo tipo de garantías xurídicas é o caldo de
cultivo de "erres" xudiciais como o dos Catro
de Gu;Jford ·e mesmo pode ser o xeito de penalizar a un sector social e incluso a un país
(ver páxina 27 deste mesmo número).

maxistratura argüese que o rigor na esixéncia de probas impediría mandar a prisión a
alguns dos máis perigosos pistoleiros da
ETA. O argumento é próprio dun Ministério
do Interior, mais non do
poder xudicial dunha de- - - - - mocrácia.

A xustiza fundaméntase ·precisamente no
princípio de universalidade e en non deixarse arrastrar por arrebatos. Para iso se demora a realización de
certos xuizos, unha vez
- - - - detidos os implicados.

de viñas pela rua do Franco de Santiago e
alternar en discotecas, non merecen, ao
parecer, o calificativo de terroristas.·

O Estado de Dereito non
pode ficar xamais en suspenso , nen deixar que
existan zonas escuras.
Pendurar da frente de alguén o sambenito de terrorista, difundir até a fartura esa imaxe polos
meios de comunicación e
suspender ao acusado de

O

Estado de Direito
non pode ficar
xamais
en suspenso

Se un tribunal esquece o
requisito angular das probas os que hoxe son guerri l he iros, mañá poden
ser independentistas, pasado nacionalistas e algun dia simples galegas.
Xa sucede en 1rlanda.
Aquí ainda estamos a
tempo de evitalo. +

ANOVA CONSTRUCIÓN DE EUROPA

NON MAIS RAPTOS DE EUROPA
GUSTAVO DOCAMPO

Compre non esquecer que dos doce Estados que ratificaron o Tratado de Maastricht somente en tres foi consultada a
opinión dos cidadáns: Irlanda, Dinamarca
e Franza. Non máis, os grandes partidos
enfolicados nas poderosas lnternacionais
impuxeron o seu particular pontificado
-pontis fecit -pasándose polo arco da
ponte a vontade popular.
lsto pode valer para decatérmonos de
que nalguns países europeus, os cidadáns tán só contamos como números no
mercado de consumidores . E hai que tela
presente porque no mes de Xuño vanse
celebrar as eleicións ao Parlamento Europeu que, con todas as limitacións, é a
única fenda que ainda queda aberta paa
expresar o noso critério frente a esta Europa dos grandes partidos, encerellados
nun sério proceso de totalitarismo económico e de desactivación democrática.
Sóbranlle argumentos, xa se sabe: inconografía conmobedora, información amañada, embaucamento público organizado. O caso é que traguemos con "fe de
carbonero" esa idea en abstructo, como
mítca unión. Pala contra, failles ben pouca grácia darnos explicacións do modelo
europeu, que veñen amañando con tanto
secretismo. Pero ainda lles fai menos dar
as razóns reais palas que un país, como
Galiza, ten que apandar, calando, co derranchamento sistemático de todo o seu
tecido produtivo.
Non é cuestión de estar en contra ou a
favor dunha bandeira azul con coroa mariana de estreliñas para beatificar ao
ECU. A cuestión é saber de que estamos
a falar e que modelo de Europa nos queren encambar.
GAUDEAMUS IGITUR. .. .

Van alá moitos anos desde que no decénio dos 50 un grupo de estudantes faciamos profisión de europeismo no Café Español de Santiago. Don Ramón Otero
Pedrayo, co seu verbo barroco, facíanos
soñar cunha Europa ideal, compéndio de
culturas e de línguas, na que Galiza tiña
o seu ámbito de proxección natural desde o Medievo. E, xa pala tardiña, Ramón

Piñeiro, sobre a mesa camilla, dibuxaba
coas mans un voar contaxioso cara unha
Europa nova, liberada de Estados barolentos, que había renacer desde a realidade das "unidades básicas" ...

ciéncia dos homes e a liberdade dos pavos, sengue a facer vapor desde unha
via marta. A que nos queren encambar é
só unha superestrutura cun enorme poder económico, capaz de enriquecer a
unha áreas e de condenar a outras á
destrución das suas estruturas produtivas
e sociais das que, como na Galiza, dependen mareas de famílias.

A VIAMORTA

Cando Jean Monnet, encandilado palas
teses federalistas de William J. Donova,
logra que Schuman, de Gasperi e Adenauer poñan en marcha a Comunidade
Europea de Carbón e do Aceir:o (1951 ); o
Eran tempos hostis, nos que "prietas las
filas" e coa camisa bordada en "royofio condutor do proceso levaba de cabeza
a unidade federal europea. Pero a Asemayer", o sistema loitaba para manternos a
blea Francesa taponou o avance cara a
coberto das ideas "disolutas" que chegaunidade política. A partir daquel intre, o
ban de alén os Pireneus. Pero as ideas
'ianse colando mália a censura.
tren de Europa entrou nunha via "sui generis", conducido pola Comisión Spaak,
Xa por aqueles anos Xosé Manuel Beiras' até estacionarse no Tratado de Roma,
tiña fio directo co Secretariat Internacional pero no andén económico e non no político. Despois xa, para colmo, veu a doutri.de la Jeunesse, que viña a ser a fonte do
na Hallstein co seu foguete de tres estanaso europeismo na "Europa democráti ~
las: a unión alfandegária, o mercado única". O Beiras non só nos fornecia das puco e, finalmente, a unión
blicacións do Centro Eueconómica e monetária:
ropeen de la Culture ou
o Tratado de Maastricht.
da revista "Preuves", senón que promovia reu- _ _ _ _ _ _ _ _ _
nións e debates, levado
ONDE ESTAMOS AGORA?
polo seu entusiasmo europei sta. Asi foi como
Desde o dia 1 de Noseguimos o proceso da
vembro estamos na
Unión Europea. Querese
unidade euripea desde
dicer que nos teñen insos comezos e como coñ ece m os de primeira
talados nun nome moi
fermoso ... , que non é un
man o pensamentos dos
Estado federal nen unha
principais federalistas.
confederación de EstaEntre eles alguns americanos, como Donovan,
dos nen unha federación
Bowis ou Friedrich, ainde nacións nen nada seda que os escritos de
mellante, senón un híbriAron , Briand, Dumontdo xurídico-político, seWilden, Philiph, Fontaine, Salman e, natumente definíbel en "eurobarallete". Como
ralmente Rougemont eran os que centradí un alto funcionário de Estrasburgo, a
ban as nasas discusións semanais no coUnión Europea é sementes un OPNI , un
medor do Bar Viño.
Obxecto Político Non Identificado, que carece de Constitución, que funciona cunhas
caréncias democráticas alarmantes, que
O pensamento destes europeistas non
só foi decisivo na nasa formación, senón
ten un "executivo" que non é eleito do Partamén no modo de concebir a unidade
lamento, que lexisla QOr decreto á marxe
de todo control efizar e que camiña entoleeuropea como unha federación asentada
cido cara a construción dun macropoder,
nas liberdades individuais e nos direitos
en palabras de Maurice Allais, "centralizademocráticos dos pavos -as "unidades
básicas"- que haberian de constituir a
dor, dirixista, tecnocrático, burocrático ,
unitário e xacobino".
"unité de base incontestable". Este era o
naso proxecto de futuro para un Galiza
en Europa.
Pois ben, aquela Europa garante de todas as liberdades e muro infranqueábel
Que pasa agora? Serpa pecado de anpara as apeténcias de calquer Estado,
tieuropeismo pedir máis democrácia e
que por via económica, política ou militar
máis Europa?
tentara secuestrar, máis unha vez , a con-

Os máis respeitabeis princípios liberais
están a ser sacrificados no altar da Liberdade Suprema: a liberdade económica,
xendarme e vergallo das outras liberdades . E ainda din os "euroanestesiados"
que a internacionalización dos grandes
capitais é unha garantia que conxura aos
fascismos. De que nos vai valer cando
estexamos nas mans dun totalitarismo
máis contundente e máis selvaxe? O totalitarismo económico que se nos ven enriba, comandado pola palanca de monetarismo de Banco Central Europeo (art.
105 do TUE) só pensa responder ante
Deus e a História. A salvo das vicisitudes
políticas , das idioloxizas, das preferencias sociais, da contade cidadán e á marxe de todo control democrático.

'Será pecado de
antieuropeismo
pedir máis
democrácia e
máis Europa?'

O deseño da unidade europea xa leva
moitos anos , pero a consolidación , de
cara o seu futuro, non podará pasar palas imposicións por decreto nen polo
agravamento dos desequilíbrios "rexionais". Nos anos que o Estado español
leva integrado na Comunidade europea,
nen a administración central, nen a Xunta
de Galiza se ocuparon de resolver os nasos problemas. Polo tanto somos nós, os
cidadáns, os que ternos a responsabilidade de entrar nas solucións deste proceso
de unidade, comprindo con nós mesmos.
O 12 de Xuño Galiza terá a oportunidade
de levar ao Parlamento Europeu os seus
próprios representantes para facerse escoitar con voz própria en Estrasburgo. E
non somente porque é aí onde nos estamos a xogar o naso futuro, senón tamén
porque desde o 1O de Febreiro está en
marcha un proxecto constitu inte, grácias
á presión do Parlamento . Galiza non
pode quedar á marxe dese proceso fundamental para a recuperación da Europa
democrática. •

A OLIGARQUÍA EUROPEA,
UN OBSTÁCULO PARA A UNIÓN POLÍTICA
ANSEIMO LoPEZ CARREIRA.

Ou.e o proceso de confluéncia europea
deseñado en Maastricht vaia adiante é
algo que depende de factores variables,
pero polo que hoxe vemos parece que se
trata dunha vía marta. As causas a resaltar dependen da perspectiva do observador e son diversas, unhas conxunturais e
outras máis de fondo, máis históricas.
Sen que pensemos que existen determinantes absolutamente ríxidas, imposíbeis
de seren correxidas pola acción humana
inmediata, o certo é que a proposta de
"unidade europea" oferecida desde as
actuais institucións estatais atopase nun
calexón sen saída, condicionado xa de
base por factores históricos estructurais
de longa duración que provocan unha
contradicción -irresolubel nesas circunstáncias- entre os fins previstos e os instrumentos pastos en acción polos grupos
hexemónicos.
A observación global da situación, na
que non pasan inadvertidos os elementos comúns e o seu marco continental ,
obríganos a tomar en consideración os
factores de longo alcance . As convulsións que hoxe experimenta Europa aparecen entón como o resultado do choque
entre unha metas de articulaci ón conti-

nental socialmente asumidas e o atranco
que interpón unha estructura política inservibel para iso, sendo un factor secundario o sistema baixo o que se articulase
a sociedade, que en ambas partes (leste
ou oeste) mantiña rasgos semellantes
herdados das etapas anteriores.

Mais acontece que os intereses económi cos dos sectores detentadores do poder
político móstranse incapaces de satisfacer esas demandas europeistas dos ci dadáns, sempre latentes e agora animadas polas posibilidades de unión política
que abría o Tratado de Roma.

precisa recabar o amplo consenso social
das poboacións europeo-occidentais, ás
que se atrae cara á idea da unidade europea, en momentos nos que se atopaban altamente sensibilizadas tras a terrible experiencia da recén pasada 11ª Guerra Mundial e coa inxenua esperanza
(¡como na anterior postguerra!) de que os
enfrentamentos intereurpeos estarían rematados.

No que fai a Europa occidental (quérese
dicir á capitalista), cando en 1957 os Estados
se lanzan á formación
da CEE, fano natural- _ _ _ _ _ _ _ _ _
mente animados ante
todo por moi particulares
intereses de clase, con
vistas á optimización
dos recursos (en especial dos que aportan os
norteamericanos por
medio do Plan Marshall),
á ampliación dos mercados , á eliminación das
trabas económicas intereuropeas para a mellar
circulación do capital
transnacional, así como
tamén , paralelamente , coa clara intención de frear a expansión do socialismo.

A oligarquía que goberna Europa occidental en realidade non pasa de ofrecer esa
chamada "Europa dos mercadores", versión mezquinamente mercantilista do que
todos quixéramos, proxecto no que ademais tropezan co obstáculo insuperable de
querer construír unha entidade supranacional a partir dos Estados actuais, pois estes
foron precisamente concebidos como eficací simos instrumentos de confrontación
internacional, papel que exerceron nas formas máis extremas que a Historia coñece.

Tocouse desta forma
u nha fibra connatural
(historicamente formada) ós pobos europeos:
a vaga conciencia de
pertenza a un mundo
común. De feito , desde
o remate da Antigüidade
existe unha Historia de
Europa, aínda que isto
non tivese implicado a
construcción dun único
Estado. Púxose así en
marcha un proceso que
desde o punto de vista
da cidadanía europea é
vivido como o da construcción dunha Europa unida e democrática, expresión política da prosperidade e o optimismo dos
anos cincuenta e sesenta.

'A oligarquía que

goberna Europa
occidental non
pasa de oferecer a
chamada Europa
dos mercadores.

Na súa vertente ideolóxica a .empresa
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En conclusión , o actual estancamento do
proceso de confluencia europea afonda
as súas raíces na imposibilidade histórica
de acadar a unidade se non se supera o
atranco aillacionista interposto polo "Estado Moderno", historicamente convencional e hoxe xa plenamente obsoleto.
De ahí a modernidade e progresismo da
alternativa nacionalista. +
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Actos en toda Galiza e críticas pala situación laboral das mulleres

As organizacións feministas califican de tradicional
e conservadora á Consellaria da Familia
•M. VEIGA

Vários centos
de mulleres
participaron
na manifestación unitária
celebrada en
Vigo.

A recen criada
Consellaria da
Família, Mullere
Xuventude non
pasou o visto bon
das organizacións
de mulleres que
celebraron con
numerosos actos o
8 de Marzo. Unha
dúcia de
colectivos
feministas e
secretarias da
muller de
sindicatos puxeron
de manifesto ante
o edificio da Xunta
en Santiago a
contradición entre
pedir un aumento
da natalidade ao
tempo que a crise
se ceba no sexo
femenino.
ANXO IGLESIAS

Portavoces das organizacións
que convocaron a concentración de mulleres ante o edificio
de San Gaetano, sede da Xunta , o pasado 8 de Marzo, non
dubidaron en calificar os planteamentos esbozados por Manuela Besteiro, Conselleira da Fam ília, Muller e Xuventude , de
reaccionários. Como xa puxeran
de manifesto con anterioridade
os colectivos feministas "é o
próprio neme da Conselleria o
que delata a sua actitude, outorgando á muller o papel tradicional de exposa e nai, máxime
nun intre no que as mulleres están a padecer gravemente os
efectos da crise".
"A corda segue a romper pola

sua parte máis feble", lembrou o
BNG nun comunicado feito público con motivo do Día Internacional da Mu/fer Trabal/adora. "Por

iso as galegas_no paro representan o 55% do total de parados", o
que seria máis grave tendo en
conta que só "un terzo das asala-

riadas son mulleres". As asalariadas cobran por termo médio un
35,88% menos que os homes,
discriminación que, segundo o

r----------------------------------------------------------------~----------,
1

¡ Mulleres aos traballos
1

~

: que abandonan os homes

1
1
1
1
1
1

As política ultraliberais, entre
as que se enmarca a actual reforma laboral española, están
a modificar as condicións de
traballo das mulleres. No Reino
Unido case o 22% dos empregos xa se exercen a tempo
parcial e o 87% destes pastos
son ocupados por mulleres.

Nos Estados Unidos as porcentaxes correspondentes son
do 17 e o 68.
A caida dos salários nos traballos pouco cualificados, no caso
dos paises mencionados, "está
a permitir quemáis mulleres se
sumen ao mercado de traballo",

sinala o economista Edward
Balls, un dos autores do libro O
Desemprego en Europa. Pero
dase a circunstáncia de que estes empregos son tan maos
"que moitos homes convencéronse de que é mellar abandoar o sistema formal e dedicarse
a actividades semi-delictivas".+

1

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

BNG, non é perseguida
pola inspeción laboral.

Reforma laboral
discriminatória
para a muller

As Secretárias da Muller de CCOO, CIG,
STEG e UGT aproveitaron a data para mostrar a sua oposición radical á reforma laboral
que aumenta o emprego en precário e a tempo parcial, "o que afectará aos homes, pero
sobretodo ás mulleres".
As Secretarias da Muller lembran que se seg u e a pensar que "o
traballo non é tan necesário no caso da muller
porque ela xa ten outras abrigas como atender a casa e os tillos".
Para estas organizacións "non é unha casualidade que a reforma laboral coincida coa
declaración do Ano Internacional da Famíliéi',
ao tempo que consideran un insulto afirmar que "os
contratos a tempo parcial son
próprios de estudantes, amas de
casa ou famílias monoparentais".
"Há quem pretere aplaudir porque já há ministras, e mesmo
umha conselheira .. , e nom ver a
injusti9a que supom exigir á mocidade que trabalhe polo 60%
do salário mínimo", sinalaba no
seu editorial o voceiro de Mulheres Nacionalistas Galegas, organización que celebrou unha
manifestación en Santiago o
Domingo 6 de Marzo.
Na prática totalidade de cidades
e vilas galegas celebráronse actos, manifestacións ou conferéncias en torno a esta data. +

FALEMOS DE MULLERES
ENCARNA

A Melina Mercuri, na lembranza
Nos tempos que corren e nestas terras
de Galiza, estase a falar moito de mulleres; mesmo se puxo en marcha unha
consellaria da família para podelo facer
con máis autoridade. Serán causa-efeito
mullere família?
A cotio no xornais aparecen novas como
as seguintes: "os contratos temporais e
en precário afectan máis as mulleres galegas", "máis da metade das agresións físicas contra as mulleres teñen por espazo a casa ou o lugar de traballo, e non se
denúncian por medo, vegoña ou impoténcia", "a natalidade de Galiza é amáis
baixa de toda Europa, faise preciso que
as mulleres fiquen na casa para de novo
acadar as cuotas de natalidade dos anos
50 e 60", "o paro xuvenil afecta moi especialmente ás mulleres mozas, nun 80%
non conquiren un primeiro emprego, quedando así afastadas do mundo laboral'',
"nas universidades galegas máis do 60%
do estudantado son mulleres, que adquirindo unha titulación e cualificación superior, non se reflicte no mundo laboral.
Resulta ben curioso que esta información

OrERo

co como función e deber de toda persoa,
espallada ao longo do ano, acrecentada
nas datas próximas ao 8 de Marzo, non se
sexa home ou muller que queira e deba
complemente con esta outra: "a incorporavalerse por si mesma; esta campaña canta
ción da muller a postos de traballo, con
cun soporte publicitário moi amplo e comresponsabilidade nas tomas de decisión,
plementarase con outra para a eliminación
acrecéntase nos diferentes sectores prodo uso da imaxe da muller dun xeito sexista e discriminatório".
d uti vos galegas; os
centros de asesoraQuizá o siléncio
mentos e información
sexual,queoSEGAS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
destacaste de información non sexa
puxo en marcha na
porque os meios a
meirande parte das
ocultan senón porvilas galegas, teñen
que non existe.
dificuldades para
atender o volume de
No ano 1 ~94, ben
persoas, especiallonxe daquel 1908
mente mulleres, que
en Nova lorque, as
acuden a cotío a este
mulleres están de
servizo"; "A consellanovo en perigo. O
ria de educación
prezo da crise ecoabriu o número de
nómica preténdese
centros necesários
que recaía nelas.
para que a povoación
Debeu abandonar o
escolar de cero a seis
mercado laboral e converterse no aliceranos estexa atendida nun 100% co servizo
ce de famílias, garantindo de novo, a baide transporte e comedor incluídos", "os
xo custe, a produción e reprodución da
meios de comunicación públicos, e mesmo
man de obra, traballando sen salário, paalguns p(ivados, están a levar a cabo unha
gadas con amor, xa que a sua condición
campaña informativa entre a povoación
natural asi o aconsella.
galega a prol de asumir o traballo domésti-

O señor presidente

da Xunta de Galiza
faise eco desta
función feminina, nas
numerosas xuntanzas
de mulleres rurais.

O señor presidente da Xunta de Galiza
faise eco desta función feminina nas numerosas xuntanzas de mulleres rurais,
copia exacta da "sección femenina y auxilio social da época franquista que a
Consellaria da Família está a facer por
Galiza adiante, repite insistentemente o
seguinte: "mulleres, animádevos a ter tillos, que asi engrosarán as filas do PP".
Máis esta función natural, que alguns
pretenden identificar co xénero muller xa
hai séculas que está a mudar; como
moitas outras, aquelas mulleres loitadoras de 1908 atoparon no Feminismo un
sinal de identidade, na loita contra toda
caste de desigualdade, discriminación e
inxustiza; desde hai anos e mesmo sécu los as mulleres escreberon con el a
sua história, por iso segue a ser hoxe un
ben necesário, imprescindibel para as
mulleres galegas, ainda ausentes de
tantos e tantos centros de decisión económicos e políticos, vítimas e discriminación, e porque ainda o vello soño de
mulleres libres nunha terra nasa segue
a ser utopía.•
E!\CAl~!\A OTERO CEPEDA

é q mce_lleira do BNG .
en San tiago.
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Cristina Garaizábal

se ~

nos
~

'A igualdade de direitos entre mulleres e homes non se conseguiu, nen de lonxe' ~

HJti

mu

CÜE

ese
• ARANTXA ESTÉVEZ

A pasada semana Cristina Garaizábal estivo en Compostela impartindo un curso sobre a subxectividade feminina na asociación xuvenil !taca.
Cales son os factores ao redor
dos que a muller construe o.seu
modelo de comportamento!?

"A muller debe replantear a
sua vida privada", sinala
Cristina Garaizábal, psicóloga
~ feminista catalana, quen na
actualidade desenvolve en

Madrid un traballo de axuda a
mulleres, tanto en grupos
como en bairros e tamén en
colectivos de axuda a
prostitutas.

As mulleres desde pequenas son
preparadas para seren as coidadoras do futuro núcleo familiar. Non
me retiro só ao traballo doméstico,
senón á disponibilidade afectiva.
Estamos acostumadas a -dar, sen
plantearnos o que queremos receber. Para a muller as relacións son
un elemento fundamental a conservar. Unha muller valórase incluso a si mesma, palas relacións que
é capaz de establecer.

estudos apontan a que os primeiros anos, dos tres aos seis, son
definitivos para a adquisición dos
papeis de xénero, eu creo que as
posibilidades de cámbio están
sempre presentes.
O cámbio é posíbel. Eu parto da
idea de que o modelo tradicional
de feminidade é un model ., contrário á saúde mental das mulleres. É un modelo castrante, que
desenvolve unhas características en detrimento doutras posibilidades. Xa hai anos tipificouse
unha sintomatoloxia própria das
mulleres que se adicaban exclusivamente ao fogar e que facian
da maternidade o centro das
suas vidas. Recollia os desaxustes que trai consigo a feminidade
clásica que se traducían en enfermidades variadas.

,

'A lei que permite

Moitas mulleres fan dunha relación o centro da sua vida. Cando
fracasa é moi duro de admitir porque senten que son elas as que
fracasan. Para salvar este proxecto, a muller está disposta a aguantar o que lle boten. Débese á educación que receben . A nai dille á
filia que ao home hai que saber levalo. Por isa, a muller, antes de
romper, intenta aguantar todo.

que homes e
mulleres podan
optar aos coidados
dos bebés nos catre
primeiros meses,
só se acolleron
un par de homes
en todo o Estado."

'A televisión
é contraditória: nuns
programas fálase
de liberdade sexual
e neutros, como os
culebróns, imponse
a moral clásica."
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A sexualidade

Séguese a considerar que a muller é menos sexual que o home.
lsto cambiou pero máis nas formas que no fondo. Quer dicer, o
modelo de sexualidade, por exceléncia , é o modelo masculino.
A eles presupónselles a actividade , a iniciativa sexual, a forza e
a poténcia mentres que á muller
adxudícasenos o papel de ser
menos sexuais e controladoras
da nasa sexualidade e da deles.
Todas as animaladas que se din
sobre as violacións e as supostas provocacións das mulleres,
son unha boa mostra do papel
que se nos asigna. Non nos .podemos amasar demasiado sexuais porque isto podE? desencadear unha agresión . E un medo
'
que se asume.

A muller segue a plantearse a
maternidade como meta?

A ideoloxia da boa nai é a do sacrificio, a de super que o vai dar
todo sen receber nada. lsto é unha falácia porque ninguén funciona dese xeito na vida. Sempre hai
unha mínima lei de compensación. Pero a ideoloxia que se nos
vende é a do sacrificio e machaca especialmente ás mulleres,
porque supón que o que fan non
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A sexualidade é un tema clave
en todo ser humano, pero é minorizado no mundo da muller.

Pervive a idea de que a muller
completa é nai. Se non é nai chámanlle egoista, infantil, incapaz
de coidar de alguén, de sacrificarse, etc. Confúndese a función
biolóxica coa función social, que
é ter que coidar das criaturas por
un suposto instinto maternfil, que
eu creo que non existe. E totalmente cultural, apréndese pero
é, precisamente , unha das causas máis difíceis de cambiar. De
feíto á lei que permite que homes
e mulleres podan optar aos coidados dos bebés nos catro primeiros meses só se acolleron un
par de homes en todo o estado.
Neste caso, a lei vai por diante
da conciéncia xeral.
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A IGLESIAS

terna, isto é falso, porque é un
traballo co que te podes sentir
desbordada, frustrada e tarta.
Chega un momento en que a raiba sai e son esas escenas que
vemos na rua de nais dándolle labazadas aos nenes. Eses conflitos son froito de non recoñecimento da dureza dese traballo,
de non estabelecer mecanismos
para compartilo .

importante no sistema de valores da muller?

A muller é educada para ter como
ponto de referéncia ao home. A
nosa sociedade segue valorando
máis o masculino ainda que iso
está a cambiar. Nos últimos anos,
nótase que as mulleres gañaron
espazo, fixeron máis visíbel a sua
presenza social , pero ainda se
segue considerando ao home coO home segue t~n.do JJ.11 -peso. - mo o modelo a imi.tar.~., "" , ·~ ~~

A muller, por exemplo se quer
competir debe axeitar a sua atitude porque é un mundo que se rexe palas leis da masculinidade.
Psicoloxicamente, a nenez é
definitiva nesa asunción de
modelos?
A formación individual, a subxectividade, é un proceso de identidade que non remata, é perma~nente. , Ainda . que _case todos os

Ademais , o modelo sexual vixente
contempla a heterosexualidade
como meta. Permítase, desde determinadas teorias psicolóxicas ,
unha certa toleráncia coa sexua:lidade xuvenil, onde poden ser n'Grmais os enamoramentos en1tre
xente do mesmo sexo . Pero ser
muller implica que che gasten _os
homes . Ainda que a formulación
correcta será en pasivo , que che
gaste ser atractiva para os homes.
A sexualidade para os homes é un
terreo de afirmación persoal, moi li-
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~tlo á virilidade, mentres que para
as., rnulleres é un eido contraditório,
cheo de praceres e perigos, de desexos e de medos, onde sempre
nos movemos na corda frouxa.

H~i un sector importante de
mulleres, entre cuarenta e cincú·enta anos, educadas no total
escurantismo sexual.
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Os modelos clásicos están moi
interiorizados nesa franxa de mulleres. A asunción dese modelo
leva consigo unha sexualidade
moi pasiva, non se plantean cales
son os próprios desexos. Significa ·a ceitar, sen máis, o modelo
dominante que é facer do coito o
elemento central e único da relación sexual. As mulleres comentan que nas suas relacións non
entran as carícias.
De. todos os xeitos, como ultimamente o tema do sexo está posta
enriba do tapete, aparece máis ao
alcance de todo o mundo. A acción
do movimento feminista, e aparición de educadores sexuais, etc.,
comportan unha certa curiosidade
sexual por parte das mulleres. As
consultas están cheas de mulleres
que se consideran fríxidas e isto é
un problema porque son elas as
que asumen a culpa do non sentir
pracer sexual , eren que o problema é exclusivamente seu.

Cómo pode afectar ás novas
xeracións de mulleres este
cámbio no tratamento da sexualidade?
Entre a xente máis nova, as mensaxes son moito máis contraditórias do que foron hai vinte ou incluso cuarenta anos. Hai moitos
modelos e contramodelos que
l:!On lanzados á vez ás mozas .
Por un lado o de "libérate, ten relacións sexuais , es parva se ao
chegar a certa idade non as tes",
pero por outra banda permanece
a idea de que isa está ben ate
certo ponto, porque cando a muller chega a unha relación séria
non convén ter tido moitas relacións anteriores .
Nos meios de comunicación , sobretodo na televisión , hai unha
mistura de programas que cum pren esta dobre función : por un lado , amasar ás mulleres que hai
un campo aberto para elas , que
poden ter unha sexualidade gozosa sen consecuéncias negativas,
e, ao mesmo tempo, desde outros
programas refanse os esquemas
clásicos, como nos culebróns.
Aparte creo que ultimamente se
está a dar un fenómeno curioso,
que a min resúltame preocupante . A raíz das agresións e violación a nenas ou mozas moi novas, como o caso de Vilalba, vanse desenvolvendo ideas totalmente proteccionistas que poñen
en perigo as marxes de liberdade
conseguidas pala muller. O que
se consegue é que as mozas non
saian soas, non vaian á discoteca, etc. Supoño que este fenómeno tamén ten a ver coa onda de
puritanismo xeral que chega,
at;>andeirada polos Estados Unidos, no terreo da moral sexual.
C9mportamentos que, até hai
¡:;>ouco, eran tolerados voltan ao
escurantismo.
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As institucións fan propaganda
pero o que compre
son cámbios profundos'
E: necesária unha conciéncia
colectiva externa ou a transformación individual é prioritária?
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As duas cousas son importanO que acontece é que hai untes. Fáiseme bastante difícil
ha certa autocompracéncia por
parte das institucións. As suas
pensar na posibilidade de
declaracións son sempre intecámbio se as mulleres non toman conciéncia, cada cal da
resadas, para influir na opinión
sua realidade,
pública: cando
e
intentan
din que a igualaproveitar esas
dad e xa está
marxes de li- 'Hai unha certa
conseguida e
berdade da soque o movimenautocompracéncia to feminista xa
ciedade. Á vez
resúltame difínon ten sentido.
por parte das
cil crer que se
Só fai falta
poda dar iso e
achegarse á reinstitucións."
que se poda
alidade das muxeralizar se á
11 eres para savez non hai un
ber que a igual cámbio colectidad e non está
vo para trans conseguida,
formar estrutunen de lonxe.
ras sociais moi
fortes : a famíO ámbito privalia, a escala, o
do, dos afectos
traballo, as leis, etc.
segue dependendo das mulleres , segue sendo responsabilidade feminina. Para que se
' Faise excesiva propaganda
desde as institucións dos logros
dén cámbios aqui, terian que
conseguidos. A miña opinión é
cambiar as estruturas e os
que os cámbios que se dan son
tempos de traballo. A socieda- .1 ..
pequenos. No terreo da igualde non está montada para per- Jdade real , quedan moitas caumitir que se comparta o coida- }
sas por facer, nas cales, adedo dos demais. Sempre se
mais, as institucións poderian
pensa que hai unha muller pafacer un labor moi sério que non
ra iso. E aí ternos o problema
tan nestes momentos. Desde
do coidado dos vellos a medicampañas para compartir o trada que a muller se incorpora
ballo doméstico até algo tan imao traballo.+

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

'A ideoloxia que se
nos vende ás
mulleres é a do
sacrifício, porque
supón que non
traballamos, senón
que ternos devoción
materna."

dos bairros en virtude de que deterioran a imaxe da cidade? O
verdadeiro problema é que estexan na rua na situación ilegal na
que están.

Por que a muller adoita a reaccionar negativamente cando
outra se desmarca dese modelo tradicional?
Hai que entender que a vida de
moitas mulleres está chea de frustración. Séntese moi pouco protagonista da sua vida. Este tipo de
existéncia é propícia para que cando alguén sobresai, poña en cuestión toda a sua traxectória. Por que
ela e eu non?, pergúntase.

A economia
mentres non se demonstre o contrário. Hai toda unha série de normal que non se corresponden coa
realidade, coa diversidade de vivéncias da xente.
A prostitución é a mostra máis
clara de que o que pretende vender non se corresponde coa rea1idade. Por que se consideran a
escória da sociedade ou pol'que
se tenta botalas de determina-

;;.

Camiñamos cara unha dobre
¡,;oral, outra vez, como en sociedades anteriores?

portante como a lei do aborto,
que está aí e que non é válida
para moitas mulleres que teñen
que acudir á sanidade privada.

1
1

'Q

A independéncia económica é
a panacea?
Depender economicamente de alguén é un obstáculo, claro. Alguén che pode lembrar queñ trae
os cartas a casa, atitude moi comun e moi estendida. Neste seotido, a crise' económica-que estamos atravesando vo.i en deterioro
das conquistas femininas no terreo laboral. ?aréceme que nos
últimos tempos en todos os expedientes de regulación de emprego
as primeiras que se van á rua son
as mulleres. Segue existindo a
idea tradicional de que o fundamental é o salário familiar e este
suponse que o levan os homes.
O salário feminino é secundário.

modelo
· ·
1d
De todos os xeitos, a independéntrad 1c1ona
A 'sexualidade non SÓ está influíe
cia económica é SÓ unha parte do
dá- polas diferéncias entre homes
fiminidade é
problema. Tela non garante que
e' rnulleres, senón tamén polas
unha muller sexa autónoma en toisteas dunha sociedade onde o
COntráriO á Saúde
dos os ámbitos da vida. Se non a
:
,,
tes, é difícil reafirmarte noutros tepeso da tradición xudeu-cistiana
é ~oi forte. A. sexuaHdade é rFAá .., .._: . ,m .ental .. -~ """71 ='V'''"'"'.,'""-m• .,,. f.feos eeme110 afeetivor+ , -- , ·-·.-.:1

Günter Grass.

R.C.

Alemaña é do Oeste
Günter Grass pedira desde a caida do Muro a compensación dos
17 millóns de alemáns que levaron o peso da guerra. Nunha
entrevista publicada no NEu ZEIT do dia 1 de Marzo di que a
unificación foi un erro. "Considero un desastre o xeito de facela
porque vai provocar unha segunda separación. Mesmo se algun
dia o índice de paro baixa, veremos que a propriedade ficou nas
mans dos alemáns do Oeste para moitos anos. Teremos que pagar
unha boa factura porque Kohl negociase pensando só nas
eleicións. Un partido tan esfarelado coma o POS gaña hoxe forza
porque o proceso de unificación non se fixo atendendo a situación
social. O argumento que se impuxo foi o de pechar as fábricas do
Leste e vender todo o tecido industrial como chatarra. O mérito dos
señores Kohl e Waigel é que o PSD sobe coma pan levedado".
Grass di que a sensibilidade dos alemáns do Leste para .a literatura
é moi alta. "Ben se ve que para eles era a eséncia da vida. Nas
conferéncias, as suas perguntas nunca son retóricas porque vese
que queren aprender e escoitar. Sentes como lles queiman as
perguntas, como andaron moito tempo a dar voltas a aquilo que
lles inqueda. No entanto, no Oeste ainda estamos baixo os efectos
do 68 e perguntamos pavadas do estilo, e por que escrebe?" •

Un nacionalismo para a maioria
O FARO DE VIGO de 8 de Marzo publica un editorial no que, baixo a
título de Un nacionalismo para a maioria, aborda a resolución do
congreso de Unidade Galega para iniciar conversas de
colabo_ración co Bloque Nacionalista Galego. "Haberá que seguir
cvon atención o proceso de integración por ver cantos militantes da
UG entran no BNG, cantos derivan a outras formacións e cantos
fican no camiño, se é que o nogallo (do partido) non se apropria
das actuais ou denanteriores siglas desta formación, como non é
raro que acorra en procesos desta caste. Ainda está recente a
integración de Euskadiko Ezkerra (EE) no PSOE vasco e da
escisión que sedera nnaquel partido para Eusko Alkartasuna. (... )
De feito, no caso da UG, cabe lembrar que militantes sinalados
avisaran repetidamente por activa e pasiva que endexamais se
darían integrado no BNG, ainda que ben se sabe que, en política, o
termo endexamais non ten nunca un significado etimolóxico. ( ... )As
grandes incógnitas están en Vigo onde a forza eleitoral da UG e a
persoalidade dos seus dirixentes rebordan en grande medida ás do
resto do partido, asi como na decisión de Camilo Nogueira que
despois do último revés eleitoral retirouse da actividade política e
integrouse na vida profision9-I case á escusa, nunha actitude que o
honra. Sexa cal for a derradeira decisión do partido en Vigo e
noutras localidades, incluso se pervivese un núcleo no partido con .
este ou ·esoutro nome, parece evidente que a tendéncia dominante
vai cara a formación dunha grande fronte nacionalista_galega baixo
as siglas do BNG". •

Independéncia
ou conflito en Catalunya
LA VANGUARDIA de Barcelona do dia 9 publica un ha entrevista con
Félix de Azua, director do Instituto Cervantes de París. A pergunta
de como aprécia desde o seu lugar de residéncia a crispación
informativa sobre a normalización lingüística, o entrevistado di:
"Estase convertendo en realidade o que todos sabemos desde hai
tempo. Ou se produce unha independéncia de feíto en Catalunya,
co nome que se lle queira dar, ou producirase un conflito violento.
Cando Aznar chegue ao poder, volverá con el a xinea política que
dominou en España desde os Austrias. O que vaian facer con
Catalunya é ainda un mistério, pero extrañariame ben que non
aproveitaser;i os,v.otos do ante-catalanismo".•
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ACRISE DO MODELO ECONÓMICO
j

Economistas de Estados Unidos, Reino Unido e Alemaña arremeten contra as teses ortodoxas liberais

Os baixos salários xeran máis desemprego
non é consecuéncia da terceira
revolución industrial, nen dos catro tigres asiáticos, senón do monetarismo deflacionista, implícito
no Tratado de Maastricht". Na
mesma obra criticase incluso o
Libro Branco de Delors que lles
parece "pouco e tarde". Jonathan
Mlchie, editor do libro, considera
que Delors e Maastricht "impediron que os paises comunitários
combatesen o desemprego coas
suas próprias políticas fiscais".

•M.V.

Os críticos da ortodóxia
liberal están a gañar forza
nos paises máis
desenvolvidos. Nen o
presidente europeo
Jacques Delors, un
político teoricamente
socialdemócrata, e o seu
Libro Branco se salvan da
queíma. Os estudos
demostran que os salários
ofereCidos chegan a ser
tan baixos que moita
xe~te prefire abandonar a
busqueda de traballo.
O problema do paro é ainda máis
grave do que din as estadísticas,
tanto en Europa como no resto
dos paises da OCDE, escrebe o
economista Edward Balls, na sua
aportación á obra colectiva
Unemployment in Europe (O desemprego en Europa). lsto é debido á que as cifras oficiais non
contabilizan aos que xa desistiron
de buscar traballo. De incluir a
este sector entre os parados, o
desemprego nos Estados Unidos, por exemplo, pasaría do
6,4%-tasa de 1993- ao doble. O
emprego a tempo parcial e os
baixos salários tampouco dan lugar a un aumento do emprego,
senón máis ben ao contrário, segundo veñen de demostrar estudos realizados nos Estados Unidos e o Reino Unido, os dous
paises onde a política liberal foi
levada con maior fondura.

r-----7------~~---------------~-------------------~-------------------------¡

Menos contratos de a·p rendizaxe
dos previstos en Galiza
O número de contratos de
aprendi.zaxe realizados en Galiza no~ dous primeiros meses
do ano foi moi inferior ao estimado oficialmente. Non chegou a mil a cantidade de contratos deste tipo realizados, segundo CCOO.

que viu aumentar máis o número de empregados na década
dos oitenta, grácias precisamente, segundo os libarais ortodoxos, aos baixos sueldos. O estudo de Card demostrou que nove
meses despois da subida salarial producida agora non aumentara o paro no sector. A explicación de Card é que o sector gaCando o Governo Federal de
ñ ou en estabilidade e que os
New Jersey decideu elevar o
salário mínimo dos 4,25 dólares ~ traballadores estaban máis motivados a seguir no seu posto.
á hora (595 pesetas) a 5,5 dólaNeste sentido hai que lembrar
res (770 pesetas), un profesor
que os dous tércios dos parados
de Estrutura Ecónomica, David
entrevistados nun sondeo realiCard, realizou un estudo entre
zado en Boston en 1989 dixeron
41 O restaurantes de comida ráque podian gañar máis na rua
pida. Este é un dos sectores de
que en pastos de traballo moi
máis baixos salários é un dos

¡

·

Pésie ás espectativas iniciais
do governo central, as contratacións, baixo a fórmula
que entrou en vigor co primei ro de ano, só cubren
u nha cuarta parte das esperadas. CCOO sinala ademais
que a maioria dos contratos

realizados é ilegal, pesto que
non se cumpren en case nengun caso as condicións de
formación dos empregados
que contempla a lei. "O despiste entre os empresários é
total", manifestou un portavoz
deste sindicato.+

mal pagados, como son os de
distribución e hosteleiria.

mesma liña, un economista alemán, Ronald Schettkart, argumenta que a partir da liberalización do mercado de traballo dos
oitenta e a falta de presión salarial provocou que os empresários
reduciran a sua creatividade.

Outro economista, Frank Wilkinson, de Cambridge, explica que
hai postes de traballo que non se
cubren, debido precisamente a
que os salários son tan baixos
que alguns prefiren trapichear na
rua. O mesmo economista aponta que os baixos salários mesmo
contribuen a frear a produtividade porque os empresários non
necesitan inovar con tanta urxéncia. A man de obra barata xera o
beneficio suficiente para non requerir mellaras na xestión, na
formación ou un aumento dos investimentos tecnolóxicos. Na

O monetarismo
causante do paro
A filosofía económica ortodoxa
comeza a ser batida desde diversos pontos. Os autores da obra
arriba mencionada, sobre o dese mprego en Europa, afirman
que "o desemprego masivo, convertido na praga económica e
social de Europa nos noventa,

"É traxicómica, afirma Michie, a
similitude entre Maastricht e a
política de seguimento do patrón
ouro levado a cabo nos anos
vinte que guiou directamente á
depresión dos trinta". Michie
míngua, por outra parte , a importáncia dos avances tecnolóxicos que, segundo el , tiveron tanta importáncia ou máis en décadas pasadas. Tamén relativiza a
influéncia dos tigres asiáticos altamente competitivos, poste que
"as exportacións destes paises
só representan o 3, 1% do consumo de bens manufacturados
nos paises desenvolvidos".
Neste caída de mitos dos oitenta, o mesmo autor crítica o axioma de que as autoridades monetárias deban ser independentes. "A independéncia do banco
central fundaméntase -afirmaunicamente na idea de que os
banqueiros están dispostos a tolerar máis paro que os políticos
para estabilizar os précios".
T amén se pon en cuestión a obsesión por reducir o deficit. Outro
economista, Grieve-Smith afirma
que "un país non é máis pobre
porque teña unha débeda pública
máis grande. Mesmo é case fixo
que un país cun governo que se
endebede máis nun momento no
que os seus recursos económicos se infrautilizan aumentará a
sua riqueza do futuro, sobre todo
se o endebedamento permite un
maior investimel')to de capital".+
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O Sub-comandante Marcos dos lnsurxentes / ciativa da Lei de Amnistia do Governo fedede Chiapas respostou cun comunicado á iniral mexicano e á intermediación de Camacho

j

Solis para a paz e a reconciliación. O texto
foi reproducido nalgúns diários de México.

A QUEN TEMOS QUE PEDIR PERDON?
MARCOS

Só tivemos coñecimento até o dia de
hoxe (18 de Xaneiro) da formalización do
perdón que aterece o Governo federal ás
nasas forzas. Pero de que ternos que pedir perdón? Por que ·nos van perdoar? De
non querermos morrer de fame? De non
agachar a nosa miséria? De non ter asumido humildemente a xigantesca carga
de desprezo e desleigo? De térmonos levantado en armas cando atopamos pechados todos os camiños? De non atender ao Código Penal de Chiapas, o máis
absurdo e represivo de que se teña memória? De termos demostrado ao resto
do pais e ao m!Jndo enteiro que a dignidade humá vive ainda e está nos seus
habitantes máis pobres'? De ternos preparado ben e a conciéncia antes de comezar? De irmos con fusiles ao combate,
no canto de levar arcos e trechas? De
aprendermos a pelear antes de comezar
a loita? De sermos mexicanos? De que a
maioria sexamos indíxenas? De facer un
chamamento ao povo mexicano para que
loite con todas as armas posibeis polo
que lle pertence? De loitar pola liberda-

•

de, a democrácia e a xustiza? De non seguir os patróns das guerrillas anteriores?
De non nos entregar? De non vendernos? De non traicionarmonos?
Quen ten que pedir perdón e quen ten
que dalo? Os que durante anos e anos
sentaron a mesa chea
e fartaron, mentres - _ _ _ _
connosco sentaba a
marte a diário, unha
morte tan de nós que
rematou por non poñernos medo? Os que
encheron a bolsa e a
alma de declaracións
e promesas? Os mortos, os nosos mortos,
tan mortalmente mortos por morte natural
de sarampelo, da tusigueira, do dengue,
do cólera, do tifo, a mononucleosis, o tétano, a pulmonía, o paludismo e outras
. cal9.rnidac;:f~$ .c!q j r)t~?tit"IO e .d.o. pulmón?
Os nasos mortos, tan maioritáriamente

mortos, tan democráticamente mortos de
mágoa porque ninguén facia causa, porque todos os mortos marchaban sen que
ninguén levase conta nen dixese derradeiramente o abonda que volvese a esas
martes o seu sentido; sen que ninguén
pedise aos mortos de
sempre, aos nasos
mortos, que regresa_ _ _ _ _
sen a morrer outra volta pero agora para viver? Os que negaron
o direito e o don da
nosa xente de gobernar e gobernarmonos? Os que negaron
o respeito aos ·nasos
costumes, á nosa cor
e a nosa lingua? Os
que nos dan trato de
extranxeiros na nosa
propria terra e piden papeis e obediéncia
a unha lei que non é xusta? Aos que nos
torturaron, apresaron, asasinaron e desa. par~c<?rQrJ P.olo grave delito de cobizar
unha leira, non unha leira cumprida nen

'Pero de que ternos
que pedir perdón?
De non querermos
morrer de fame?'

un eido ruin senon un naco de terra do
que sacar para comer?
Quen ten que pedir perdón e quen pode
dalo?
O presidente da República? Os senadores? Os deputados? Os governadores?
Os alcaldes? Os policias? O exército federal? Os grandes señores da banca, a
indústria, o comércio e aterra? Os partidos políticos? Os intelectuais? Galio e
nexos? Os meios de comunicación? Os
estudantes? Os mestres? Os colonos?
Os obreiros? Os labregos? Os indíxenas? Os mortos de marte inútil?
Quen ten que pedir perdón e quen pode
dalo?
lsto é todo polo de hoxe. Saúde e unha
aperta, que co trio que vai agradécense
as duas causas ainda que veñan dun
profisional da violéncia. +
MARCOS

é sub-comandante do E.Z.L.N.
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ENERXIA EMEIO AMBENTE

A produción eléctrica actual da Galiza abasteceria a 50 millóns de habitantes

A Xunta proxecta a construción
de máis de cen minicentrais
dución das minicentrais como
unha enerxia limpa e alternativa,
e cun reducido impacto ambiental. Frente a isto, Xesus Pereiras di que "Xa está suficientemente demonstrado que o impacto ambiental dos encaros e
das minicentrais é fortísimo,
porque supón unha interrupción
nun curso de auga libre, e é impos íbel que a vexetación e a
fauna cheguen a adaptarse. Por
outra parte, produce importantes cámbios climáticos, como a
aparición de néboas e variacións na temperatura, e un aumento da contaminación ao actuar de barreira e impedir a depuración natural do rio. Dicer
hoxe en día que é unha enerxia
limpa non se axusta á verdade".

• PAULO RUBIDO

O novo plano hidrolóxico
da Xunta contempla a
construción de 22 novas
encaros e a instalación de
máis de cen minicentrais
nos rios galegas, através
de concesións a entidades
privadas. Outro dos
aspectos máis
sobresaintes do novo
texto seria o transvase do
ria Miño pra abastecer ao
polígono industrial do
Porriño. Nesta liña, o
governo central xa ten
delimitados seis novos
encaros nos arredores de
Lugo, a máis das novas
minicentrais.
O Plano Hidrolóxico Estatal,
aprobado recentemente, ten
competéncias plenas na canea
dos rios Miño e Sil, o que na
prática é a metade oriental do
país . Nesta canea existen na
actualidade uns 15 encoros concentrados sobretodo nos ríos Sil
e Bibei. O primeiro dos saltos
previstos situaríase en Labrada,
Guitiriz , sendo o seu uso o
abastecimento da cidade de Lugo. Os outros cinco encoros, de
menor capacidade, estarian adicados a regadíos.

Central hidroeléctrica das Forcadas en Valdoviño. Na foto de abaixo, un detalle das turbinas.

enerxético hidroeléctrico, para
evitar a actual "dependéncia" do
exterior. Para Xesus Pereiras,
membro de ADEGA, e encarregado de redactar as alegacións
ao novo plano, "non existe nengunha necesidade de construir
novas encaros con finalidade
enerxética, somos un país exportador de electricidade, e polo
tanto xa estamos abastecidos
dabondo. Ademais, as barraxes
tiveron un excesivo custo económico, social e ambiental".

No que se retire ás minicentrais,
calcúlase o seu número en máis
de cen .

Produción hidroeléctrica
O proxecto de directrices do
Plano Hidrolóxico da Xunta, ainda sen aprobar, axusta a sua
actuación ás previsións de au mento do Plano Enerxético Estatal. Neste sentido, o texto oficial chega a falar incluso da necesidade de autoabastecimento

brao, e tan só un 10% queda no
país para consumo humano. o
economista Xoán López Faca!
afirmou neste sentido "consumindo o que consume, Galiza
poderia ter unha povoación autoabastecida de 50 millóns de
habitantes".
...

cía inferior a 5 Megawátios. Unha grande central como o encaro de San Esteva de Ribas do
Sil ten unha poténcia de 266
MW, e unha minicentral como a
do Deza en Carboeiro produce
O, 6 MW, polo que serian necesárias unhas 440 minicentrais
para igualar a capacidade de
San Estevo. Se a isto se lle engade que o 62% do total da produción eléctrica galega é de orixe térmica das centrais de Meirama e As Pontes, se a Xunta
quer obter rendimentos reais
das minicentrais, o seu número
debería superar como mínimo ás
mil nos rios da sua competéncia.

No momento de estabelecer as
liñas de actuación en matéria hidroeléctrica, as directrices da
Xunta remarcan a dificuldade
que suporia a construción de
grandes encaros, entre outras
razóns porque son moi poucos
os rios que quedan disponíbeis
con caudal suficiente. Logo, a
política enerxética centraríase
no fomento e instalación de minicentrais, entendéndose como
tales as que teñen unha potén-

A produción eléctrica galega representa un 25% da enerxia hidráulica, e un 20% da térmica
no total do Estado . Dela , un
50% destínase á exportación ,
un 25% vai cara a indústria de
Alúmina -Alumínio en San Ci-

Alto custo ecolóxico
O Plano da Xunta califica a pro-

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

Transvase do Miño e encoro no Lérez
Transvase do Miño

A maioria da represas que figuran no Plano respostan, polo menos en princípio, a necesidades de regulación para
previr riadas, a consumo humano e industrial, e a regadío.
Para Xesus Pereiras isto é dubidoso, xa que "No que se refire ás necesidades humanas,
as previsións do plano estiman un aumento da povoación, cando se sabe que a
tendéncia demográfica é a diminuir. En canto ao consumo
industrial , desgraciadamente,
a actual situación económica
non dá pé a crer as optimistas
previsións da Xunta. O mesmo acontece a nível agrário,
onde se tala, por exemplo,
dun pequeno déficit na comarca do Ulla, e para solventalo
propoñen a construción de
dous encaros, no Arnego e no
Deza, que xuntos superarían
ao de Portodemouros, na Ulla,
que é o maior da canea galega. Tras isto agáchanse, evidentemente, intereses hidroeléctricos."

1

-

situado no rio Verduxo, á altura
de Silvoso. No rio Lérez, e pola
demanda de auga da empresa
ENCE-ELNOSA, están previstos outros dous encaros, en
Dorna e na llla do Pexo.

Entre as obras máis importantes previstas polo Plano estaría
o transvase do baixo Miño para abastecer ao polígono industrial das Gándaras de Budiño, no Porriño, e ao Cámpus
Universitário vigués. O ordenamento da zona completaríase,
segundo os técnicos da Xunta,
cun novo encaro para a suministro de Vigo e a sua comarca

No río Úmia, o proxecto dabarraxe de Caldas de Reis está
considerada como obra prioritária debido aos problemas de
constantes inundacións, asi
coma outra presa na '.:;Onca alta para completar a regulación.
Na Ulla, amais dos xa comentados proxectos do Arnego e
do Deza, haberia un máis en
Vista Alegre, e tamén existe a
idea do transvase do Deza .ao
Ulla, co fin dun mellar aproveitamento hidroeléctrico. Outros
encaros propostos estarian
ubicados nos rios Alvedosa en
Redondela, no rio Sar en Fontao, no Tambre en Bárcia, no
Anllóns en Tuixe, no Arteixo en
Toitin , No Mandeo en Espenuca, no Xúbia en Loureiro, no
Landro en Viveiro, e nos rios
Masma e Ouro. +

'No Lérez, pala
demanda de auga
da empresa
ENCE-ELNOSA,
están previstos
outros dous
encaros'.
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A política de construción de min icentrais xa fora potenciada
durante o franquismo, ainda
que se ben se outorgaran moitas licéncias, a maioria das
obras non chegaron a executarse. Un recente estudo da Xunta
estima en 734 as concesións
existentes só nas caneas da
sua competéncia, o que exixiria
unha revisión destes proxectos,
xa aprobados, para axustalos á
actual normativa. Pero desde a
Consellaria de Ordenación do
Território todo o que se retira ao
novo Plano e á construción de
encaros e minicentrais é material reservado. António, pescador de Vigo, afirma que na COTO P negáronlle o acceso ao
Proxecto de Directrices, pésie a
estar en prazo de exposición
pública: "Cando perguntei polo
proxecto, nun departamento neg áronm e a sua existéncia dicendo que de momento non había nada. Noutra dirección Xeral, comentáronme que tan só
eran directrices, e non habia
proxectos concretos. Finalmente, através dun grupo ecoloxista, puden ollar o texto, comprobando que viñan detallados polo menos 22 encaros."+
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

O Presidente
uruguaio, Alberto
Lacalle, alcumou a
Fraga de Caudillo
dos galegos. Xosé
Guiña xa lle chamara
hai oito meses O
Grande Timonel.
Equivocarianse os
que vencellasen esta
grandilocuéncia coa
dos grandes
dictadores. Máis ben
está emparentada
coa titulitis folclórica
que abunda na
televisión:
Superpiñeiro, El
Gran Wyoming, etc.

Que tal vai
Polónia?, o -país
de Walesa, do Papa,
o primeiro en
ceibarse do
comunismo. Nada se
sabe desde que a
esquerda gañou as
eleicións. Siléncio
comunicacional. Ou
seña que é de
supoñer que ben.

Flexibilidade,
divino tesouró · Como a realidade é ambígua e
imprevisíbel, as ideas, os comportam entos e as situacións
cámbian, os problemas crecen e
é de case xeral coñecimentos
que todo flue e nada permanece, cada dia aparecen novas
fórmulas, métodos e normas
con que afrontar as dificuldades
diárias mellorando as gastadas
solucións da avoa.
Polo visto, antes as cie'ncias
adiantaban que era unha barbaridade, hoxe, sen embargo, os
que adiantan barbaramente son
os tempos . E buscando solucións atopamos ocorréncias.
Efectivamente, para despexar o
complicado galimatías destes
momentos utilizamos á lixeira
nas relacións
sociais e económicas vellos Hoxe
cacarexos ador- predícasea
nados con deseños verbais flexibilidade
modernos bri- universal do
llantes, xogos mesmo xeito
malabares tan
respeitábeis co- queonte, se
mo resesos,
penso que máis exortabaá
populares que fraternidade
p e r t i n e n t e s , universal.
mentres que as
constantes vi~
tais do ·entorno
permanecen inlaterábeis e a crise faise crónica.

e

Pois ben, un dos estribillos máis
curiosos, monótonos, insistentes e supostamente renovadores e eficaces é a flexibilidade.
Si, señor, hoxe predícase a flexibilidade universal do mesmo
xeito que onte, ou antonte, se
exortaba á fraternidade universal. Flexibilízanse os comportamentos políticos, a linguaxe, as
ideas, as situacións, o mercado
laboral, a filosofía, o deporte, a
relexión, todo, xa que a vida é
frecuentemente inflexíbel, flexibilicemos todo o demais: os
tempos son chegados, chegou o
fin da história e o século das luces. Flexibil.icemos, que ó mundo acaba. Amén.

especula:
"inquietude nos
círculos financeiros
ante a posibilidade
de que gañen as
eleicións os excomunistas do POS".
É case tanto· como
ameazar co caos se
gaña a esquerda.
Pero, máis ben
haberia que
perguntarse para

XosÉ Cm

XosÉ

CABIDO

Teño sentido falar e mais escribir (con licencia) a persoas dignas de respeto, queSeoane ven sendo coma un Castelao a outro xeito, con diferencias importantes ·pero non menos destacables coincidencias no ser o no mirar. Vaia por adiantado unha
síntese de opinión formada:
Seoane é un progresista (como diría Calero), que pon o éngase
da razón no compromiso social e o sentimento no país, así como na lealdade absoluta cos loitadores, cos vencidos . Pero sobre todo Seoane é o que se di un pintor como a copa dun pino.
Castelao pinta,·escribe, si. Pero Castelao é o símbolo: unha miña
tía que non tería xamais reparado na existencia de Castelao, cando viu por TV como a xente se repuña contra os fariseos que o
transterraron manipuladoramente, rompeu a chorar. Sen máis.
Seoane, por desgracia, seguirá sendo un descoñecido para vastas masas que non paran de falar de futbol como se a vida lles
fose no xogo. El, que viviu 27 anos de exilio, e que levou a todo o mundo -coa súa obra e a súa inconmensurable capacidade para xerar riqueza cultural e claridade- a imaxe do pobo
quemáis amou, seguirá sendo un descoñecido para nós dempois <leste 1994 Luis Seoane. Entre os seus incontables debuxos
críticos (como Castelao), escollo un de estilo Georg Grosz: dous
tarugos con calzóns e guantes dispóñense a intercambiar uns
golpes. Pé: Ídolos do naso tempo.
Cónstame que o futbol non é tan denigrante coma o boxeo,
pero, queridos amigos de esquerdas, moderai o voso entusiasmo contracultural. •
chama fromage igoal que en
Barcelona. O español está ben
para talar cos viciños e na taberna pero con iso só podemos
achegarnos á América do Sul e
Central e ali. en vez de vender
ternos que lles regalar, que pagamos todos. Ademais a pouco
que pase o tempo, e segundo
onde, só se vivirá do PEA, do
subsídio agrário, da Risga, e
dos fundos estruturais, polo tanto é inútil perder as enerxias tal ando e aprendendo idiomas
que estaban ben na antiguedad e, pero que agora non son
operativos. Xa que a indústria ficou reducida a cinzas, os zapatos veñen de Taiwan e por producir leite hai que pagar en vez
de cobrar, fagamos do catalán
un idioma de estado xa que por

E que conste que a partir de
agora o que non sexa flexíbel
será inflexíbel. •

A necesidade
Hai unha polémica absurda verbo dese idioma que se tala no
Mediterráneo. Agora que avanzamos a mercados aertos, á
unión europea, a governos supranacionais e transnacionais, a
unidades universais no destino cósmico,
véñennos con Oespañol
estas ·histórias.
Se queremos está ben para
vender en Fran- falar cos
za antes que
eles nos com- viciños e na
pren a todos taberna, pero
nos, ternos que
saber francés e con iso só
se non catalán
podemos
que é o máis
parecido. Como achegarnos á
vai un galega a
vender un quei- América do
xo se ali se Sul.

ÁLEXANDRE BERNARDEZ

A

CORUÑA

Piñeiro Permuy,
un fenómeno
Abraiado estou por esta mente
tan lúcida e brilante que rexe os
destinos do ensino na Xunta de
Galiza. Como un home convencional ia ser capaz de desfacer
as cousas do xeito en que están
desfeitas? Como ia poder desorganizar todo do xeito en que está desorganizado? Como unha
mente non superior aos pobres
mortais, unha mente non suprema ia poder sementar o caos
dun xeito tan extraordinário?
A cuestión é que non nos atopamos diante dun ser normal e corrente. O señor Piñeiro Permuy
debe de vir doutro planeta onde
os coeficientes intelectuais son
incribelmente máis altos que no
naso.

Primeiro. lmersión lingüística en
catalán a todos os níveis. Para
iso seria conveniente esparexer
aos seis mollóns de cidadáns de
Pujar por toda a Península para
que nunha campaña de alfaberización e dinamización cultural
nos puxesen ao diana língua de
Verdaguer.

Non podemos deixar que este
derroche imaxinativo-organizativo pase pola história por pasar.
Non . Meu Deus: que as xeracións vindeiras podan disfrutar
das suas capacidades , que non
se extinga xamais a brillante lapa da sua intelixéncia, que alén
das nosas fronteiras se coñezan
e recoñezan as suas ideas.

Segundo. Normalización dos
meios de comunicación. Mobiliário urbano e rural e conver-

GONZALO

~1N

Terceiro e último. Para sufragar
os gastos ocasionados, non se tiraria do erário público, xa que
haberia algun crego ou presidente de autonomía que protestaría
por un capitel desmaiado, senón
que se faria por subscrición popular, con rifas nos bares e lotería nacional, recitais diversos e
concursos na tele, doacións bancárias e venda de artículos diversos, pins , camisetas, bolígrafos
e bufandas do Barga, •

aló ainda hai fábricas que funcionan e venden. Polo tanto, e
para superar a crise a que non
ten sumido o español, propoño
tres medidas urxentes para reconverternos, póndonos ao dia
e falr un idioma europeu que para alá irnos.

MARIA COSTA

do catalán
A prensa italiana

O MIRAR SEOANE

sión patronímica en catalán . Por
exemplo, o concello da Coruña
pasaria a chamarse Ajuntament
de La Corunya e o seu actual alcalde el batlle Francesc Vázquez.
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Será o fenómeno Piñeiro-Permuy
un fenómeno exportábel? Será o
señor Conselleiro o verdadeiro
motor da nasa
história? Nunca
o ensino tiño alcanzado tan al- Será 0
tos cúmios, nunca semellantes fenómeno
teitos se acadaPiñeiro·
ran.
Pero , ula miña
proposta? O fenómeno
leitor non ten exportábel?
máis que riscar
cun X o ponto
que máis o
convenza, copialo en fólio mecanografado a
cantos espazos queira e seguir
as instrucións que lle dan:
A) Se o leitor considera que o
señor Conselleiro é un fenómeno exportábel e que as outras
nacións do mundo civilizado non
poden seguir carentes de semellante organizador nato, escreba
por favor á O.N.U. para que o
nomeen secretárío xeral: El e só
El vai acabar con todos os conflitos do planeta. O mundo será
Un , Grande e Libre.

1
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B) Se o leitor considera que o
señor Conselleiro é o verdadeiro
motor da nosa história polo seu
escasamente recoñecido estor-
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A coeducación
e o 8 de
Marzo

MASCULINIDAD E
Ise xeito de entender cousas do mundo que se expresa, poñamos por caso, neses homes suicidas -ouh mundo cruel, traidor,
enganoso ... - que denantes de se matar, deixan á esposa, á sogra, ás crianzas, á amante nun rego de sangue porque a vida
para elas non pode ter, xa, interese.
Ou ese xeito de vivir, enfrontar, abordar os lios emocionais,
sentimentais, amorosos: mascarados de discrepáncias intelectuais, políticas, sindicais, sociais, sexuais, domésticas que, ademais, xustamente naquel intre, han ter carácter de importantísimas, graves, urxentes.
La Voz de Galicia en Fevreiro, rotulaba unha noticia. Preciosa:
'Prende lume na comisaria de Lugo após ter discutido coa sua
ex-noiva" (a tradución é rniña. A Voz "fala" español).
JLGC coa raiba, co cabreo eco alcool prendeu lume na comisaria en lugo. Outro montan ci co nunha xunta de país, de socio , de afiliado ... , dan vara no traballo, castigan ao alunado,
in ultan a calquer condutora que non foi rnoi perfeita.
Eme ·ro Cardenal, tamén poeta e nicaraguano, expresabao bonito, mai · ou meno asi: .. Entereime que marcharas con outro.
Fun a ca a e e crebin un panfleto incendario contra o governo
polo que estou no cárcere• •
1
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Hoxe sérvenos como ponto de
partida para reflexionar sobre
a evolución que sofreu a situación da muller
desde aquela
data.

Otraballo
doméstico é
fundamental.
Sen embargo,
,
ball
eun tra O
non
d
remunera O.

Carmen lglesias , primeira
muller en acceder á real
Académia da
Historia e candidata española ao prémio "Mulleres
de Europa",
'1
dixo que un
dos fenómenos máis impresionantes deste
século é a liberación da muller.

É evidente que non se poden
negar os logros acadados desde aqueles tempos. Non hai
moito ainda que a muller carecía de direitos tan elementais
coma o do sufráxio ou a libre
eleición do seu futuro persoal.
Hoxe, a mentalidade contemporánea está permitindo que se
normalice a sua presenza en
todos os ámbitos da vida social.

zo (apoiado polos seus colegas)
en prol da culturización do país,
e polo xeito en que foi capaz de
non facer desaparecer o ensino
público apesar dos contínuos recortes presupostários, escreba
por favor ben ao Fundo Monetário Internacional, ben á UNICEF,
ben ao Comité de Axuda ao Refuxiado para neses foros se sigan c..s seus consellos: El e só
El vai acabar coa fame no mundo: Morrerán os famentos e non
haberá países ricos nen países
pbores: Todos andaremos a pedir esmola.

desconxelen ao Piñeiro Permuy.
Fames e pestes no século XXVII?
Que o desconxelen outra vez.
En fin. Levaba xa vários días
con ganas de facer a miña proposta e velai a deixo, agardando
que sexa de utilidade. Deus salve ao Demolition Conselleiro. •

XEsus CONSTEIA DOCE
MONFORTE

Plantar
árbores novas

C) Se o leitor considera que as
xeracións vindeiras (netos, bisnetos e demais) non poden verse privadas da mente suprema
que dirixe o noso Ensino, escreba por favor ao Sanatório Militar
de Bethesda , alá nos Estados
Unidos. Disque poden xa conxelar a un home (ou muller) para
que no futuro sexa várias veces
desconxelado, -a.

A associagáo jovem GALIZA
NOVA da llha de Arousa, no seu
programa feito público durante a
celebragáo dun magosto de
apresentac;:áo o 26 de Novembro
de 1.993, fazia o compromisso
de denunciar as agressóes contra o meio ambiente e repovoar o
monte com árvores autóctones.

Problemas no sé~ulo XXII? Que

Este compromisso desembocou

GLOBAL I~~

deste xeito diariamente a unha dobre e longa xornada de
traballo.

Debemos ter claro que traballo
non é só aquel que se fai no
ámbito público. O traballo doSupoñemos que despois de
méstico, como primeiro reprotódos os acontecimentos hisdutor das condicións materiais
tóricos que pasaron ao longo · da existéncia, é o máis fundadeste século, o feíto de pñermental de todos os traballos.
nos a falar do que lles conteSen embargo, é un traballo
ceu un 8 de Marzo do ano de
non remunerado nen recoñeci1908 a cento vintenove mulledo socialmente. Oeste xeito a
res, resulta insignificante.
carga laboral que asume a
muller é dupla: traballando fóra
Estas mulleres traballaban
en desigualdade de condicións
nunha fábrica téxtil (a Cotton)
na maioria dos casos, e trabana cidade de Nova lo.rque e
llando na casa sen compensadecidiron poñerse en folta pecións de nengu_n tipo, nen ecochándose na própria fábrica
nómicas nen afectivas..
para reivindicar mellares condicións de vida e de traballo.
A finais do século XX ainda se
Morreron abrasadas porque o
segue asumindo como un
seu patrón non aceita as suas
comportamentos "normal" o
peticións e púxolle lume ás
feíto de que as tareias da cainstalacións.
sa son exclusivamente responsabilidade das mulleres.
Este feito poderia considerarSegue sendo, portanto, a muse unha "barbárie" máis das
ller a que leva a ma_ior carga
acontecidas neste século. As
do traballo doméstico. A ocumulleres desde a sua condipación do tempo e a vida da
ción de traballadoras non pofamília dos membros que a
den, nen deben, esquecelo.
compoñen apenas se varían.

NANINA SANTOS

HERMO

ALDEA

Pero isto non é suficiente; non
podemos afirmar categoricamente que xa existe plena
igualdade de oportunidades
entre o home e a muller. As
diferencias seguen sendo moi
importante.

É certo que a presenza da
muller no mundo laboral aumenta pouco a pouco, ainda
que no índice de parados segue sendo superior o número
de mulleres ao de homes. Pero, que deu a muller a cámbio? Cal é o esforzo que tivo
que facer para entrar na parcela da vida pública?. Todos e
todas sabemos que é a costa
de unir esta carga á do traba-.
llo doméstico, enfrentándose

1

Esta desigualdade está a provocar tensións no seo de moitas famílias e supón imha diferéncia claramente negativa en
canto ao trato, á consideración á disponibilidade do tempo para homes e mulleres, ás
exixéncias, expectativas ou
aos proxectos da vida e futuro, para un ou outro sexo.
Nós pensamos, como traballadoras e traballadores do ensino, que é necesário e imprescindíbel ao longo da vida escola·r facer unha análise da situación e aportar novas alternativas educativas para favorecer
na medida das nasas posibilidades que os nenos e nenas
de hoxe non sigan reproducindo, cando sexan homes e mulleres, estes modelos estereotipadas que crian desigualdades entre uns e outros e limitan as liberdades e posibilidades de todas as persoas.
Urxe que o actual sistema
educativo, que tan minuciosamente selecciona os contidos
a impartir, deixe de aceitar a
división do mundo na dualidade de privado-feminino e público-masculino. Nunca nestes
contidos se introduciu a valoración do traballo doméstico
nen a sua análise baixo nengun ponto de vista.
Se compartes connosco a
idea de que a educación ten
que formar persoas, debemos
fomentar trazos, valores e habilidades que consideremos
válidos para calquera á marxe
do seu sexo.
Hoxe contamos co soporte legal para poder conseguir e,ste
obxectivo: A COEDUCACION.
¡Non o desaproveitemos!+
RExlNA CAo Novo
(SEMINARIO PERMANENTE DE
COEDUCACION-LUGO)

L----------------------------------------------~num protesto, entregue por escrito, o 4 de Dezembro de 1.993,
ao presidente da Camara Municipal da Vila Nova de Arousa, na
que denunciávamos a tala incontrolada e impune de pinheiros
que desposi eram usados como
árvores de Natal. Esse mesmo
día comec;:amos urna campanha

de recolhida de pinheiros de
Oregao (Pseudotsugas), que
sáo os empregados para domar
um canto da nossa casa durante
o Natal. Comec;:amos publicando
o número de telefono ao que deveriam dirigir-se todos os que
desejassem que, após das f&stas , os m'?9 ~s de G~liza Nova

que serven os
círculos financeiros?
Funcionaria mellar
un país sen
especuladores? Non
son acaso eles
mesmos o máis
parecido ao caos?

, Un policia, dotado
de walkie-talkie,
mentres asexa a
chegada dos mozos
de Galiza Nova que
se manifestarán ante
Menem: "xa están
aqui os que
agardabamos".
Sixto Seco diríxese
a un dos que portan
a pancarta: "moi ben
rapaces". Un mozo
de Galiza Nova ao
final da protesta:
"Pero non
aplaudades que este
tipo, por moito que
diga, é un
indesexabel".

Alfonso Ussia,
centinela contra a
marea vermella (por
se acaso volta), di
na rádio que todas
as orquestas
soviéticas viaxaban
cun violinista que
rañaba as cordas
pero non .tocaba.
"Era o comisário
político", explica.

Un periódico
galega publica, entre
un molote de
páxinas en
castellano, un
pequeno artigo en
galega e normativa
reintegracionista.
Alborea o dia
seguinte cun
repinicar incesante
de teléfonos na
redación. Son as
autoridades
linguísticas.
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lhe recolhéssemos o pinheiro
para plantar no monte. O resultado desta campanah foram 20
árvores plantadas no lugar denominado Com da Gralheira.

Morreu Melina

Nestes momentos estamos a
trabalhar em tarefas relacionadas com antimilitarismo e promogao da cultura.

Mercuri, "actriz e
política", din os
xornais, porque
loitou contra a
dictadura no seu
. país. Cando morra,
tamén será
"cantante e político"
Julio lglésias por ter
actuado para
Pi nochet ou Lola
Flores por ter sido a
atracción das festas
de Franco.

"Ni un bacalado".
Asi resumia, o
pasado dia 8, o
Ministro español de
Exteriores a posición
de Noruega. Solana
non sabe que
bacallau en español
e bacalao, pero non
falla a pronúncia dun
nome en inglés,
alemán ou francés.
Será porque ·é o
Ministro de
Exteriores.•

••••••••••••••

FUMADORES
XoAN PIÑEIR.o

arrepiados porque
viran 50 liñas cun ng
e un nh.

Est~n

sER-.J\C:o CMrOo \Jiu eor1o o

ACJSAt>o IZ.oúBABA NoS.

Por outra banda, durante os finsde-semana do mes de Janeiro,
os mogos da G.N. da llha dedicamo-nos a !impar tojeiras, silveiras e giesteiras para fazer tojos e
plantar cinqüenta castanheiros e
treze calvalhos rubros mais que
tínhamos comprado gragas a
urna recolheita que fizemos entre
os militantes e alguma pessoas,
alheias a organizagao, mas comprometidas com o ecologismo.
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"Tomaremos
medidas", afirman.
Non están
incomodados porque
tras quince anos dé
autonomia o uso do
galega sega no

Lois.

EMPRE.SA~lo ~ ÍNVE.RNAPE.iRo5,
f'LANT"Acioí-ts DE ALCiODON fTA SACO. f'l)8S "E. t>i~coTC.CA$.

Gostaria que voces publicassem
este comunicado para ajudar a
fazermos desaparecer algúns
tópicos aos que
sempre reco- Os meios de
rrem os meios comunica~ao
de
comuni'!
cagao de mas- calificam de
sas como o de
d' ·
calificar de radi- ra ICalS a
cais a todas as todas as
associagóes de
jovens que nao associa~óes
se deixan domi- de jovens que
nar e crem que
podem construir nao se deixan
um mundo mel- dominar.
hor. Os jovens
galeguistas estamos aborrecidos de que se nos califique de
radicais e sejamos comparados
com grupos violentos e criminosos de nazis e racistas.
Os jovens de G.N. somos pacíficos e pacifista além de sermos
demócratas e lutarmos de forma
sa contra tudo o que é violencia,
quer ecológica quer social ou
política. Eu acho que os únicos
que exercem aquí de violencia
sao o Exército e o Estado (contra os insubmissos e os defensores do reintegracionismo, por
exemplo), e a maioria dos canais de televisao, que fizeram da
violencia o alicerce da sua audiencia: filmes, reality-shows e
desenhos animados. Todos eles
exageradamente violentos.+
}. ÜUVIÑA
lLHA DE AROUSA

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

Esta amiga da que vou falar ten a particular teima de me botar
sempre á cara un abafante fume de tabaco negro, dese que ela
queima á razón de dous paquetes diarios.
-- Teño que protexer a tua espécia -afirma, chocalleira, empre que o fai.
Segundo a teoría desta enviciada da nicotina, os fumadores pasivos somos unha espécie distinta que só podemos sobreviver
con tal denominación en tanto existan fumadores activos que
nos enchan de fume. O argumentos é así de simples, e a muller
o suficientemente encontradiza para un principiar a sentir un
certo desacougo de sertirse acosado.
Esta semana achegouse a min, coma sempre fumando e, cando
eu xa miraba para outro lado, foime dicer:
- Xa ves, Melina Mercuri acaba de morrer de cancro de pulmón e o úlmito que fixo fou pedir un cigarro -afirmou, e, cun
chiscar de ollos, quixo pescudar-: Non crés que eu teño un
certo parecido con Melina Mercuri?
Ben recordaba eu aqueles outros olios. Non quixen ser moi duro ao precisar:
- Para min que, coque me afumas, máis ben me recordas algun departamento do Pentágono, ou a política pesqueira de
Bmxelas.
Cunha cabicha ainda acesa predeu outro cigarro. Logo miroume
pior ca nunca. Coido que non lle gostou nada a comparanza a
es.ta fumadora activa.+

Da (des-)
organiza\:ªº do
ensino meio
Como estudante que sou num
instituto de Vila-Garcia estou
canso de comprovar como nao
existe nenguma organizagao de
estudantes comprometida com 9
prohecto nacional galego. E
mais, na minha zona nao existe
nengumha organizagao estudantil. E nao será por falta de genta
já que se o, chamemo-lo assim,
nacionalismo oficial quiger poderia artelhar e movilizar a moitas
alunas e alunos de Ensino Meio
d'O Salnés. Mas agora este nacionalismo representado pelo
Bloco parez estar ocupado em
tarefas muito mais importantes e

Telf. (981) 66 62 28 ~2~
Fax (981) 66 '17 75

transcendentais como pode ser
a politicaria dos votos.
Na última parte da década dos
oitenta pudo-se constatar como
a juventude em geral desmovilizou-se, apontou-se a degradante "cultura" do passotismo, o jovem de fins dos 80 tornou em
desconfiado para com a palavra
Política (a que se escreve com
maiúsculas e um dos meios para a nossa liberta<;áo nacional)
que identificou com a vil politicaria. O conformismo geralizou-se
e isto creio que o admitimos todas e todos. Encetamos assim a
década dos 90 que pee
recessao económica do capitalismo neste ocidente, o estourido
de graves distúrbios sociais
noutras latitudes junto com novas respostas a velhos conflitos
nacionais que nao se moveran

a

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

TOl1ATI..~ . ·

nada, entenda-se que falo aqui
da juventude e mais concretamente do estudantado embora
se possa geralizar a sua atitude
a outras camadas . Galiza, a finais de milénio, é urna das
nagóes europeias com menor
contestagáo organizada ao seu
problema nacional e o estudantado que sempre foi e será um
dos alicerces de toda reivindicagao nacional , como canteira
que é dos possíveis governantes dum país livre, independente
e próspero, nao se tem organizado. O Ensino Meio galego dá
pena. Do universitário nao me
compete talar aquí mas pelo
que sei tampouco presenta um
panorama muito esperan<;ador.
Da minha experiéncia como conselheiro escolar e como vocal da
Permanente dum Conselho Escolar Municiapl topo com que todas e cada urna das importantes
decisóes que atingem a nosssa
forma<;ao académica toma-as
unilateralmente urna pessoa ou
melhor dito um núcleo de pessoas agrupadas em torno a idiología do nacionalismo hispano sendo as alunas e alunos simples
comparsas deste vomitivo entruido. E tudo isto cambiará quando
nós assim o decidamos. Desde
aquí proponho a todas/os as/os
alunas/os trabalhar juntos por um
ensino de qualidade e democrático num país livre. Coordenemosnos a nível local, comarcal e nacioanl, comegemos a nos mover
a náo deixemos que outros se
movam por nós.
Criemos permanentes assem- Oestudantado
bleias locais e que sempre
comarcais de
estudantes que foi um dos
figam de contraalicerces de
poder aos con selhos escola- toda
res. Imaginereivi ndica~ao
mos, já que é a
nacional,
nao
nossa melhor
arma, imaginesetem
mos e trabal hemos por fazer organizado.
realidade os
nossos prohectos emancipadores. E lembremos, de Nós depende resolver os
nosos problemas, de Nós depende o futuro da nossa Nagao. •

RICARDO LoUREN<,;:O
(MEMBRO VOCAL DA PERMANENTE
DO CONSElliO E SCOLAR MUNICIPAL
DE VII.A-GARCIA DE .AROUSA)

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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O libro de chistes de galegas, centro de polémica
nos meios de comunicación arxentinos
Fraga a próxima semana e Beiras en Abril serán interpelados polos xornalistas arxentinos
rido especialmente pola mocidade
da Arxentina, e xa no pasado tiven
que mandarlle unha rectificación
cando publicaron unha páxina de
Economía sobre o Producto Bruto
e ilústrano con caras de galegas".

• XAN CARBALLA

Despois das disculpas
públicas que Menem
realizou en Compostela
<liante dos
manifestantes de

Página 12, o xornal máis progresista de Arxentina publicaba o pasado Domingo 6 de Marzo duas
informacións sobre o tema. Nun
cadro asinado por Miguel Briante,
que mistura o tema co ascenso nacionalista no Estado español fala
con renarteria de "perigosa ten déncia á censura por parte dos
manifestantes galegos e dos señores que o denunciaron aquí". Pérez Prado retruca, " houbo quen
de centrou o tema talando de que
se atacaba a liberdade de expresión. Vouno dicer en todos lados:
lean o libro, cómpreno!, porque se
darán conta da profundidade do
seu carácter xenófobo e discriminatório. Perguntáronme nunha

Caliza Nova, a

polémica sobre a
publicación do libro
'Lo mejores chistes de
gallego " trasladouse
ao meios de
omunicación. Rádios,
p riódico
t 1 v1s1on
adican espácio e
debate ao tema. O
doutor António PérezPrado, filio de galegas
que encabezou a
denúncia por xenofóbia
contra o libro
concentra a atención en
entrevistas e tribunas
de prensa.

emisora de TV que faria se vira
xente queimándoo e contestei:
acudir de imediato cun extintor.
Un dos comentários de Página 12
ignora deliberadmente que precisamente os xudeus fanse respeitar
cando hai unha discriminación
nos meios. Despois da matanza de
Hebrón La Prensa titulou "Un xudeu mata a 30 musulmáns", e ao
dia seguinte tivo que rectificar dicindo que fóra un título sectário e
xenófobo. Iso é o que se trata de
correxir e se debe concluir desta
polémica. Aquí non se xulga a liberdade de prensa senón a xenofóbia. Ese home, Miguel Briante, de
Página 12 non ten nen idea do
abecé da política"
Segundo Pérez-Prado tampouco
se pode esquecer que Planeta é
unha importante anunciante nos
xornais arxentinos e informa que
ainda non foi citado polo xuiz, no
proceso que se está a seguir no

Xulgado Correcional nº 4 de Buenos
Aires con carácter
penal; máis adiante pedirase unha
indemnización
que seria entregada direitamente no
Fogar Galego de
Anciáns da capital
arxentina.

•

Tanto o presidente
da X unta, que se
despraza esta semana a Buenos Aires, como o dirixente do Bloque
Nacionalista Galego, Xosé Manuel ~
Beiras, que irá en ffi
Abril, van ter que ~
responder á expec- ¡g
tativa e á polémica ~
xerada en Buenos António Pérez Prado recebe numerosas apertas pola rua
por parte de moitos galegos, orgullosos da denúncia.
Aires.+

O HUMOR TAMÉN TEN PÁTRIA
MANuEL VEIGA

Carecemos de sentido do humor os galegos? Ten
importáncia que un libro de chistes arxentino sexa o máis vendido a costa de facer aos galegos
protagonistas de todas as torpezas? Non é un perguntar baladí, porque da incomprensión do humor pódese trascender á intoleráncia en xeral.
Sen embargo, nada parece máis nídio que o feíto
de que os galegos non corremos ese perigo. Mesmo ternos un xeito de humor específico que é a
retranca e a nosa cultura deu a un sobranceiro teórico do humor: o filósofo lugués Celestino Fernández de la Vega. Coñecer algo dos galegos é
saber que este é un povo cheo de humor. Que remédio! Cal outro xeito habia acaso de defenderse
das seculares inxustizas que non fose con refráns
sarcásticos e con libros como o Catecismo do
Labrego? O noso máis xenial político foi tamén
un humorista: Castelao.

'Este é o tema do momento aquí dinos Pérez Prado- e fai sair á lus
preconceitos e malas concíéncias.
Todo isto ao final remite a unha
realidade: os chistes publícanse e
fanse masivos porque omos unha
nación verdadeira, que temo unha identidade e trátase de disminuir o no o corpo nacional. Se os
enfrentas e denúncias por xenofóbia decátanse e tratan de minimizar, como o diário "La Prensa"
que titulou "Chi te de gallego :
Se la tomó en ério" ou "Enojo de
lo gallego . El último chi te" de
'Página 12". Dóeme especialmente o ca o deste xomal, leido e que-

Claro que unha cousa é o que nos decimos e outra o que din de nós. A cada povo as outras co-

munidades aplícanlle un ou vários estereotipos.
Pero non todos os estereotipos son iguais. Non é
o mesmo chamarlle a alguen tacaño ou chulo,
como a cataláns e madrileños, que torpe e ignorante, corno se fai cos galegos e non só neste libro (véxase senón o refraneiro castellano: Ni perro, ni negro, ni nwzo gallego). Dedúcese destes
alcumes que os madrileños teñen poder, que os
cataláns teñen diñeiro e que os galegos viven
nunha situación inferior. Igual que non é o mes.,.
morirse dos negros que dos ingleses ou dos norteamericanos. Nen é neutro, no mesmo libro que
comentamos, ese chiste que di: Porque sabe unha muller que o seu violador é galega? Por que
ten que axudalo. No humor, ben se ve, tamén hai
clases, pátrias e sexos.
Os nosos compatriotas na Arxentina foron de
vello obxeto de rexouba, mais non pola sua ignoráncia ou pola sua miséria, similar a doutras
comunidades, senón pola falta de alguén que os

- representase. Mentres italiáns, gregos ou portugueses contaban cun governo que pagaba pensións e ás veces a repatriación, á par que trataba
de frear as saidas masivas, Galiza non puido ter
nunca institucións que defendesen aos seus emigrados, mália ser unha comunidade ben diferenciada, como os próprios arxentinos recoñecen.
Os burgueses galegas, no fragor da riada emigrante, eran caciques sumisos á corte madrileña
e moitos arriquecéronse a costa de zugarlle até
a última peseta aforrada aos seus concidadáns,
sacándoos a laz_o das aldeas, dándolle o calote
na pasaxe e arroxándoos a intempérie no porto
de Bos Aires.
A novidade neste caso non é a escolma de chistes arxentinos, senón a reacción que houbo en
Galiza e entre os próprios emigrantes, síntoma
non dunha falta de humor, senón de que este
povo está disposto a sair do último posto do escalafón internacional.+

UNHA DE GALEGOS
Bmrro LoBEIRA
A cidade do mundo mái habitada por galegos e galegas non é
A Coruña nen Vigo. É Bo Aire . Unha colectividade que chega ca e ao millón de per oas, que ten contribuído hi toricamente de xeito decisivo á construción da identidade arxentina, cun
aporte cultural incuestionábel, vese premiada co ridículo, coa
huira máis humillante, co desprezo absoluto. Frases de contidos
nidiamente racistas e xenófobos que se converten en auténtica
agresión contra a identidade da colectividade galega na Arxentina e contra a dignidade do conxunto do povo galego.

con dureza manifestacións de xubilados e xubiladas -de carácter semanal-, ou inclusive en manter aftudes claramente
progolpistas, tal e como aconteceu nos sucesos do Cuartel
de Tablada, carnicería emprendida polo exército regular arxentino que contou co aplauso de Carlos Menem contra os
defensores da democrácia nese país, entre os que se encontraban como é de esperar moitos fillos de galegos, alguns
dos cales -os máis afortunados- ainda se encontran en prisión, uns morreron, e outros simplesmente "desapareceron".

Adentrarnos na realidade social que padecen os milleiros de
galegos e galegas na Arxentina pode servir para facernos
unha idea do contexto no que se publica este libro. Efectivamente, a política de corte neo-liberal levada adiante polo actual Presidente da Arxentina, Carlos Menem, -por certo alabada por Manuel Fraga Iribarne-, ten producido uns efeitos
desastrosos na colónia galega nese país, nomeadamente naqueles perceptores de prestacións sociais ou pensionistas
abocados na maioria dos casos á miséria e á fame. Os dados
estatísticos da macroeconomía indican un incremento da taxa de crecimento económico arxentino, mais non desvelan
un proceso crecente de polarización social levada aos extremos máis inusitados: fame e miséria nas capas populares
contrastan cos salários máis altos dos executivos no continente sulamericano. Críanse enormes fortunas a costa do
medre de grandes bolsas de pobreza, mesmo na capital federal. O que xa non resulta nova é a escasa convicción democrática do governo arxentino, que non dubida en reprimir

E nestas circunstáncias onde se emarca a saída deste libro.
Nesta ocasión o governo arxentino non saiu publicamente na
defensa do colectivo agredido. É de lembrar que en situacións
similares o Ministério de Cultura ten sido ponta de lanza na
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Nen o Governo español,
nen a Xunta, nen o próprio
Fraga fo ron quen de defender
a dignidade de~te país."

defensa dos intereses de colectividades con dignidade lesionada. Iso ocorreu, por exemplo, no caso dos xudeus arxentinos.
Mais por desgraza, os galegos e galegas, mália seren a colectividade máis numerosa, non contan con tanto poder económico. Portante, non merecen unha defens;;t tan árdua.
A recente visita de Carlos Menem ao noso país foi motivada
pola concesión da "Medalla de Ouro de Galiza" por parte da
Xunta. A verdade, xa non estraña a imposición destas' medallas a elementos de traxectória pouco vinculada á defensa deste país. Pero neste caso o descaro institucional converteuse en
insoléncia, ao concederlle esta insígnia a unha persoa de atitude abertamente anti-galega. Foi en San Domingos de Bonaval, a escasos metros dos restos de Castelao e Rosalia, onde
Galicia Nova a organización xuvenil do BNG, se sentiu obrigada a realizar unha protesta pública en reivindicación da dignidade colectiva da galiza. Carlos Menem viuse abrigado a
solicitar publicamente desculpas polo livro mencionado. Pediu perdón en nome do seu governo e do povo arxentino. Como de costume, nen o Govemo español, nen a Xunta de Galiza, nen o próprio Manuel Fraga foron quen de defender o orgullo e a dignidade deste país. Voltamos ;:i ser os e as nacionalistas garantes do respeito donoso povo, sendo máis que evidente a desautorización do Presidente da Xunta. O presidente
arxentino non lle pediu desculpas a el: solicitoullas a quen
sinceramente as reclamaba, ao nacionalismo galego.
BIELTO LOBEIRA

é Secretario Xeral de Caliza Nova

r
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DIAS
Galega, a edición das actas do 1
Encontro de Embarcacións
Tradicionais, celebrado en Ribeira.
Está previsto tamén manter
contactos coas Consellerias de
Pesca e Cultura para que se
adopten medidas urxentes que
salvagarden as embarcacións
tradicionais en perigo de seren
despedazdas. Os interesados poden
contactar palas tardes co teléfono
(986) 520008 ou escrebendo á Rua
Nova, 4 de
Cambados.
Pola sua banda e nun
ámbito semellante,
vanse celebrar os días
6, 7 e 8 de Maio, en
Foz, as ll Xornadas
da Mariña Lucense:
a costa lucense nas
rotas marítimas
cantábricas,
organizadas polo
concello da ·
localidade.+

•Catalogan
o arquivo
musical
de Canuto
Berea
VEIGA ROEL

•Salvar o
património do mar
Nos días pasados ficou constituida
na Casa da Cultura de Cambados a
Xestora da Federación Galega pola
Cultura Marítima, que pretende
agrupar a todas as asociacións e
particulares interesados na
recuperación e conservación do
noso património marítimo. Como
primeiro paso a Xestora elaborará
un anteproxecto de Estatutos e, en
colaboración co Museu do Povo

A Deputación da
Coruña vai exibir proximamente
nas dependéncias da nova
Biblioteca Provincial, no antigo
edificio de Riego de Agua as
20.000 partituras do arquivo do
Canuto Berea, un dos músicos
galegas de máis prestíxio. A
metade destas partituras xa están
catalogadas e informadas
sacándose a outra metade a
concurso nestes días cunha partida
de sete millóns de pesetas.
Berea foi director da compañia de
ópera do Teatro Principal de A
Coruña e do Teatro de Variedades

en 1863, a partir do cal se
converteu en protector dos músicos
galegas. Unha das suas obras máis
coñecidas foi "A Alfonsina" e para
o teatro escrebeu, entre outras, "A
lua de fel". Ademais Berea foi
alcalde de A Coruña e presidente
da Reunión Recreativa e
Instructiva de Artesanos.•

• Críticas
ao concello
da Estrada pola
castellanización
dos topónimos
A Mesa pola Normalización
Lingüística ven de facer unha forte
crítica e dirixirse por carta ao
concello de A Estrada esixindo a
retirada de placas indicadoras cos
topónimos deturpados de Forcarei
e Ponte Ulla. "Resulta intolerábel,
di a Mesa, que un conce1lo que ten
tomadas decisións en Pleno
Municipal, como son a de cumprir
a Lei de Uso do Galego nos
concellos ou a de encamiñarse
cara a plena normalización do
galega na vida munjcipal, continue
actuando do xeito que se facia nos
periodos de represión máis brutal
contra o noso idioma". •

•Danza
contemporánea
na Galán
A Sala Galán de Compostela
anúncia para este e o próximo mes
un ambicioso programa de Danza
Contemporánea, que se iniciará
coa compañia nortamericana
Prometheus Dance, que fará a sua
apresentación os dias 16, 17 e 18
de Marzo. No mes de Abril
actuarán Cese Gelabert de
Barcelona (dias 25 e 26) e

Provisional Danza de Madrid
(días 28, 29 e 30). •

•Película en galés
. nominada
para os Osear
Hedd Wyn é a primeira película
falada nunha língua minorizada
que acada a candidatura como
mellor filme estranxeiro nos
prémios de Hollywood. A fita é a
grande surpresa das nominacións
e está toda ela falada en gaélico.
A película está basada na vida do
poeta galés Ellis Evans que viviu
en Trawsfynyad (Norte de Gale ).
No 1917 o escritor tivo que deixar
a sua família o seu amor ao ter que
se enrolar no exército para a gran
guerra. Foi declarado o mellor
poeta galés cinco semanas de poi
de morrer no campo de batalla. A
direción corre a cargo de Paul
Tumer e os actores son galeses.•

• Xornadas
sobre outras
línguas ibéricas
Organizadas polo Departamento de
Filoloxia galega da Universidade
de Santiago, celranse os días 8, 9,
16 e 17 de Marzo unhas xomadas
sobre a normalización lingüística
doutra línguas ibéricas. Falarase
da elaboración, normalización e
planificación das línguas
españolas non oficiais (a turiano e
aragonés) ou con algun grao de
oficiaLización (aranés). Asirnesmo
analisarase a problemática
lingüística e sócio-lingüística
dalgunhas variedades ibéricas
fronteirizas: o mirandés (variedade
asturiana da portuguesa Terra de
Miranda), o "galego" de Cácere e
o da Terra de Návia-Eo
(Asturias).•

• Prémio de Deseño
para o viño
Organistrum
A imaxe do último viño
elaborado potas Bodega Vilariño
de Cambado , ven de er
galardonado co Lau '93,
vixésimo carta edición de te
prestixio o prémio, polo eu
Deseño de lmaxe de Produto. O
Laus abranxen sete apartados
xenérico -Deseño Corporativo,
Deseño de Imaxe, Deseño
Editorial, ...- e tre de
Alimentación, e on promovido
polo Clube de Directores de Arte
e a Asociación de Directores de
Arte, Deseñadores Gráficos e
Ilustradores de Barcelona.
O programa de Deseño de Imaxe
de Organistrum foi levado adiante
pola equipa de Deseño
Corporativo de Cares Marketing e
Comunicación da Coruña

Organistrum é un albariño que
fermenta en bocoi de carba/lo de
allier francés e do que e elaboraron
2.084 botellas da co1leita de 1992. •

A Nasa Yerra galardoada pola promoción do libro
A Federación Galega de Libreiros entregou os seus prémios en Ourense
•X.C.

..,_.

A Nosa Terra recebeu o
prémio "Irmandade do
Libro", no capítulo de
meios de
comunicación, durante
unha cea celebrada o 5
de Marzo en Ourense.
N esta terceira edición
dos galardóns
convocados pola
Federación Galega de
Libreiros tamén foron
premiados Emílio
Iglésias, da libraria
Malleira de Ourense, a
título póstumo; a
editorial Sotelo Blanco;
o instituto Xelmírez I
de Compostela; o Clube
Cultural Alexandre
Bóveda e o escritor
Alonso Montero.

Federación de Libreiros de Galiza,
Xosé Manuel Alonso, tamén afirmou no seu discurso que "é necesário loitar coa ferramenta da Jíngua para conquerir a identidade
histórica á que non podemos renunciar". Declarou o compromiso
dos libreiros galegos para elevar o
nível cultural, recordando "a necesidade de axudas institucionais e
financeiras para levar a cabo o
proceso de modernización das librarías", pedindo a colaboración
dos organismos oficiais e das entidades privadas para-. que as librarías "acaden o nível que precisan
para o bon desenvolvimento da
sua función básica".
O presidente da Federación de Libreiros, Xosé Manuel Alonso, fai entrega do
prémio ao director de A Nosa Terra, Alfonso Eiré.
SUSANA GIL

Falta de meios

A laboura divulgativa e a promoción do mundo do libro, "son para
nós unha obriga que se contempla
mesmo nos princípios fundacionais da nosa empresa e non só o
anunciado dun prémio que nos
confirma que estamos a cumprir
coa nosa obriga", afirmou o director de A Nasa Terra, Alfonso Eiré
despois de recoller o galardón dos
prémios !rmandade do Libro. Eiré
tamén se referiu a que "esta laboura da defensa e promoción da
cultura galega, do que o libro é un

A falta de medios foi posta tamén
de relevo pola case totalidade dos
premiados . Así, Manuel Portas,
director do instituto Xelmírez l
denunciou as limitacións económicas coas que contan os centros
de ensino, afirmando que "as inq uendanzas están por encima
destas limitacións". Marcos Valcárcel, representante do Clube
Cultural Alexandre Bóveda leeu
un escrito no que se referiu ao
amor á Terra como motor da sua
actividade. Olegario Sotelo Blan-

eixo fundamental, recollémola daqueles que en 1907 puxeron a andar este proxecto que se constituiu
ao longo doa anos no eixo vertebrador do galeguismo tanto cultural como político". Por último o
xornalista criticou á Xunta pola
falta de sensibilidade á hora de
impulsar aos meios de comunicación en galega, en relación á auséncia de axudas a prensa escrita
inteiramente en galego en 1993.
Pola sua banda o Presidente da

co puxo de manife to que a ua
actividade de mái de 1S ano a
prol da cultura galega é un empeño per ·oal.
Esta entrega do prémio "Irmandade do Libro ", que cumpriu a
rerceira edición e te ano en Ourense, puxa por ser unha auténtica
festa da cultura galega. A teimosia da Federación Galega de Libreiros non dá vencido a inércia
institucional pois para a sua montaxe dependen das axudas públicas. Nesta ocasión, a celebración
en Ourense foi aproveitada pola
dereita da província, en liorta interna, para posicionarse ao lado
do Presidente da Xunta, sorprendendo que máis un ano estivese
ausente o Conselleiro de Cultura.
O concelleiro do PP, Gómez Villar, organizador do acto e presidente dos libreiros ourensáns, primou na cea a preséncia dos políticos, galegos e locais que escoltaron nas suas mesas ao Presidente
da Xunta, relegando aos verdadeiros representantes da cultura a un
segundo plano. Esta atitude de
convidados de pedra e preponderáncia da política oficial é a que
está impedindo que esta celebración se asente na dimensión que
pretenden os libreiros. •
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~-1~~L~eit~uras~llll~~~~O pouco máis de tres anos da aparición de Ártico (Ed. Positivas,
1993), Xavier Queipo tira do prelo o seu segundo libro de relatos:
Ringside' 1l . Un libro de relatos "diferente".
O volume divídise en tres partes:
"Noticias ·de Asia" (tres relatos),
"Mundos paralelos" (cinco relatos) e "Estampas do Caribe" (tres
"estampas", que non relatos).

Un escritor
sen rostro
Ringside
de X. Queipo

-------1•1
Queizán, Xohana Torres,
Carlos Casares, Anxel
Vázquez Diéguez e Xohán
Casal. Forcadela polemiza a
ua cla ificación sobre este
periodo con outros autores e
acrcscenta as reflex ións sobre
un momento de refundación
da no a literatura, que non hai
que esquencer que de 1936 a
1950 (X ente da Barre ira de
Carvalho Calero) non
publicou, eis a magnitude dun
golpe militar, nengun libro de
criación en galego. +

A nova

narrativa
A editorial Sotelo Blanco ven
de editar o Manual e
e colma da o a Na rrativa
GaJega, un traballo de
Manuel Forcadela. que inclue
a obra publicada entre
1954 por autore como
Méndez Ferrin. Gonzalo
Mourullo, Camilo Gon ar,
Loi Diéguez, Maria Xo é

O Monzó
en galega
Edición Po itiva volve
poñer en circulación o único
texto do e critor catalán Quin
Monzó vertido ao galego.

Deixando fóra a terceira parte, "As
estampas do Caribe", que non son
relatos propriamente ditos, nen
tampouco estampas: son verdadeiros poemas en prosa; como diciamos, deixando fóra a terceira parte,
os relatos que compoñen as duas
primeiras gozan dunha mesma estrutura. Non se trata de relatos con
finais imprevistos -como non o
eran, en certa maneira, os do seu
primeiro libro; unha débeda, asumida e recoñecida por Queipo, a
Borges-, senón relatos onde o mistério reside nunha história que se
conta enigmaticamente. Quer di-

canta de libros

cer, Queipo, con man rnestra como
xa demostrara no seu anterior volume, entra de cheo na problemática
-ou na versión nova- do conto moderno: como contar unha história
mentres se está a contar outra? Esta
nova versión do conto moderno,
que ven de Chekhov, de K. Mansfield, do Joyce de Dublineses, que
acada cotas case que inigualábeis
en Hemingway (o volume Os asasinos), e que en Borges resólvese
en paradigma, agandona o final
surpredente e a estrutra fechada. O
leüor ten que recoller as alusións,
os sobreentendidos, o non dito para
ler a história secreta que o narradoi:
está a contar á vez que nos relata
outra história. (Na literatura galega
ternos o exemplo de Días
contados, certos relatos, de X. Cid
Cabido). No primeiro relato do volume, "O poboado Lahu", Queipo
está a narrar, elusivamente, os problemas de conciéncia do protagonista-narrador e a sua viaxe aos
confins da Asia en procura de si
próprio. O leitor está a ler, parece,
unha outra história. O outor traba-

1

Monzó, de actualidade nestas
semanas por circunstáncias
extraliterárias (a sua polémica
co n TVE que suprimiu un
programa no que el ia ser
entrevistado), é o autor de A
magnitude da traxédia, a
sua única novela, na que
mestura o realismo co
fantástico, o lírico co
grotesco.+

Institucións
galegas
Co título de O sistema
político galego, a colección
Universitária de Xerais ven de
editar un manual que aborda a
hi tória e o funcionamento
da in titucións de
autogovemo. Desde a história
das proposta gaJeguistas e

Narrativa
de Montero
Santalha

republicanas
até a actualidade legal
vixente. Analísase o sistema
eleitoral coas últimas
modificacións, o Parlamento
de Galicia e a función de
control sobre o Govemo asi
como o funcionamento deste
último e a sua interrelación
co Lexislativo. Os autores son
Xosé Vilas Nogueira, Ramón
Máiz Suárez, Francisco
Caamafio e Xosé Manuel
Rivera.•

Na editorial Laiovento,
José-Martinho Montero
entréganos Oxalá voltassem
tempos idos! , que fora
galardonada no 1992 co
Prémio Carvalho Calero do
Concello de Ferrol.
O autor recria unhas
memórias de Filipe de
Amancia, pajem de Dom
Merlim, e tencionan
enganchar coa tradición
narrativa de Cunqueiro.
Merlin, que agora se
trasladou da montaña de
Mondoñedo á Mariña, recebe
visitas e realiza
prodíxios no seu pazo
de aldea.+

Hai xentes (na cidade e na aldea), que, sen saber, senda superficiais, PAiláns
PErdidos de SUperficie (Pa-Pe-Sús), rin ás gorga/lados (ha-ha) do que non entenden,
mentres que un estraño ser que acompaña a Si/vino, o gaiteiro,
ri (Hi-Hi) con timidez e comprendendo.

NA MESW. COLECCIÓN

O GAITEIRO E
O RATO PÉREZ
Bernardino Graña

X ERAIS

~~
~~

A LUYA
MÍ>Y-ICA
Xavier Frias Conde

ANDANZAS E AMIZADES DUN
ROBOT PEQUENO
Paco Martín

lla a tensión entre as duas histórias:
non a resolve. Non pode; non por
falta de capacidade ou de talento,
simplesmente porque non se pode
resolver.
Noutros dos relatos, "A perla negra", nárrase unha viaxe ao suleste asiático. De primeiras o relato
parece unha
descrición tri vial do que
está a ver o Queipo
narrador e do confirmase
que .lle cantan: en reali- como un
dade o narra- dos máis.
dor e.stá a re- interesantes
latar, talvez e dotados
con certo humor, o seu narradores
destino. Ou o gal egos
relato que lle de hoxe.
dá título ao Tamén
volume: nárrase un com- como o
bate de boxeo máis
g o asasinato
descoñecido
final dun home, que tora
espectador do
combate. O terríbel non é o asasinato, senón o combate, que está
narrado dun modo epiléptico e en
certa maneira ameazador.
Outros relatos son nomenaxe-ódio
ao mestre asumido: Borges.
"Nightmare", que é o único relato
do presente volume que se pode,
en certa maneira relacionar cos
que compuñan o anterior libro de
Xavier Queipo. "Pouco importan
se algunhas cronoloxías semellan
imposibles", é o início. E o final:
"Eu son outro e o mesmo que era
daquela". Por outra banda, o "desenvolvimento" do relato non é
nada borgeano.
Os oito relatos das primeiras duas
partes do volume, demonstran que
o autor está ás suas anchas nun
modo de narrar que pode "chocar"
porque é alusivo e elusivo, que escapa dunha percepción primeira,
que ven dicer que toda ensoñación
é ficción e que toda .ficción tal vez
sexa, só, en soñación. Un modo de
narrar que enche de mistério, da
ameaza incontrolada até os relatos
que parecen "pisar con pés na terra", os relatos realistas, inócuos:
"Náufrago". Ou mesmo os relatos
que parecen puros divertimentos:
"O basilisco de Viena". E é que
Queipo dota as suas narracións
dunha expresión eficaz e concentrada ao servizo dos seus propósitos de divertimento e gravidade,
de angústia real perante as prolongacións insólitas que poda ter o
existir dos seus personaxes (tamén
dos seus leitores).
Por outra banda, Xavier Queipo
continua a depurar a sua escrita,
· continua a manter un estilo sinxelo, irónico, cheo de humor. Un estilo onde as máis estrañas comparacións se dan cita , non para
"abraiar" ao leitor, senón para
arrincarlle o difícil sorriso, un estilo onde as frases e citas en diferentes idiomas cumpren non só,
xa, unha función de surpresa, de
distanciamiento ou de beleza da
frase, senón que tamén axudan
para recobrir de mistério os relatos (aparte de que, como di o autor en carta ao editor, sexan tamén
un suporte estético).
Verbo dos tres últimos relatos, xa
dixemos que non os consideramos
propriamente relatos, senón poemas en prosa -que -non prosas poéticas. Queipo parece usar nestes
(Pasa á páxina seguinte)
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(Ven da páxina anterior)

poemas dunha escrita automática un pouco controlada- que lle permite anotar diversos rexistros lingüísticos e estilísticos para usar
logo en relatos seus. Son poemas
onde sobrancea unha prosa rítmica, de efeitos sonoros, bela. Unha
prosa onde aparece un elemento
novo, inédito até o de agora nos
relatos de Queipo e que, talvez,
nos fagan albiscar os camiños que
poden tomar futuros relatos seus.
Ese elemento novo é o amor. .
Con Ringside Xavier Queipo confirmase como un dos máis inter.esantes e dotado narradores galegos
de hoxe. Tamén como o máis descoñecido, fisicamente falando. +
XGG

(1) Col. Medusa. Sotelo Blanco Edicións. Santiago de Compostela, 1994.
144 páx.

Xulio López Valcárcel

Poesia
emocionada
Memoria
de agosto de
Xúlio L. Valcárcel
A aparición <leste novo poemário
do escritor lugués Xúlio L. Valcárcel representa unha c~mtinuida
de coa traxectória dun autor do
que se conñecian obras· primeiras
coma Víspera do día QU o recentemente publicado O sol entre os
dedos. Memoria de agosto gañou
o prémio Miguel González Garcés
en 1993 e aparece nunha coidada
e fermosa edición, con ilustración
oportunas de Xosé Freixanes.
Coma en libros anteriores de Xú-

lio Valcárcel, hai unha procura da
unidade na colección aquí apr~
sentada. Do mesmo xeito que no
seu libro anterior, O sol entre os
dedos, partir
dunha celebración da infáncia, en Me- Hai unha
moría
de intención
agosto hai xa
de apreixar
claramente
desde o título as variadas
mesmo unha sensacións
intención de asociadas
apreixar as variadas sensa- ao verán: a
cións asocia- luz, o mar e
das ao verán e o erotismo
que se apresentan arredor
dunha triloxia
temática recorrente en todos os
poemas -a luz, o mar e o erotismo, ·
sen esquecer a presenza directa ou
indirecta da morte. Valcárcel é un
poeta da experiéocia que parte de
sensacións e realidades concretas
e urxentes, pero nas que nunca
impón a presenza algo prosaica da
experiéncia meramente testemuñal e crítica -como na poesía social do primeiro Carlos Barrar- senón que todo ven acougado por
unha poderosa necesidade lírica.
Daí o ton de celebración, a invocación case panteísta que lle oferece a naturaleza, o que o leva a
concebir os seus poemas máis logrados como unha loita sempre repousada entre o tempo e a memória. Poeta que parte de asuntos
aparentemente menores, de anédotas ou sensacións sen presenza
de reflexións abstractas. Nalguns
poemas a escrita convértese nun
arma que lle permite atrapar a inevitábel fugacidade do tempo:

"A poeira do tempo
riba da memoria deste día
non me rouba a súa difusa prata... "
"Adagio, Ofrenda Última"
Xa no poema que serve de apresentación ao libro, chamado Autopoética, hai unha declaración de
fé nas palabras, entendidas como
un material escultórico que precisa moldeado, como pezas fráxeis
e vulnerábeis. Tamén nese poema
introdutório formúlase un dos leitmotivs da escrita ao haber unha
loita entre a luz, tan celebrada, e a
noite, que serve para apresentar a
ameaza da morte -como ocorre
nun dos poemas máis despoxados
da obra titulado xustamente Os
mortos.
O que máis surprende desa poesía
é o ton positivo da mesma, unha

necesidade de celebración da vida
e da natureza, o que directamente
o acerca ao carácter de cantico de
Jorge_Guillén tamén esa búsqueda
austera da palabra xusta, que busca atr-apar a sensualidade mediante unha escrita mot musical, recordan a poética de Juan Ramón Jiménez ou a concreción misteriosa
de Pedro Salinas. Son refer~ncias
que en absoluto anulan a personalidade de Valcárcel, e ademais a
sua identidade galega non lle permite a celebración pura da luz como no case dos poetas citados
andaluces e polo tanto non acostumados ás néboas, ás matizacións
que no disfrute da luz viven os escitores do Norte. O ton moi breve,
case de canción, dalgunhas composicións serve para subliñar esa
cereania cunha tradición poética
tan fecunda:

"Tan fondo
en min.
Aquí dentro o mar.
A súa luz azul.
A súa auga amarga".
("Mar no corazón")
Esa capacidade para celebrar o
instante, para oferecer composicións coerentes e unitárias -aqui o
fio condutor é máis a sensualidade
que o mes de Agosto recordado
desperta que a existéncia dunha
temática única coma ocorria na
sua.-obra anterior- dan un ton de
sinxeleza e de sinceridade á escrita de Xúlio V alcárcel. Frente a unha poesía dramática ou combativa,
ou aiilda frente ao carácter máis
experimental de moitos outros
produtos recentes, a búsqueda
deste poeta é máis a dun clasicismo que lle permita sobretodo a
concreción dunha escrita confesional, surxida directamente da
celebración do instante privilexiado. O que non supón de nengun
xeito un menoscabo da mesmo,
senón o contrário: na falta de "actualidade", no seu enfoque intemporal pola necesidade de transformar a motivación persoal que a
impulsou, radica boa parte do seu
acerto e permite o seguimento con
atención dunha obra poética que
non parece seguir outro dictado
que o próprio, o marcado pola sua
, biografia.
Ainda que Ramiro Fonte no seu
interesante prólogo ao libro, titulado con xusteza O factor
humano, discrepe sobre o carácter
non tan abertamente positivo da
obra de Valcárcel. +
CARLOS AMARO

Número de
explotacións
por quilómetro
cuadrado
na Gallza
rural
de meados
do século
XVIII.
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O peso
da estrutura
produtiva
Historia
da familia
de Isidro Dubert
Que certas áreas da produción historiográfica galega alcanzan cotas
de firme madurez é algo que sobrancea tras a leitura da Historia
da familia na Galiza Moderna de
Isidro Dubert Estamos <liante dunha obra resultado dunba apertada
síntese da tese de doutoramento do
mesmo autor, profesor da faculdade de xeografía e História de Santiago e un dos máximo especialistas galegas en História Social e
Demografía Histórica, disciplinas
polas que é coñecido actualmente
nos foros científicos europeus.
Trátase da obra cimeira do Dubert,
de acceso especializado cun profuso emprego de fontes para completar o estudo entre 1550 e 1830, salientando o Catastro de Ensenada,
protocolos notaríais e expedientes
xudiciais de diversas instáncias de
toda a Galiza O esforzo recopilador resulta destacábel no que atinxe a sección de preitos e morgados
do Arquivo Histórico do Reino da
Galiza na Coruña, ausente ainda
dun estudo serial profundo como o
efectuado polo autor.
Unha das constantes da obra é a
constatación da tradicional cesura

que afasta o mundo rural do urbano;
o primeiro, no que predomina a familia nuclear cunha médía de catro
persoas e na que os fillos desempeñan un papel destacado na reproclución familiar e un mundo urbano no
que se reduce a porcentaxe de
membros da família a menos de catro e no que o rol xogado por fogares de solitários aumenta en comparación co campo. Constátase asemade como a estrutura produtiva determina a estrutura e rnais os modelos
herditários -en menor medida a conflitividade- da familia galega, daí
que no mundo urbano a diversificación económica determine meirandes posibilidades de independéncia
para adolescentes e mulleres rurais
en busca de matrimónio.
No meio rural asistimos a outra das
grandes disxuntivas da obra: a estabelecida entre unba Galiza CentroOriental caracterizada polo agro extensivo e baixas densidades -30
hb/km2, o que determina un alto valor de man de obra e unha meias de
indivíduos por fogar oscilantes entre os cinco e
seis membros.
Pola sua parte,
o meirande É a obra
acortiñamento cimeira de
da Galiza oci- Dubert
den tal amosa
cun profuso
unha estrutura
emprego
produtiva que
sostén densi- de fontes
dades superio- para
res aos 60
hb/km 2 , o que completar
determina uns o estudo
agregados mé- entre 1550
d i os de catro e 1830
indivíduos fortemente influenciados
polos fenómeno mogratório. Compre salientar que son comportamentos non afastados dos parámetros
europeos da época, ainda que paradoxicamente é o modelo CentroOriental e máis próximo a etes.
As implicacións do sistema e do
contexto produtivo nos modelos
sucesórios, no que agudamente se
constatan as diferéncias entre a sua
lei, costume e prática <lestes últJimos, é unha das conclusións maiis
interesantes. Tamén o é a análise
da conflitividade asociada a este e
á farru1ia en xeral, na que descollla
; o estudo dos preitos por "palabras
de matrirnónio'', que dá pe a unhas
gorentosas referéncias sobre a história das relacións matrimoniais e
do divórcio na Galiza.+
VÍCTOR MÍGU~Z

Dubert García, Isidro; Historia de la
familia en Galicia durante la Época
Moderna. 1550-1830; O Castro, A Coruña, 1993. 488 pags.
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Do
.
compromiso
ao baleiro

xúntase con más compañas e acaba
arrestado por un erro policial. Ao
final hai que limpar o nome paterno. Pero os "Catro de Guildford"
non foron vítimas dun fallo do sistema xudicial, foron as primeiras
vítimas, dentro da dinámica de feítos acaecidos desde o 68 en relación ao "problema irlandés", dunha
sofisticada conspiración política
para sinalar a esta comunidade como criminais. Buscaron aos máis
inocentes, os menos implicados,
para involucrar a toda a sociedade.

A idade

da inocéncia
Varridos, encadeados a eito, rupturas do raccord, panorámicas, picados e contrapicados, travellings
violentos, gruas velocísimas e a
voz en off afectada de N úria Espert, enmarcan as evolucións dos
personaxes nos trinta primeiros
minutos de "A idade da inocéncia", o resto pivota entre a desmesura e a contención, articulando
un filme gradilocuente na sua estru tura narrativa e dramática. A
representación do "Fausto" de
Gounod nun teatro neoirquino de
finais do XIX e un baile na casa
dunha acaudalada família da
"ari tocrácia" local, serven a Martin S cor e e para realizar un pedante exercício de e tilo, brillante,
pero rotinário en quen coñece o
seu oficio á perfeizón.
Hai tempo que Scorsese ven coqueteando co aparato industrial e
publicitaria do cine americano.
De ta relación veu o seu multimillonário contrato coa Univer al para realizar ei filmes do que este
é a egunda
entrega, logo
da falida O
cabo
do Scorsese
medo. Este adícase a
carácter de
dramatizar
encargo conas
formas'
diciona os res u1tado s · e como
non se pode recuro
perdoar,
a para tapar
quen e tá coniderado o a feblezas
mellor cinea - dunha
ta ianqui do
história que
ultimo vinte
e egue
ano (con pera e que
miso de Copo ollo
pola) autor da
mellar p lícu- p chos
la ameri ana
do oitenta ,
egundo moi to experto , "Tauro Selvaxe", a
ua mercenária perda de identidade. Se algo intere aba do realizador de "Goodfella " era a ua autenticidade o feito de dotar aos
seu traballo de parte de si me mo, de inundalo da suas panta ma , do seu mundo interior (case
empre autobiográfico), da suas
preocupacións, queréncias e auéncia . Siempre fiel ao eu patrimonio cultural, étnico e espiritual
(italoamericano, educado na "Litle
Italy", a relixión católica e a sua
vocación sacerdotal, a ollada agarimosa a crítica á sua própria "tribo", a máfia, a Igrexia... ) o seu cine indentificábase ~ si mesmo e
atopaba os seus referentes sen misturas espúrias. Certo' é que na sua
trexectona mtentou fltopar sempre
unha via intermédia, unha dobre
carreira dentro e fofa do sistema,
na procura de dous yostulados, case sempre en equilí@rio, dentro do
seu talento críador: revelar a realidade ou erixila en espectáculo. En
non poucas ocasión~ combinou os
dou s elementos con sabedoria,
sempre tendo presentes as suas referéncias culturais criadoras ("Toso Selvaxe"). En "A idade da inocéncia" priva a segunda categoría
e o encargo manda sobre o mundo
,

•

•

1

Cena do filme, dirixido por Martin Scorsese, A idade da inocéncia.

persoal, quedando, iso, si, o seu
enorme talento como narrador e
primeirísimo discípulo dos grandes mestres. Por iso atopámonos
co Wells de O cuarto mandamento
e co Ford de calquer Ford, entre
outras homenaxes evidentes. Neses primeiros trinta minutos onde
se sub1iña o prcorrido estrutural,
formal e dramático do filme e que
quintaeséncia o discurso posterior,
os personaxes evolucionan como
nos 100 minutos seguintes so amparados polo texto lido pola Espert
(Joanne Woodward no orixinal) e
deambulan diante da cámara en
longas secuéncias, saindo e entrando no campo da cámara e só existindo en función do off e en base
ao suporte de "estilo" do realizador. Fóra diso, o vacío e a pirueta
caligráfica. Estilismo preciosista e
fetichismo da cámara, ademais do
evidente paraxosrno das formas,
non serven de coartadas exculpatórias capaces de paliar o vacio xeral do filme, máis alá dos atractivos que poda transmitir esta novela de costumes de Edith Wharton,
gañadora do Pulitzer, disposta a
criticar con crueldade a hipocresía
da alta burguesía americana de finais do XIX, traumatizada pola
sua falta de "pedigree", arfa da
herdanza cultural da sua homonima europea (na arte na música, na
literatura) e incapaz de admitir a
integración e o regre o de de Europa dunha xoven muller eparada
e liberada no eu co turne e na
ua mentalidade.
Seor ese enche o transcorrrer do
relato co emprego abu ivo da voz
en off e adíca e a dramatizar as
forma como recurso para "tapar"
a febleras dunha história que se
segue ca e que cos ollas pechados.
Dominador absoluto do produto,
xoga co espectador como quer lucindo un envoltório que anestésia
outro achegamentos crítcos. Solene na po ta en cena, exquisito na
produción, espectacular na ceneografía (Dante Ferratti), sobrado de
recursos económicos (5.000 millóns de pesetas, técnicos e de documentación (consulta de arquivos, documentos, crónicas da época) , rodeado por unha lexión de
asesores visuais, investigadores de
ambientes, expertos en vestuários
de epoca, gastronomia vaixelas,
mantelarías, arte, a equipa de
Scorsee non podeia ser mellar e
os 2.000 millóns investidos nestes
mesteres e os dous anos de preparación denantes da rodaxe, informan de canto está hoxe Scorsese
hipotecado polo espectáculo, a indústria e o mercadeo. Todo serve,
até o anacronismo de ambientar
con temas musicais si ouvidos en
Paris, Viena, Londres, San Petersburgo ou Berlín nesa epoca (18701890), pero improbabelmente presentes nas casas da burguesía de

negocios de Nova Iorque.
Scorsese fuxe do seu pasado como
criador para instalarse (definitivamente? no mundo da indústria, e
finalmente, buscar na realidade un
xeito de espectáculo máis que un
compromiso por revelala e facela
recoñecibel. +
CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Daniel Day-Lewis.

A verdade

non filmada
No nome do pai
No nome do pai a última película
de Jim Sheridan é unha ocasión
falida para dar a coñecer a un público alleo ao "problema irlandés"
a realidade represiva inventada e
levada á prática polo govemo británico para seguir a manter un estado sectário no N arte da Irlanda
en beneficio dunha minoria por
razóns históricas.

Non podemos negar a capacidade
e a liberdade que un director de
cinema ten para escoller un texto
como argumento e recrialo ao seu
xeito para tirar unha certa leitura.
Isto é válido e foi o que fo~ Sheridan ao adaptar o libro autobiográfico de Gerad Conlon, un dos
"Catro de Guilford", que ten por
título "Probado inocente".
A película de Sheridan céntrase
nun indivíduo só en loita coa sombra do pai e esquece, ou non dá a
importáncia suficiente ás circunstáncias reais que levaron a unha
histéria colectiva anti-irlandesa argumentada polo govemo laborista
da Sua Maxestade perfeitamente
orquestrada po1a prensa. Asi as
causas o filme mónstranos a un
mozo médio rebelde que por non
facer caso aos consellos do pai

Que pasaba no 1974 para que catro mozos (tres irlandese e unha
inglesa, moza dun irlandés) fosen
parar cos seus ósos ás cadeas británicas por quince anos. Recordemos brevemente esa situación xa
que Sheridan amósanos a uns
"gamberros" facéndose os valentes <liante dos soldados.
O ano 1974 foi dos piares para as
xentes de Belfast e Derry polos
abusos e presión das tropas británicas. Até ese momento o IRA era
unha espécie de "milícia" para defender os bairros católicos dos ataques loialistas e das tropas e funcionaba como unha policia paralela dentro dos bairros. (Se a un católico lle rouban a televisión, por
dar un exemplo, por suposto que
non se lle acorre ir á policía, que é
protestante). En 1974 o IRA cámbia de estratéxia e salta á Grande
Bretaña, onde enceta unha campaña de bombas en pubs e centros
comerciais coa intención de distraer aos británicos e alixeirar asi a
presión que padecían. os católicos
dos Seis Condados. Os seus militantes pasan de seren coñecidos e
admirados entre os seus viciños
ao secretismo da clandestinidade.
Mais esta "campaña" tivo graves
consecuéncias para os irlandeses
que viven na Grande Bretaña. O
govemo laborista, presionado por
todos os lados, elabora unha lei represiva, a nefasta PTA, ou lei de
prevención do terrorismo. Baixo
esta 1ei todo irlandés (ou doutra minoría) era sospeitoso para o governo e podia ser arrestado e pasar oito
dias nos calabozos. Foi unha lei,
como alguén dixera: "non para rotexer á xente da violéncia, senón
para protexer a
un governo
opresor das
consecuéncias Apesar dos
da suas ac - defectos,
cións violentas". Pretendía películas
e pretende aca- como esta
lar aos irlande- permiten
ses e atemori- achegarse
zalos para que
non expresen por
os seus pontos prime ira
de vista políti- vez a un
cos disconforproblema
mes coa situación represiva sobre o que
e racista na escasea a
que vive-n. información
Paul Hi11, dos
" Catro de
Guildford", foi
o primeiro a
quen se lle aplicou tal lei. O seu pecado foi ter acento irlandés.
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importáncia, tan só houbo un erro
duns policias que ocultaron unha
probas e que unha avogada espabilada soubo demonstrar. Hai que
esquecer e mirar cara o futuro sen
ódio, como tampouco semella ter
importáncia a violéncia que se dá
na Irlanda do Norte. Violéncia foi
a que sofreron os mozos que estaban no pub e que Sheridan fai saltar polos ares duas veces e violéncia é a que pratica o IRA, a única
que se condena no filme.
Polo que tampouco parece ter demasiada importáncia a campaña
que diferentes organizacións, institucións e miles de cidadáns levaron a cabo para que se derogara
esa lei e se liberara aos prisioneiros detidos baixo a sua aplicación.
Sheridan semella non cuestionar
nada da situación política nen legal que orixinou o "erro" xudicial,
herdeira, por outra parte, dos mellares momentos coloniais, polo
que as causas seguen coma no
princípio e calquer dia pode vo1tar
a darse outro "erro".
Curiosamente a campaña pala liberdade e a derrogación da lei PTA
encetouna un inglés, Errol Samlley,
filio dun vello oficial da policia colonial e casado cunha irlandesa, tia
de Paul Hill. Unha vez que os verdadeiros colocadores das bombas
foron detidos e recoñeceron que
eran eles e non os que estaban presos os que fixeran saltar polos ares
os pubs de Guildford e Woolwich
(dicer que esa confesión deuse no
xuízo diante de toda a prensa e que
esta, agás o xomal The Guardian,
silenciou ao dia seguinte esta importante nova, o que demostra que
non só fallou o aparato xudicial, senón que toda a sociedade inglesa
está infectada do mesmo virus),
Errol Smalley empezou unha campaña polos despachos das autoridades civis e eclesiásticas, ao tempo
que percorria a illa para proclamar
a inocéncia desas xentes. Nun primeiro momento esta sua teima non
gostou nada á policia, que o visitou
no seu despacho para dicerl1e que
"Just remember, you are one of
us". A cousa queda clara, era unha
guerra entre "nós", os ingleses de- .
tensores da ' rde e ..eles" os irlandeses violentos.
Penso que neste conflito hai unha
cuestión de fondo e que está conscientemente desvirtuada na película, cal é que se non houbese
preséncia militar nos Seis Condados tampouco haberia prisioneiros
irlandeses nas cadeas británicas.
Curiosamente na película podemos escoitar a voz de Bono, o líder de U2, quen ten feíto declaracións sobre a violéncia en Suláfrica, pero nunca dixo ou fixo algo
polos seus compatriotas e cando o
fixo foi para condenalos. Iso lémbrao Paul Hill nunha entrevista
como tamén lembra que "Amnistía Internacional nunca fixo nada
por nós nen polos seis de Birmingham".

Esta lei non viña soa, estaba acompañada doutras que permitiron o
"erro" xudicial de Judith Ward,
dos catro de Guildford, dos Maguire sete, dos seis de Birmingham, dos tres de Winchester e outros, os máis recentes os iraquianos durante a guerra do Golfo.

De todos os xeitos é de loubar que
se fagan películas sobre este tema
e que veñan rodeadas de certa publicidade, pois asi moita xente
achégase por vez primeira a un
problema do que non ahonda moita información e, máxime, desde
este país fisterrán que desde o século pasado podemos ter mitificada á "irmá Irlanda", pero da que
descoñecemos case todo e da que
nos apartan ou nos apartamos cada vez máis.+

Para Sheridan isto semella non ter

MANUEL VILAR
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No seu arquivo privado conserva a mellor colección de publicacións clandestinas do nacionalismo

Carlos Xohán Díaz
'Na emigración conservouse a memória do nacionalismo baixo o franquismo"
• MERCHE VÁZQUEZ

Este sociólogo coruñés,
que despois dunha
longa andaina na
emigración europea
retornou a Galiza, ten a
disposición dos
inv~stigadores unha das
mellares coleccións
privadas de material
gráfico galego desde o
século XV ao XIX e de
arquivos inéditos sobre
o nacionalismo desde
os anos 60. Dirixe a
productora e
distribuidora cultural
Artesa e prepara a
reedición do Fouce, o
voceiro das Comisiós
Labregas, na sua etapa
de clandestinidade
desde 1973.
Foi un dos valedores en Suiza de
A Nosa Terra, desde o momento
refundador de 1977 e até hoxe
permanece relacionado con ese
compromiso de transformación da
cultura e da información no noso
país. O seu regreso, que se produciu no 1988, permitiulle instalar
na Coruña un espléndido arquivo,
quizaves un dos máis importantes,
de documentos gráficos de Galiza.
Gravados, postais, debuxos, mapas, atéiganse nunhas ordenadas
instalacións da Rua Andrés Martínez Salazar, a un paso do mar de
Orzán e Riazor.
Pero qui.~ "-a... Darte documental referid,a áo nacionalismo
contemporáneo a que máis interese poda espertar entre os investigadores. Carlos Xohán Díaz foi
armacenando con exquisito coidado todo tipo de documentos, publicacións, (libros, octavillas, revistas,. .. ) do nacionalismo galego
na clandestinidade e na emigración. Eran os tempos en que a
Unión do Povo Galego editaba o

iniciativa dos galegos emigrados
ten sido moitas veces obxecto de
.tópicos, "coñecian a eses que dician , pero ti vaste meter a traballar niso, pero se norn tes puta
idea? e o senso da resposta era, xa
iremos aprendendo, xa iremos tirando. Podía haber falta de formación cultural, pero non de predisposición á aprendizaxe, mesmo
para o idioma. O que non se explica doadamente é o por que ao regreso apenas un pequeno porcentaxe de emigrantes organiza empresas productivas e prefue montar bares ou pequenas tendas. Iso
ten tamén unha repercusión no nivel económico de Galiza, pero
non ten a releváncia dos grandes
investimentos. En América hai
impérios económicos montados
por galegos, en Venezuela, México, Brasil. Polo mundo adiante
moqtan empresas pero aqui son
fenómenos marxinais".

seu Terra e Tempo tamén
nunha versión en francés.
Carlos Xohán Diaz estuda a
catalogación deste material
exquisitamente gardado, pero suxeito ao deterioro químico polas suas próprias
condicións orixinais de impresión.
"A idea imediata nosa é reeditar o Fouce, prologado por
alguns dos fundadores do
sindicato labrego nos anos
70, xa imediatamente, e ainda que é prematura no futuro
poderianse estudar outras _
edicións". En todo caso, ainda que non ten carácter público, Carlos Xohán Diaz
pon a disposición dos investigadores a consulta do material, en ~xcelentes condicións técnicas, dispoñendo
de fotocopiadora e ordenador e contando, asemade,
coa própria memória de C.X.
Diaz que foi el mesmo recopilador e ás veces protagonista dalgunha das ediciós.

Integración cultural

Experiéncia
emigrante
A marca biográfica principal
<leste home é o seu vencello
á emigración galega na Europa, "emigrar era unha necesidade _para sobrevivir,
ben por falta de traballo, ben
por falla de expectativas. Pero a diferéncia doutras fases
emigratórias os que foron a
Europa sairon sempre coa
idea clara a prazo fixo de
voltar. Moitos aforraron e
efeitivamente despois de
1975 houbo un importante
regreso. Pero non por ser
cualitativamente diferente da
emigración a América non
ten un desgarro comun. Na
estación de Xenebra chegaoan 1:odos ~ días trens ateigados de galegos, que ali
mesmo arranxaban os papeis
e pasaban a visita médica.
Igual sucedía noutras cidades de Suiza, Alemánia ou Franza.
Neses anos sesenta estímanse cifras de trescentos mil galegos que
saíron cara Europa, e só en Suíza,
que coñezo máis de perto, houbo
momentos que a comunidade gale-

A. IGLESIAS

Carlos Díaz f oi
armacenando todo
tipo de documentos
da clandestinidade e
da emigración

co "Madrid, Cataluña e Euskadi
empezaron a receber traballadores galegos do 1965 en diante,
pero o desenvolvimento europeu
dos 60 é enorme e mesmo houbo
quen regresou desde América directamente a Suiza ou Alemaña.
Hai que ter en conta que un simples pión gañaba cinco ou seis
veces máis que aqui, o que lle
permitia vivir aló, manter a família aos que marchaban sós, aforrar e poder voltar''.

ga xuntou a 50 e 60.000 galegos"
A saida cara Europa en troques
de procurar zonas máis industrilziadas dentro do Estado analísaas
C.X. Diaz no contexto económi-

Iniciativa
e reinvestimento
A capacidade de adaptación e de

"Os galegos en Europa non chegaron a montar nengun ghetto físico, agás un caso nun bairro de
Londres, pero si cultural. Antes
dos 60 se topabas alguén falando
galego pola rua dábaslle un abrazo, pero desde finais dos 60
montouse un circuito cultural
próprio, e desde os 70 podiase vivir un ambente cento por cento
galego, agás no traballo, porque
tamén babia tendas montadas por
galegos. A situación era moi diferente á de ,América, porque a
viaxe era roáis curta, e os prezos
dos avións e os trens máis asequíbeis. Había unha visita anual
para pasar as vacacións no país e
desde os 80 mesmo no verán e no
Nadal se viña a casa."
"Antes de instalarse os centros galegos en Europa, o ambente cultural era de bares. Os xornais que
circulaban eran a Marca ou o As.
Do 65 ao 75 os grupos que chegaban fóra, con grande éxito, eran
" Os Tamara", que estaban dous
meses nunha sá de festas e enchian todos os días. En Xenebra,
onde a actividade asociativa era
maior, apenas se chegaba a un
20% dos galegos, pero era un grupo moi fiel que sempre está ali,
cando se facian revistas, programas de rádio .. ., e daquela en apoio
do nacionalismo". +

Un simple azar fixo que nos nacesen nesta parte do mundo, no Norte, na zona dos privilexios. Que
diferente sería se nos nacesen no Sur, no chamado Terceiro mundo.
Pero os privilexios son así, aturden e allean as conciencias e nos emborrachan coa ilusión do esquecemento, porque o privilexiado empecínase en vivir ignorante da súa condición, sen lembrar que a
súa abundancia aséntase no desposuimento dos outros.
Neste contexto, a necesidade de solidariedade vai mais aló de ser un xesto "xeneroso ou altruísta" da
nosa parte. Debe ser unha abriga.

/.-------------------- ~

! Mais información:

1 Nome: ..................................................................................... ;I

: Enderezo: ................................................................................ ~1

está nas túas mans

1
\. :.:::·:.:::·:.:.::·.::.:....:::::.:::·:.:.::·::··.::.:.··.::.:.-:.:::·:.:::·:.:.::·:::.:·:::.:·.:.::...:..:.:::.:..::·:::.:·:.:: .1

Apdo. 1641 - VIGO - Caixa Galicia. Ofic. Principal Vigo - Cta. N.º 3040027945

~!!.!.~e pobo~

ANOSA TERBA
Nº 612 - 1ODE MARZO DE 1994

29

A Asociación Sócio-Pedagóxica é a única entidade
adicada á produción de videos didácticos
A Xunta ignora a sua actividade e prefire adquirir películas en castellano
• XAN CARBALLA

Co vídeo A Cultura dos
castros a AS-PG acadou
o respaldo definitivo a
unha actividade
audiovisual dirixida ao
ensino e comezada hai
oito anos. Esta
producción ven de
receber o prémio ao
((mellor vídeo didáctico"
concedido polo
Ministério de
Educación, dotado con
3.200.000 pe eta . A
A -PG é a única
productora e táb el de
víd o didáctico no
no o p aís, circun táncia
que é ignorada pola
Conselleria de
Educación que non
concede axudas e
prefire difundir
produccións en
ca tellano compradas
fóra ou contratar a
dedo vídeos
multimillonários que
non dan calidade en
troques de prezo.
"A cada hai no ensino maior demanda e absorción dos productos
audiovisuais, pero no Governo
galego non parecen inteirarse. A
Generalitat, por exemplo, ten o
eu próprio departamento de produción. Pero Educación non é capaz de concertar e ordenar axudas
aos colectivos que traballan no vídeo didáctico nen equer aproveitar con fin educativo as labores,
por exemplo da TVG ' dino
Eduardo Alvarez, coordenador de
Médio Audiovi uai da AS-PG.
Vi ibelmente ati feito polo prémio, E. Alvarez explica que arre-

2 millóns segundo a complexidade da gravación, "no caso de A
Cultura dos Castros houbo que
facer unha chea de localizacións,
percorréndose máis de 2.000 quilómetros. Segundo sexan os vídeos as cousas son de maior ou menor dificuldade: se recorres a dramatizacións, se precisas iluminacións artificiais, se usas gruas ...
Nós pasámonos o tempo procurando recoller materiais moi diversos que despois se poden utilizar. Por exemplo, para ambientar
unha escena medieval utilizamos
unha filmación realizada na Praza
da Quintana durante a recriación
dun mercado da Idade Média que
se fixo durante o Xacobeo. Outras
veces utilizamos infografia. E despois está a complexidade burocrática0que a cada é maior, cos direitos de autor nos deseños ou nas
músicas".

'Galiza nos castros' fol galardoada co prémio do Ministério ao mellor video didáctico. Na foto o castro de Baroña. X. LOBATO

dor das máis de duas dúcias de
producións realizadas desde o
1988, hai unha equipa de vintecinco persoas que traballan en todo o
proceso de elaboración: escrita
dos guións, preparación de unidades didácticas, axuda á produción,
correado a cargo da productora
"Video Produción Iris" a gravación e edición supervisada polas
xentes da AS-PG.

rias. Teñen unha duración média
de 20 a 30 minutos e un prezo de
3.000 pesetas, baixo en comparación con outras producións que se

A AS-PG procura planificar os
seus vídeos pensando no deseño
curricular o que lle permite manter un catálogo vivo e actual que
comprende cinco séries: Arte,
Ciéncias Naturais, Literatura,
Ciéncias Exactas e Etnografía, e
un total de 27 títulos, anunciándose a imedíata saida dun adicado a
Lui Seoane.

'Cando
apresentamos os
nasos proxectos
á Xunta dinnos
que os meios
audiovisuais
nonteñen
cabida'.

A distribución é directa aos centro que o solicitan e desde hai
un meses tamén nalgunhas libra-

oferecen no ensino.
A produción premiada, paradoxicamente, desaparece do catálogo,
porque o prémio implica a cesión
de direitos durante 15 anos, pero
o Ministério garante a sua distribución en versión castellana polo
território que governa, sendo a
Xunta quen teria que dirixirse ao
MEC para que a versión galega
circulase gratuitamente polos centros do país.
A AS-PG ven de convocar nestes
dias o seu II Concurso de Guións
de Vídeos Didácticos, con prémios por valor de 175.000 pesetas, que se fallarán no próximo verán. O prazo de apresentación finaliza o vindeiro 15 de XUño.

Sós e sen axudas
Cada producción, antes das cópias, cústalle á AS-PG entre 1 ou

Os centros de ensino, polo xeral,
contan en maior ou menor medida con vídeos e televisión para
poder levar aos alumnos, "hoxe
un 80% da información que lles
chega en idade escolar provén
dos audiovisuais e a escola non
pode ignorar este fenómeno". A
pesar desta realidade a AS-PG
traballa senlleira neste campo,
"na lexislación da conselleria non
hai nengun decreto de axudas para a produción de vídeos didácticos. Pero ten habido concesión a
dedo para producir seis vídeos
por 18 millóns de pesetas, pero
non se fixo a meio de nengun
concurso, Cando nós apresentamos os nosos proxectos dinnos
que os meios audiovisuais quedaban aparte".

.

•
•

A crise de financiación aos centros de ensino (ver A Nosa Terra
nº 609) tamén se nota nos centros
de recursos, organizados por comarcas, que só teñen materiais para facer cópias, pero están infradotados para facer compras ou
pensar en eles mesmos facer producións. De todos os qu uncio~
nan só en aüus casos se conta con
vídeos de alta banda (maior calidade ), sendo na maioria vídeos
domésticos.+

A Universidade desconfiada fiabilidade científica do Ramón Piñeiro
Os Departamentos de galega da Coruña e Santiago critican a sua mediatización política
•X.C.
Apesar de nacer amparado con todas as benzó políticas e económica da Xunta, o Centro de Jnvestigaci6ns Lingüísticas e Literárias Ramón Piñeiro só xerou
desconfianza na Universidade.
Pésie a que o ILG declinou pronunciarse publicamente, o malestar trascendeu, facéndose explícitas as dúbidas das Universidades
de Vigo e a Coruña e senllos pronunciamentos dos departamentos
máis directamente relacionados
co galego.
"Parécenos positiva a criación
dun centro de coordenación de
política científica en matéria de
língua, literatura e cultura galega,
sempre que actue con critérios
científicos e con independéncia
do poder político ( ... ) pero isto
non parece garantido pola estrutura orgánica do Ramón Piñeiro,
presidida polo Conselleiro de

Educación e cunha vicepresidéncia ocupada por outro alto cargo
da Administración autonómica",
afirma un comunicado do Departamento de Filoloxia Galega da
Universidade de Santiago, aprobado por maioria na sua reunión
do 1 de Marzo.
Este departamento coida que coa
criación deste organismo, capaz
de coordenar subvencións e arti- ·
cular programas e proxectos, con
investigadores próprios, "solaparanse funcións e poderase entrar
en competéncia desleal con outros centros existentes". O Departamento dirixido por Francisco Fernández Rei pon o dedo na
chaga e fala de que a independéncia quedou "baixo sospeita
desde o momento en que non se
consultou a opinión de centros
de investigación como o ILG ou
os departamentos de Filoloxia
Galega das tres universidades
galegas".

Falta de cualificación
O Departamento de Filoloxia
Francesa e Galego-Portuguesa da
Universidade da Coruña, ahonda

'Acaso non
existen outras
persoas
alternativas a
Constantino
García, que
acapara unha
ch ea de postas?,
pergúntase na
Universidade'.

nas mesmas consideracións e pergúntase pola capacidade e cualidade para desempeñar os postos de
dirección de Dario Villanueva,
Guillermo Rojo e Constantino
Garcia. "¿Por que nos cargos se
bota man do mesmo casting? ¿por
que de novo o ubícuo Presidente
de Honra do ILG, secretário da
Real Académia e presidente da
sua comisión de Lexicografia,
asesor oficioso do Presidente da
Xunta e do Reitor da Universidade de A Coruña, habitual .membro
das comisións de bolsas, prazas e
prémios dependentes da Xunta,
director de programas televisivos
e glosador lingüístico nii.. prensa
diária, isto é, o profesor Constantino Garcia González, máis unha vez
apadriña este proxecto? ¿Acaso
non existen outras persoas con capacidade e compromiso normalizador, alternativas a quen desenvolve
unha tan esgotadora actividade?"
A nota do departamento coruñés

ahonda nas suas interrogantes:
"¿por que e quen escolle para dirixir a sección de literatura ao máximo responsábel e animador da
Fundación Camilo Xosé Cela, o
profesor Dario Villanueva que. na
sua, por outra parte relevante, traxectória profisional só está ligado á
cultura e á língua española? ¿Por
que a dirección da sección de Lingüística vai recair sobre un catedrático de Filoloxia Española, Don
Guillermo Rojo, que, ainda tendo
pontual e ocasionalmente traballado sobre aspectos do galega, só
muito ocasionalmente utilizou a
língua que teoricamente vai investigar?". Conclue a nota laiándose
de que se consolida como opción
"a vía dominante da folclorización
cultural, no pior sentido da palabra,
a via do elitismo culturalista estéril
no contexto dunha progresiva e
ameazadora españolización desde
o Governo. ( .. .) Infelizmente para
este País mudan os tempos mais
non parecen mudar as vontades". +

•

•
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O trinque

Convocatórias
Redaccións
sobre Luís Seoane

..

.

A Ateneo de Ourense convoca un concurso xuvenil de traballos de redacción sobre Luís Seoane ao que poden
concorrer os estudantes de BUP, FP e
do ciclo superior de EXB, con textos
dunha extensión mínima dun fólio e
máxima de tres mecanografados a un
espazo ou escritos a man. As obras
apresentaranse na Secretaria do Ateneo (Curros Enríquez, l. Edificio Torre Ourense. 36003 Ourense), antes do
20 de Abril, asinados polo autor e
acompañados dos seus dados (apelidos, enderezo, teléfono, centro de ensino e curso ao que pertence). Fican
estabelecidos un primeiro prémio e
dous accésits a cada categoria (EXB, e
FP e BUP), que consistirán en lotes de
libros. Maior información no Ateneo
(988) 37 20 75.

Iniciación aos bailes
bretóns
Isabel Kendudo organiza un curso de
iniciación aos bailes bretóns (plinn,
gavotte, andro, ... ). A primeira sesión
terá Jugar o día 12 de Marzo, ás 5 do
serán, no Espácio Aberto (San Pedro,
48 baixo. Santiago). Para se inscreber
e para máis información, entrar en
contacto con Isabel, Algália de Abaixo, 20-2Q. Santiago.

Concurso de deseño
gráfico para o BIX

A Concellena de Xuventude de Vigo,
convoca un concurso co obxecto de dar
un xiro na imaxe do Boletín de Información Xuvenil (BIX), qu~ se reparte
todos os meses gratuitamente polo
Concello. Os participantes terán que
estar empadroados no Concello e poderán apresentar un traballo, baixo plica, en formato DIN A4, acompañado
obrigatoriamente dunha cópia en disco
de ordenador. O prazo de inscrición
vai até o 18 de Marzo e o premio ascende a 300.00 pta. Maior información
na Casa da Xuventude (López Mora,
31. 36211 Vigo). (986) 29 48 06.

Cursos de fotografía
da Asociación Cultural K
A Asociación Cultural K, aula taller
de fotografía, comezou a organizar
novos cursos de iniciación e perfec-·
cionamento no eido fotográfico. O
primeiro adicado ao nível de iniciación vai do 7 ao 18 de Marzo, e o segundo, de perfeccionamento vai do
11 ao 22 de Abril. Ambos os dous
impartiranse con idéntico horário, de
-~9 a '2'2 n... nas instalacións da Escola
de Imaxe e Son (SomesD, fi. 1.soo~ A
Coruña). As matrículas poden formalizarse na secretaria da Escola en horário de oficina. Maior información
nos (981) 10 41 24 e 10 42 24.

Cursiño de cerámica
na Casa da Terra
O Colectivo de Educación Ambiental Aperta organiza un cursiño de cerámica na Casa da Terra (Antas de

Ulla) para rapaces de todas as idades,
no que se practicará modelado'. 'téérii! .
cas de elaboración e decoración, e
cocción nun forno de serrín, amais dos
x.ogos cooperativos e paseos pola zona. A saída vai do· 11 ao 13 de Marzo,
e custa 6.000 pta. nas qlle vaf todo incluído. 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 feitos os 18 anos o 4 de Abril de
1994, con traballos dunha extensión
mínima de 20 fólios mecanografados a
dobre espazo. Os textos apresentaranse por cuadriplicado, baixo plica na
que se fará constar nome, enderezo e
teléfono , xunto cunha fotocópia do
DNI ou do libro de família. O pr~o de
admisión remata o 1 de Marzo de
1994 e o fallo do xurado farase público o 4 de Abril, en conmemoración do

Día Internacional do Libro Infantil e
Xuvenil . Os traballos remesaranse a
Biblioteca Nova 33 (Rua Nova 33-2º.
15705 Santiago); ao Apartado de Correos 637, 15780 Santiago; ou a calquer das oficinas de Obras Sociais de
Caixa Galicia. Estabelecense un priemiro prémio (250.000 pta. e a publicación do texto) e un accesit (a publicación do texto) para traballos apresentados en Língua Galega e outro tanto para os apresentados en castellano. As
narracións premiadas quedarán a todos
os efectos en propriedade da Fundación Caixa Galicia.

quintuplicado e baixo plica.

Convocadas pola Fundación Pedro
Barrié de la Maza. Xestionan o ingreso para completar estudos en centros e
universidades norteamericanas durante
o curso 95/96, ameio do Instituto de
Educación Internacional de New
York. Sufragan os gastos de desprazamento e matrícula amais de vir dotadas con 16.400 $ USA por ano para
aloxamento, mantenza, libros e outros
gastos. Son condicións indispensábeis
ser galega, filio de galegos ou residente na Galiza; ter estudos superiores terminados cun bo expediente académico, e excelente coñecemento do inglés .
As bolsas, 10 en total, son para 12 meses prorrogábeis e teñen que se solicitar do 1 de Abril ao 31 de Maio de
1994. As bases fican á disposición do
público nas oficinas do Banco Pastor
ou na Fundación Pero Barrié de la Maza (R/San Blas 1-2º. 15003 A Coruña),
teléfonos (981) 22 38 30 e 22 51 05.

Acollida
de nenos saharauis

A Deputación da Coruña ven de
convocar a IV edición do prémio de
poesia 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 galego que teñan unha extensión non inferior aos trescentos versos. O prazo de
admisión d9s traballos remata o 6 de .
Abril de 1994. Os orixinais deben de
se remesar ao Departamento de Cultura da Deputación (Alférez Provisional
s/n). Os textos apresentaranse por

A Asociación Galega de Amigos do
Sabara (AGAS) promove doutravolta,
tras o éxito da campaña do verán de
1993, a acollida de nenos e nenas saharauis en réxime de vacacións por famílias galegas no verán de 1994. Para participar na campaña hai que remesar unha
nota á AGAS (Isaac Peral, 12-7ºU.
36201 Vigo. Teléfono (986) 22 12 47)
co nome do responsábel, enderezo habitual, enderezo do verán, teléfonos, número fillos e a idade; amais de especificar calquer preferéncia sobre o periodo
(30, 45, 60 días, Xullo, Agosto, etc) de
acollida. Ao mesmo tempo a AGAS está
a promover unha campaña de pediatria
cos nenos dos campamentos de refuxiados do Sahara, na que precisan colaboración para mercar os medicamentos da
próxima ent.rega que cae no mes de
Abril. Pódese axudar ingresando na conta da AGAS, 927-0 de Caixavigo, ou
ben enviando material sanitário ao local
da AGAS: leites matemiz.ados, protovit,
glucodulco, xiringas de insulina, manzanilla, algodón, gasa e esparadrapo.

Televisión

Danza

Xardins
de pedra

Prometheus
Dance

Prémio Miguel
González Garcés

O X oves 1 O en Entrada Libre da
TVG. Dirixida por Francis Ford Coppola en 1987. Reparto: James Caan,
Anjelica Huston, James Earl Iones,
D .B. Sweeney, Dean Stockwell, Mary
S. Manerson, Dick Williams e Lonette Mackee.

O siléncio
dos cordeiros
O Xoves 10 en Gran Cinema da TVG.
EVA 1991. Director: Jonathan Demme. Intérpretes: Jodie Foster, Anthony
Hopkins, Scott Glenn e Ted Levine. •

Exposicións
Até a metade do mes
pódense visitar as
mostras da Bienal de
Caricatura en Ourense.
Unha oportunidade de

Bolsas para ampliación
de estudos nos EE UU

Apresentación europea da compañia

Prometheus Dance, fundada en 1986

contemplar retratos
críticos dunh:a chea de
personaxes, xermolo
futuro dun pequeno
museu na cidade.

Anúncios de balde

/

1

' • Cadernos Africa-América Latina,
revista de análise Sul-Norte da ONG
Sodepaz. Nº 13: Chiapas insurxente.
Documentos, cartas e comunicados do
1
EZLN. Artigos de: Subcomandante
Marcos, Laura Bolaños, Centro de Análise Multidisciplinário de UNAM, Luis
Javier Garrido, ... 94 páxinas. PVP: 500
pta. A venda en: Asociación de Amjza\ de Galego-Cubana Francisco Villamil.
Ruado Vilar 29, 1º B. Compostela.

l

• Viaxes de nenos para aprender inglés na Irlanda, en Clombur. En xulio
12 nenos de 10-12 anos, e en Agosto
outros 12 de 13-17 anos. Aloxamento
en casas con familias. Clases de inglés
pola mañá e de deporte acuático no lago
de Clombur ás tardes. Todo 175.00 pta.
Información no (986) 86 36 12, de lO a
14 h., perguntar por Carmen Funez.
• Traduccións Atlánticas. Traducimos
do finés e máis do alemán. Perguntar
por Núria, teléfono (986) 43 68 32.
• Violonchelista arménio doctorado
no Conservatório Tchaikovski de
Moscova, oferécese para concertos,
orquestras e clases de chelo. (986) 22
44 57, de 11a13 e de 17 a 21 h.
• Aulas particulares: lingua e literatura galega e castellana. Latin, francés, portugués e história, impartidas
por licenciado. (981) 20 23 51 en horário de oficina e (981) 20 11 70 ao
mediodía.
• A Treu a revista das Juntas Galegas
pola Amnistía , informa pontualmente
das pressas e pressos independentistas
galegos assim como das actividades anti-repressivas da organiza~om. Ao mesmo tempo distribue material para a
solidaridade . Solicita informayom no
Apartado 875 de Compostela.
• Véndense ordenadores (2) Olivetti
e Inves con disco duro e boca para
disco de S funcionando perfectamente
e repletos de programas a prezo interesante. Información no (986) 73 17 55.

I

(986) 4 7 34 90 .

I

• Diplomado en Maxistério busca
traballo en calquer parte da Galiza.
Telf. (91) 365 61 45
• Véndese Vespino XL, en bon estado. 45.000 pta. Intere ados chamar ao
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga.
• Dao-se explicac;óes de portugués na
Corunha. Telf. 28 13 03, perguntar por
Miguel.
• Rexurdimento: edición fac ímile da
revista publicada en Betanzo no 192223 polas lrrnandades da Fala. l 12 páx.
máis índice . 1.500 pta. Cebreiro: con
texto de Clodio González e Siro. Publicado con motivo da exposición antolóxica sobre o artista Álvaro Cebreiro.
64 páx., ilustrado, 20 láminas a cor.
1 .200 pta. Se non a atopa na ua libraría habitual pódeas olicitar á Asociación Cultural Eira Vella, Seixo Rúbio,
16, 3 2 D de Betanzos, contra reembolso
ou enviando cheque bancario
• Familia catalá interesada en coñecer
a Galiza alugaria unha casa rural para o verán. Telf. (93) 210 71 53, perguntar por Carlos. Mellor potas noites,
contestador automático.
•Emigrante, 38 anos, gostaria de manter correspondéncia amistosa con
muller de arredor de 30, que goste de
ler, pasear, da natureza, etc. Eloi Fonseca. Apartado 1.131. 08080 Barcelona.
• Vendo colección ANT desde o ano
1916 até 1972, editorial Nova Galicia.
(988) 46 08 81.
• Vendo duas pantallas acústicas
marca DAS modelo DS-10 de tres vias,
8 ohms., 40 watios, en madeira cor nogueira e de 56,5.x27x22 cm. Garantizo o
seu perfecto estado de conservación e
funcionamemto. Entrar en contacto con
Moncho no (986) 29 86 95, polo serán.
• Fago traballos de maquetación.

en Boston, que dirixe a coreógrafa
Diane Arvanites-Noya. Actua os
días 16, 17 e 18 de Marzo, ás 9,30 da
noite, na Sala Galán de Compostela,
na rua Tenéncia do Hórreo. As entradas van a 700 pta. e pódense reservar
nos teléfonos (981) 58 51 66 e 58 51
21. Diane Arvanites impartirá un curso de danza para iniciados patrocinado polo Concello de Santiago, entre
o 14 e 19 de Marzo, de 18 a 19,30 h.,
na mesma sala. O curso, que só ten
15 prazas custa 5.000 pta•

• Alúgase piso. Zona da Praza de España (Vigo). Tres cuartos. Dirixirse ao

• Relación de amizade amédio de correspondéncia en castellano. Go to da
música suave (boleros), da música clásica, José Carreras, Plácido Domingo, do
cinema, e de escoitar a onda curta. Ludivina Valdés Aymerich. Marques González 410, 211, e/ Zanja y Salud . Habana 3.
10300 La Habana. Cuba.•

Junk, Not Yet e Money, money de E.
Vik.licky, Fall de W. Shorter, e A night
in Tunisia de D. Gillespie.

ventos, Os Subxenios. Entrada 1.500
pta. Venda antecipada na NASA, Hispano 20, Discos Fans e pub Atlántico.

Peter
Delphinich Trio

Su Ta Gar

Os Resentidos

O grupo de Guipúzcoa, actua o Sábado 12, ás 9 da noite no pub Ave Turuta
de Carballo; e o Domingo 13, ás 7 do
serán, no Aturuxo de Bueu .

Apresentan o seu novo recopilatório
Made in Galicia (1982-94), o Venres
11 e o Sábado 12, ás 11,30 da noite,
no Café Liceum do Porrillo.

La Polla Records

Abuelo Jones

Nun concerto que abren os Mol da
Coruña, e os Kakola de Vigo. O 19 de
Marzo, ás 1,30 da mañá, na sala Zeleste de Osebe (Santiago).

Actua o Xoves 1O, ás 10,30 da noite,
no Café Odeón de Vigo.

• Home de 40 anos, preséncia agradable, solicita traballo sério e responsábel como empregado, chófer, secretário
e maxasista (diplomado), a persoa ou industrial solvente e formal. Podo viaxar
periodicamente, e oferezo absoluta honradez persoal e profesional. Apartado de
Correos 521. 15080 A Coruña.

QuarkxPress, Freehand, e Photoshop. Teléfono (986) 34 62 69 ou 22
30 48, perguntru por Paz.
1

Música ·
Sinfónica de Galiza
O Xoves 10, ás 8,30 no Pazo de Congresos da Coruña e o Venres 11, á
mesma hora no Círculo das Artes de
Lugo. Interpretarán obra de Bertomeu,
Elgar e Schumann. Dirixe Charles Peebles có solista Timothy Hugh no
violonchelo. Do 15 ao 18, dentro do
ciclo Concertos didácticos do Pazo de
Congresos da Coruña, a Orquestra interpretará a Sinfonía nº9 do Novo
Mundo de Dvorak..

Capela Compostelana
Interpretará obras de Palestrina e Victoria, dirixida por Francisco Luengo, o
dia 17 ás 9 da noite, no Auditório da
Galiza (Santiago).

..

N orthen Sinfonia
Orchestra
O Sábado 12, ás 9 da noite, no Auditório da Galiza (Santiago). Dirixe: Heinrich Schiff. Pianista: Christian Zacharias. Programa: Darting the skijj' de
Casken, Concerto para piano nº4 de

L.v. Beethoven e a Sinfonía nº38 KV
504 Praga de W.A. Mozart.

Sinfoneta Slovaca
Concerto organizado pola Sociedade
Filarmónica para o dia 15 no C.C.
Caixavigo.

Loreena McKennitt
&Band
Actua o dia Xoves 17, ás 8,30 da serán, no C.C. Caixavigo. Conceto comprendido no programa Vigocultura'94.

Emil Viklicky Jazz
Quartet
O Mércores 16, ás 11 da mañá, no ciclo Concertos didácticos para xóvenes
do Auditório da Galiza (Santiago).
Grupo lider en Checoslováquia, continuador da liña do Check Jazz Quartet
e seguidores do estilo de Miles Davis
dos anos 60, ao tempo que recolle elementos do folclore do seu país: Interpretarán Dr. Jelcyll e Mr. Hyde de P.
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O día 11, ás 12 da noite, no Playa
Club da Coruña; o 12, ás 10,30 da noite, en La Clave de Santiago e o 13, á
mesma hora, no Iguana Club de Vigo.

Os Subxenios
O Xoves 17, ás 10 da noite, na NASA
de Santiago. Siniestro Totalao completo e reforzado cunha potente sección de

La Unión
O dia 11, na Discoteca Bambina da
Coruña e o 12 en Queen do Porriño.

N oite de música cubana
No Vello Tamboura de Santiago (Virxe da Cerca, 7), o 13 de Marzo, a partir das 10 da noite. Actuación encadrada no 11 Seminário de Música Cubana
que artellan Chus Alonso e máis Guillermo Céspedes. IÍ1formación no
(981) 56 18 95.

O Xoves 17, ás 10,30 da noite, no Café Odeón de Vigo.

Korosi Dansas
Concertos para o 19 de Marzo na Sala
Bristol do Ferro! e o 20 de Marzo na
sala La Kalle de Bueu.

Planta Baixa
O pub Planta iBaixa de Vigo oferece
dous concertos con entrada de balde
para esta semana. Los Motores, para o
Venres 11; e Frente Norte para o Sábado 12. Os dous ás 10,30 da noite.

O Empresário
Teatral
O dia 10, ás 11 da mañá no ciclo ópera para xóvenes do Auditório da Galiza (Compostela), Carmen Bustamente e Joan Antón Sánchez dirixen a
posta en cena da ópera de W. A. Mozart O Empresário Teatral.•

axenda
Cinema

Exposicións

Cine clube
Lurniere-Vigo

Diego Santomé

Realiza os seus pases no Auditório Cidade de Vigo, ás 20,30 h. O Mércores
16, pasan Sacrificio (Franza-Suécia
1986) de Andrei Tarkovski, en versión
orixinal sub-titulada en castellano. O
Venres 18, en sesión especial, proxectan A Vida de Brian (Grande Bretaña
1979) dos Monty Python. Cuota semanal 300 pta., mensual 1.000 pta.
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Caixa e o Concello de
Vigo. Deseñada para
espertar a curiosidade
pota ciéncia. Salas de
percepción óptica, mecánica e de ondas,
amais dunha reproducción do péndulo de
Foucault. Tamén conta
cun auditórío destinado
a outras actividades
educativas como proxeccións de cinema e
sesión de electrostática.
Pódense concertar visitas para centros de ensino no (986) 81 01 70
(Servícios Culturais do
Concello de Vigo).

Expón as suas pinturas, até o 26 de
Marzo, no Café Ardora de Vigo.

Monstra Itinerante
na Escala
Enmarcada no programa do Instituto
Municipal de Educación de Vigo, Escola e Arte. Conta con obra de 30 artistas que ceden a sua obra para que
sexr exposta en diversos coléxios da
cidade. Nesta semana fica exposta no
Corexio Pintor Laxeiro da Florida.

Bienal da Caricatura

Participantes en O sol do marmelo.

O Sol do Marmelo
Dirixida por Víctor Erice en 1992. Pása na os días 10 e 11 , ás 20,15 h., no
Centro Galego de Artes da Imaxe (A
Coruña), como último filme do ciclo
cine documental no Estado e pañol
Nos Limites da realidade. Entrada 150
pta., l 00 pta. con Carné Xove.

Unha vida
ind p nd nt
De Vitali Kanev ki. Odia 17, ás 20,30
e ás 23 h., na Casa da Cultura de Ou-

ren e dentro da programación do Cine
clube Padre Feixoo. •

Teatro
Stand Up!
(Só antre o perigo)
A NASA (Santiago) adica a Ultranoite
de variedades do Sábado 12, ás 11 da
noite, ao espectáculo de grande popularidade no mundo anglosaxón Stand
Up!, no que o público actua de único
xuiz de cada número ameio da sua intervención {aplausos, insultos, tomatazos, asubios, ánimos). Entrada: 700
pta. en cadeira, 1.000 pta en mesa.

Ai, Carmela

Organizada polo C.C. Alexandre Bóveda, a A.C. Tres Pontes e a Casa da
Xuventude. Expm;icións en Ourense
até t 15 de Marzo. No Museu Municipal (de 11 a 13,40 ~de 18 a 21 h. Domingos só de mañá e Sábados pechado), Antolóxica de Carlos Quesada e
Caricaturistas Galegas, con obra de
Bofill, Calros Silvar, Fausto, Gogue,
Lalo, Miguelanxo Prado, Ornar Pérez, Orio , Pepe Carreiro, Pinto e
Chinto, Siro, Xaquín Marín e Xosé
Lois. Na Casa da Xuventude (de 19 a
21,30 h. Domingos pechado), Caricaturistas Noveis cunha escolma do s
apresentados ao /1 Concurso de Caricaturistas Nóveis, e unha monstra de
Loredano. No Liceo Recreo Ourensán
(de 19 a 21,30 h.), exposición selectiva
de retratos feítos por Luís Seoane. Tamén na Bienal as charlas de Carlos
Quesada, o X oves l O ás 8 do serán na
Casa da Xuventude, O creador e a caricatura; e de Xosé Lois González,
Ornar Pérez e Xavier Riomao, o Venres 11, á mesma hora e tamén na Casa
da Xuventude, O Museu da caricatura.

Imaxes
Fotografias de Xesus Otero e Xavier
Osuna, até o 31 de Marzo, na sala
Hispano 20 de Santiago. Horário de
9,30 a 13,30 e de 17 ,30 a 20 h., de
Luns a Venres, festivos pechado.

O Museu do Povo Galego artellou unba monstra sobre o Entroido, que fica
exposta até o 26 de Marzo, de 10 a 13
e de 16 a 20 h. de Lons a Venres.

Pintura de José Luis Fajardo. Até o
22 de Abril de 10 a 13 e de 16 a 20 h.
(Domingo pechado), nas Salas Municipais do Museu do Povo Galego
(Santiago).

Palique

Voila La Femme

Electra,
se~ndo

Eurípide

Dinxida por Manuel Lourenzo. Na
E tación Marítima da Coruña, en esións de Martes a Xoves ás 6,30 do serán, e de Venres a Domingo ás 8,30.+

Latidos
da Terra.
Volcáns e
terremotos

José Luis Fajardo, no Museo do Povo Galego.

•

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

celia Antúnez expón Cabezas arrinca-

das, máquinas de pracer, poemas de
amor e loan, O Home de Carne. Unha
monscra composta por un robot que responde a certos estímulos e unha série de
fracos de laboratório onde conserva en
formol, fragmentos humanos e poéticos.

Bienal de Artistas
Galegas

No Museu Municipal de Lugo até o 13
de Marzo. Unha monstra educativa sobre fenómenos sísmicos patrocinada pola Fundación la Caixa e máis o Concello
de Lugo. Pódense concertar visitas para
centros de ensino no (982) 24 2112.

A Carpa da .Ciéncia
A partir do 15 de Marzo no Porto de
Bouzas por iniciativa da Fundación la

Pilar Arenas
Pintura, até o 21 de Marzo na Sala de
Arte Caixavigo (Vigo).

Os Lagos Verticais
Obra de Tono Carbajo, até o 3 de
Abril, na Galería Trínta de Santiago.

Pronunciamento
e/ou paixón

Obra de Y o landa Herranz, até o 25
de Marzo, na Galería Ad-hoc de Vigo.

Xosé Luis de Dios
Obra na Galería Cítania de Santiago,
até o 24 de Marzo, de 18 a 21 h. de
Luns a Venres.

Will Agar
O fotógrafo Will Agar, doutorado na
Universidade de Minnesota, expón até o
14 de Marzo, no Obradoiro Fotográfico
de Vigo (Pracer 12).

Gogue

Mans Unidas
Artella unha exposición até o 21 de
Marzo na Nova Sala de Exposicións
Caixavigo (Vigo).

Artesania galega

Artellada polo grupo de estudos sobre a
condición da muller Alecrin, conta con
obra de máis de 25 artistas galegas contemporáneas. Aberta até o 13 de Marzo
na Casa das Artes e da Históría de Vigo.

pronunciará a conforéncia O Camiño
de Santiago, para inagurar a monstra
O Camiño de Santi{llgo desde o ar, exposta no Edificio Sarmiento do Museu
de Pontevedra.

Até o 29 de Marzo, de 10 a 14 e de 16
a 20 h. (festivos e Domingos só de
mañá), na Casa da Galiza en Madrid.

O Camiño de Santiago
desde o ar
O Venres 11, ás 8 do serán, no Edifício Femández López do Museu de
Pontevera, Xosé Carlos Valle Pérez

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

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

III Bienal
de Artistas Galegas
Artellada polo grupo de esutudos sobre a condición da muller Alecrin,
conta con obra de máis de 25 artistas
galegas contemporáneas e estará aberra até o 13 de Marzo na Casa das Artes
e da História de Vigo.+

Actividades

O Entroido

Por Talia Teatro. Actuación organizada
pola Asociación de Amizade GalegoCubana Francisco Villamil, para o Domingo 13 de Marzo, ás 10 da noite no
Teatro Principal de Compostela. Entrada
500 pta., que erán adicas ao finanzamento das actividade da A ociación.

O grupo de Narración Oral Escénica
Palique de Madrid, contará o conto Niñas malas, mujeres perversas, o Venres 11, á 10 da noite, na NASA de
Santiago. Entrada 800 pta.
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Pintura do siléncio

Có gallo do Día da Muller Traballadora
o Ateneo Santa Cecilia de Marin abre
unha monstra que ficará aberta até o 17
de Marzo, na que expoñen as escultoras
Manuela Potiño, Isa Soriano, Xela
Area; e as pintoras Carmela Salazar,
Lota Solla, Nieves Otero, Isabel Dominguez, Mechu Malo Ugarte, Angeles Iglesias e Marisa Justo.

Cabezas arrincadas ...
Até o 18 de Marzo na Nave de Servícios Artísticos (NASA. Santiago), Mar-

Identifíquense!
Os días 15, 16 e 17, ás 8 da
tarde, na aula Magna da
Facultade de Xomalismo
en Compostela, Inzar vai
celebrar as II Xornadas de
reflexión e debate baixo o
lema lnzando Rezó ns .
Identifíquense!, nas que
participarán Nanina Santos cunha intervención sobre a muller galega, Ignasi
Alvarez que falará da identidade nacional e a díversidade cultural e o antropólogo Marcial Gondar cunh a conferéncia sobre a
id ntidade galega.

CC.00. organizan dous
actos para o día 11 na Coruña. As 19,30 h., aun local
a determinar, Agustín Moreno, Secretário Confedera} de Acción sindical de
CC.00. falará sobre a reforma laboral. O mesmo
día, ás 1O da noite, no Hotel Trip-María Pita da Coruña terá lugar unba ceahomenaxe a sindicalistas en
recoñecemento ao seu traballo socio-laboral durante
o franquismo, na que s~ fará público o fallo do I Prémio Escolar O l O dlLMar-=>

e o Movemento Obreiro.

Arredor
do 1O de Marzo

As publicacións
feministas

Tras as mobilizacións do
1O de Marzo a Fundación
10 de Marzo, o Foro Cívico da Coruña e máis

O Xoves 17 de Marzo, ás 8
do serán, na Aula de Cultura Caixa Galicia (Rua Nova, 30), e dentro do ciclo de

conferéncias da Asociación
Cultural Alexandre Bóveda, terá lugar unha mesa
redonda sobre publicacións
feministas na que participarán Maria Xosé Queizán e
Nanina Santos, apresentadas por Pilar PaHarés.

A muller
desde
os concellos
Mesa redonda da Asociación de Mulleres de Redondela Xa ela. Terá lugaro-Xoves -o, ás 8,30 h.,
na Casa da Cultura, e participarán Ana Gandón,
Concelleira da Muller de
Vigo; Ramona Castaño,
Concelleira da Muller de
Vilagarcia, e Carmen Rosa Figueira, Delegada en
Temas da Muller en Redondeta.

A produción de
moluscos na
zona intermareal
As JI! Xornadas de meio
mariño e acuicultura que
celebra o Departamento de
Cultivos Mariños do Grupo Sargadelos no Castro
(0 Castro. Sada), oferecen
para o día 10, ás 7 do serán,
a conferencia de Xosé Durán González, Xerente da
Organización de Productores Nº38 da ria.d~~.
Lc:xisw.cum--marisqueira. O
día 17 de Mario, á mesma
hora, Antonio Cerviño Eiroa dp Centro de Investigacións Mariñas de Vilaxoan,
falará da producción de
moluscos na zona intermareal. Información no Departamento de Cultivos
Mariños do Grupo Sarga'delos, (981) 62 39 54+

'
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Uxía, Mª del Mar Bonet e Amália Rodrigues actuaron xuntas en Compostela
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TRES EN RAIA

O canto libre da muHer
• XOÁN M. ESTÉVEZ

F

acendo coincidir no calendário a
celebración do Día da muller trabal/adora, o pasado Domingo día 6 celebróuse no Auditório de Galicia de Santiago un encentro de cantoras, representativas de outras tantas culturas, a saber : a
portuguesa Amália Rodrigues, a mallorquina Mª del Mar Bonet e a galega Uxía.
Poucas veces o engado da musa presidíu un cenário coma neste espectáculo.
Uxía, coma boa galega, proxecta o seu
canto no viciño país da Amália, mália que
as súas referéncias lusas sexan outras
diferentes da egrexia fadista -nomeadamente, Júlio Pereira-. Mª del Mar ten no
extenso Mediterráneo toda unha chea de
referéncias estético-mitolóxicas, das que
Mallorca vén senda unha serte de estratéxica encrucillada. No confín xeográfico
europeu, Amalia, solitária, non pode albiscar no seu horizonte nengunha outra
pátria artística afín; non hai continuidade,
a soedade por toda compaña. ¿Haberá
situación máis propícia para un canto coma o fado?
Algúns estudosos do tema -que tamén
os hai- afirman que a verba fado, etimolóxicamente devén de fatum, que é coma
dicer destino dos que, estoicamente, soportan os tormentos de amor. O canto
tórnase afortunada expresión artística
dun drama persoal ; o artista -intérprete
ou autor- mitiga a súa desventura co
acompañamento de instrumentos como a
guitarra ou o acordeón .

Tres cantoras, tres xeracións
Uxía tén manifestado en público que un
dos seus referentes artísticos cando comezóu a cantar foi Mª. del Mar Bonet;
de feito, no recital do pasado Domingo
convidóu á cantora mallorquina a compartir con ela un poema galaico-portu, tl~óculo XIII. Pola súa banda, Mª.
·~ el Mar gravóu no sffir Cisco Anells O.:AL:
guá unha canción de Amalia Rodrigues
-Cor Perdut-.
Mália súa mocedade, Uxía interésase pala herdanza dos seus devanceiros, e no
ermo que, en xeral, supón a curta história
da canción galega, atopa no repertório
dun fugaz· cantor, X. Quintas Canellas, o
mentado poema galaico-portugués de
Juliáo Bolseiro. Igualmente, várias composicións de José Afonso foron interpretadas en tan sinalado recital. Sería unha
mágoa que o dúo coa Bonet ficara neste

De mentíras
e políticos
• CARLOS MELLA

M

entir é faltará verdade , contar un canto que non se quela ben coa realidade. E é o xeito de
mentir no que se diferéncia un política
dun cidadán do comun.

De esquerda a dereita Uxía, Mª del Mar Bonet e Amália Rodrigues.

acontecimento, xa que, á marxe de calquera reclamo publicitário , a conxunción
resultóu do máis doada. Uxía atopóu o
atinado acompañamento instrumental
que dignifica a súa voz: violiño, violoncelo, piano, sintetizador, harpa e bouzouki.
Mención especial para Nacho Muñoz, autor dos arranxos, que amasa un bó coñecemento dos recursos musicais precisos
para o arroupamento instrumental da
cantora.
Mª. del Mar confirmóu o que xa amasara
no seu recital en Vigo hai dúas semanas:
a superación da madurez. Cando canta,
vivéncia a canción, e iso condiciona desde a expresión corporal ata a propia voz,
cambiant~s ambas, segundo o contido
do texto. E tenra cando canta A la platja
-ensoñadora composición do seu último
disco sobre Theodorakis-, e heroica cun
tema coma o macaero A marte de Margarida. Os seus catro músicos -guitarras,
bandurria, bozuki, percusión, baixo eléctrico- representan un variado mosaico da
amplia étnica mediterránea , e ela, no
centro do cenario , sintetiza o crisol pluricultural da súa poética musical. A amplitude de rexistros que supón o seu arte, fica reducido nun espazo, própio de grupo
de cámara. O seu primeiro tema foi un
dos poemas galegas de Caries Riba, e
estivo acompañada por Emilio Cao á harpa, e máis Cesar Martínez no teclado.

Naturalmente, Amália foi a derradeira en
cantar, e xustificóu coa súa presenza o
mito que rodea tan senlleira figura, xa
que pala própia actuación, habería moito
que comentar. Os altibaixos da súa voz
amasaron que ós seus setenta e tre
anos-edade confesada no cenário- non
distingue nen modula atinadamente, a
respeito da tonalidade das cancións; a
súa própia vqz perdéu intensidade. Pero
como queira que quen tivo retivo - está
visto que non falla o refrán - a súa posta
en cenário resoltóu impecábel; sen apenas moverse do centro cénico , mantivo
en todo momento a atención do público.
A diferéncia das outras dúas cantoras, os
seus músicos limitáronse a acompañar
escrupulosamente á intérprete, sen lucirse facendo florituras instrumentais. Guitarras nas súas diversas variantes -por
descontado, non fallóu a portuguesa- e
uns profesionais con oficio , que dignifican a unha car.tora, que máis ben semella unha sombra do que foi no seu glorioso pasado.
No comezo da noite, Uxía dedicóu o seu
recital a todas as mulleres que traballan
arreo a prol dunha sociedade máis xusta,
e Mª. del Mar resgatóu do seu repertório
un tema que tiña abandoado nos seus
recentes recitais: Nós, as mulleres, no
que a xeito de desafío dí: arelabas unha
dona I e atopache unha persoa. •

Fraga é un grande mentireiro. Un
mentireiro verdadeiro: non falta á verdade; limítase como político a construir a sua realidade. Pujo! é outro
grande mentireiro: mesmo acada a
construir unha estupenda mentira a
base de xestos, sen falar.
Pero o campión era Felipe, mestre i signe nas artes da picardía. Por 1so
penso que está chegando o cabo da
sua viaxata política: xa minte, como
calquer cidadán , faltando á verdade
E ponse rúbio con sorrir de coello e o
mirar opaco. O outro día mentiu na 1 levisión dicendo que a renda nacional
era de catorce mil dólares per cap1ta
cando todos sabemos que está en
dez mil . Mentira indigna dun político
que mentiras como esa podémola dicer calquera.
Fraga ou Pujol non cometerían ese
erro. Dirian que "a renda nacional, xa
importante, ia , con traballo iso si,
acercándose cada vez máis á europea". O cal que, dunha banda é men
tira pero de outra, e segundo se mire,
non deixa de ser certo. •

VOLVER AO REGO

S

e a vostede unha empresa afi liada a Confederación de Ramilo lle fai un contrato de aprendizaxe, a causa pode sairlle a fin de mes
por un salário de unhas 35 mil pesetas. Probabelmente o fagan traballar
máis de oito horas diárias, se cadra
dez, nalguns casos até seis dias á
semana e, por suposto, non receberá
nengunha formación, en contra do
que marca a lei, que os empresários
nen idea teñen diso.

Aquí atopará a seguridade que necesita:
Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección,
extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes,
C.P. TV, central receptora de alarmas, etc.

TODO EN SEGURIDADE
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Seguri~ac:te

O cidadán cando minte falta á verc'a
de, limítase a interpretar a realidade
Calle un dado por aqui, unha cifra por
alá e unha opin ión por acolá, e canxila
a sua verdade que é a nasa mentira.
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Pero se encentra unha boa esquina,
perta dunha praza de abastos, ou unha rua transitada, pode sacar máis
das 35 mil pedindo e abonda con poñer a mau durante non máis da ets
horas diárias. Ademais no en 61 e
re isto e
aturar ao xefe. Hai dados
a tendéncia vai en aumen ~f

