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As viaxes de Fraga a Chile e
Uruguai foron encarregadas
~~por Felipe González
Aprincipal misión de Fraga lribarne nas suas viaxes a América é a de embaixador de
Madrid ante os Governos dos
paises que visita. Se en Cuba
foi interlocutor ante Fidel Castro para logar a apertura do
réxime, nesta ocasión mediou
ante o presidente uruguaio e
ante a Corte Suprema do país

platense para que sexan extraditados os membros de
ETA alá residentes. Tamén
serviu de ponte ante o Governo chileno no contencioso que
mantén co español polo enxuiciamento dos responsábeis
do asesinato do funcionário
da ONU, Felix Sória.
{Páxina 7)

Mariano Abalo:
Nestas europeas non se dan as
condicións para apoiar a HB'
1

A Frente Popular Galega converteuse en partido, por decisión da sua 11 Asemblea Nacional celebrada o pasado dia 13
en Santiago. A unidade do na-

cionalismo é un dos seus obxetivos inmediatos, "pero a decisión está en mans do BNG",
segundo Mariano Abalo.
{Páxina 11)

O sindicalismo nacionalista
únese após de nove anos
de división
A partir do dia 19, CIG deixará de ser o nome dunha
coalición de duas centrais
para ser a denominación
dun só si ndicato. Depois de
no ve anos, o sindicalismo
nacionalista voltará a estar
unido. Para os dirixentes de

ambas centrais trátase de
algo máis que sumar, "este é
o xerador dunha ilusión que
terá os seus efectos sobre
moitos traballadores, moitos
máis dos que hoxe xa ternos
afiliados".
(Páxina 5)

Neil Bleaney: 1 No campo

irlandés non quedará xente nen
para facer de guia turístico'
Neil Bl aney foi ministro de
agricultura de Irlanda durante
os sete anos decisivos da integración no Mercado Comun.
A defensa do pequeno agricultor é o centro do seu traballo político, tanto como parlamentário independente en Estrasburgo (integrado no grupo
Arco Iris) como dentro do

~

LUIS SEOANE:
VIDA E OBRA
Helena González Fernández
A biografía, a obra de creación, as
iniciativas editoriais e
periodísticas, as polémicas sobre o
galeguismo e sobre a a1te. Un
estudio completo sobre o escritor
homenaxeado este ano no
Día das Letras Galegas.

Fianna Fail, ao que pertenceu
durante 22 anos. Nesta entrevista, que tivo lugar durante a
sua recente viaxe a Galiza,
asume o papel cte Casandra,
a partir da experiéncia irfandesa, contra o alto e irreversíbel
prezo que a Política Agrícola
Comunitária nos vai cobrar.
{Páxinas centrais)

Os sobresoldos serian o pago a traballos moitas
veces non confesábeis nunha estrutura democrática

O estado secreto
O intento de xustificar as suas fortunas persoais por parte de altos
cargos da Garda Civil levou a que saise á luz o uso fraudulento de
diñeiro que o Estado dispón sen control democrático. Ainda que a
polémica está centrada nos sobresoldos percibidos ilegalmente,
afloran outras irregularidades como a de financiamento a sindicatos
policiais, partidos políticos marxinais, confidentes internos,
operacións antiterroristas e de control de partidos políticos.
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Os .fondos
reservados foron
utilizados para
espiar a parti9os
pólíticos, pagar a
confidentés en
distintas
organizacións e
operacións coma
o finanzamento
dos GAL, de moita
maior releváncia
antidemocrática
que o fraude dos
sobresoldos.

PEPE CARREIRO

Só a metade dos.fondos reservados _
de lriterior se usan para os fins previstos

Partidos políticos galegos e sindicatos foron
espiados ·con cargo aos fondos reservados
ALFONSO EIRÉ • G. LUCA DE TENA

O intento do ex Director Xeneral
da Garda Civil, Luis Roldán, de
xustificar o seu medrado capital,
tirou a luz o complementazo,
pero serviu tamén para descobrer o manexo antidemocrático
dos cartos públicos.
O sobresoldo percibido pola
maioria dos mandos do Ministério
do Interior só é unha das numerosas irregularidades no uso dos

denominados fondos reservados;
diñeiro non sometido a control democrático que o Governo fai circular polos sumidoiros do Estado.
Moito deste diñeiro seguiu fluindo
polos mesmos circuitos antidemocráticos construidos durante o
franquismo e usado para idénticas funcións que no réxime ditatorial. Parte destas cantidades pagarianse por "servícios prestados"
e non só como emolumentos

máis ou menos graciábeis.

Pago por servícios

Unha fonte contrastada do Mihistério do Interior, afirmou que
a métade dos 600 millóns de
fondos reservados da Secretaria
de Estado para a Seguridade,
non se usaron "en loitar contra
do terrorismo e do narcotráfico",
fins para os que están destinados. O deputado de IU, Romero
é do mesmo parecer.

Unha fonte de Interior á que tivo
acceso A Nosa Terra, sinala que
parte destes fondos son utilizados para vixiar aos partidos políticos. "Seguíronse mantendo infiltrados nos partidos nacionalistas, nos que se realizaron escoitas, informes e vixiáncia, tanto
das suas reunións como dos
seus principais líderes e pasando

a información a altos cargos do
Ministério". Segundo esta fonte,
parte dos sobresoldos non son
tales, senón que serian "o pago
de outras funcións alén das suas
próprias, tanto na obtención de
información, na sua valoración e
catalogación, como no seu envio
ás persoas correspondentes".
Non só os 28 altos cargos denunciados por El Mundo e cuxa

OEstado Leviatán.da bolsa :negra
A liberdade de expresión é, segundo a interpretación
do Constitucional en duas senténcias repetidamente
citadas, un direito básico sen o que perderia razón o
resto do texto fundamental. Como trabe mestra do
sistema democrático a libre discusión de ideas e
opinlóns foi tamén o aspecto máis recusado polo
continuismo franquista durante os últimos anos da
Ditadura. A crítica, ben máis ca a abolición do direito
franquista, podia comprometer posicións de priviléxio
e grupos de presión consolidados ao abeiro da
excepción militarista inaugurada no golpe de estado
do 1936.
O proceso público sobre os fondos reservados indica
que as posicións políticas contrárias á liberdade de
información non se poden considerar perdedoras no
marco constitucional. O Estado ten suscrito todas
cantas declaracións universais existen en defensa do
libre acceso aos documentos da Administración e a prol
da transparéncia dos actos do Governo, desde os
acordes de Helsinki ás declaracións exemplarizantes
das institucións de direito de todo o mundo ou o tratado
da Unión Europea. Pero basta unha inspección das
Nacións Unidas sobre o trato dos detidos para _que o

Estado vaia emparellar o seu prestíxio coa xinea dun
Suharto ou da gandalla militar sionista.
O Estado xustifica a adm.inistración dunha bolsa
secreta de caudais públicos sobre a existéncia de
grupos armados que non respeitan as regras
democráticas. A realidade obxectiva indica que·en
dezaseis anos de Constitución, os grupos situados· á
marxe da democrácia nor.i deixaron de existir nen de
recorrer á violéncia para acadar os seus fins. P9la
contra, ao Estado medráronlle os territórios no& que a
regra democrática está suspendida mentres o
conceito de seguridade xeralízase dacordo con
normas inequívocamente conservadoras. A cada, os
membros da equipa de González rentean a vella
identificación franquista entre Estado .e sociedade ao
tempo que suxiren cos seus actos e discursos que a
liberdade non é derradeiramente compatíbel co ben ·.
público. Eisa cabeza do vello Leviatán do Estado
ditatorial, por moito que coroada de informática e d:e
apelacións públicas á excepción.
Pero a excepci ón democrática non acaba cos seus
inimigos senón que os multiplica. Unha vella caste de

funcionários armados de longa profisión
antidemocrática acubilla no meio da nova policia
xudicial e derrama intermitentemente o seu proxecto. O
Estado das camadas negras sucédese a si mesmo a ·
cada que os seitores prógresistas da Administración _ ,
~nsaian a solución política dos enfrontamentos
' .
liminares dentro da sociedade. .
Por fin, á censura do franquismo nácenlle oácoros de
nome democrático. Os fondos de reptis pagan a
empresas de información para que non informen ·e a ·
xorn?listas para que non digan. A Constitución exília a
censura pola porta grande pero a. censura ·regresa
·polos sumidoiros do Estado, con sálário público.
Repárese· que os ministéric;>s de silenzo e bolsa negra
son os da Defensa, de Exteriores de Interior e da
Xustiza, precisamente os non transferidos. A
descentralización, que é parte fundamental do proxecto
de profundización democrática, tense contrastado ben
máis transparente ca o Estado que di que ten que
seguir senda centralista por razóns (interminábeis, ben
se ve) de seguridade. •
ANOSA TERRA

Gastos reservados
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O Governo non pode negarse a informar
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Seguridade

Os partidos que agora p~den
información sobre os fondos, negárona
cando se pretendeu investigar aos GAL

de
1

579.418

1

58.382

Director
daG. Clvil
1

Total

A corrupción no uso dos
fondos reservados
preocupa máis á maioria
dos partidos políticos
españoles que a sua
utilización con fins
antidemocráticos como o
financiamento do GAL.
De feíto, a maioria no
Congreso defendeu o
silenzo sobre o uso
deste diñeiro fronte a
proposta de investigar o
finanzamento das tramas
antiterroristas.

827.800

J DEFENSA:

Ministro

9.572

CESIO

11.266.900

Outros

1~<.:::.:..:...!.:<...----"=~--=='-----------'
393.718
362.596
95.700

1Total:

1.670.190

1.400.000

1.770.732

1.400.000

1.670.700

1.450.000

1.725.ooo

1.642.350

,

1.700.000(

comparecéncia parlamentar pepeténcias que o Estado conside o PP, estarian implicados no
dera non transferíbeis. En tersobresoldo, senón que, segundo
mos xerais, constátase que a
El País, ''todo funcionário destiAdministración transferida, tanto
nado á Secretaria de Estado de
pala maior proximidade como se
Interior recebeu un complemencadra pala criación recente, non
to". Este sobre inchega aos níveis
cluia a alguns pode corrupción
licias e gardas cidos departamenvís , incluso aos
metad e dos 600 tos que conforque se adican a
millóns non se
~s~~d~. cerne do
tarefas burocráticas neste deparusaron "en loitar Até de agora satamento, que tamén se viran rebíase que o siscontra o
compensad os
tema de pagos
terrorismo e
con medallas que
non declarábeis
!les aumentan o
xerara corrupteo narcotráfico"
soldo vitalícialas abandas enmente nun 1O, 15
tre os garda civiou 20%. "Ese seles e policiais deria o pago por redicad os á loita
alizar outros laboantiterrorista. Un
res máis alá das
mando policial
suas próprias e tamén por garcomentaba que "en máis dunha
dar a boca pecha", comenta o
ocasión pagouse moito diñeiro
noso informante.
coa excusa de sobornar a un
confidente que ia facilitar a deA guerra entre a Guardia Civil e
tención dun comando, cando na
a Policia , a desconfianza no
realidade a sua captura tíñase
Centro Superios de Información
conseguido sen dar un duro a
de la Defensa (CESIO), pero, soninguén: simplesmente co trabre todo a necesidade de ter unballo ordinário".
ha información privílexiada própria, ao non desmontar o aparato
Traballos especiais
policial herdado do franquismo,
Pero moitos destes fondos, desseria a causa de que, despois da
Transición, o Governo central
tes sobres pechados con banda
despregase considerábel activiplástica adesiva e trasparente ,
dade para comprar vontades e
eran o pago de trabal/os especanles de información, "ainda
ciais, tanto a altos cargos como
que esta necesidade non supoña
a axentes da Garda Civil ou da
que alguns non se lucraran aproPolicía. Un funcionário relacionado cos servizos de informacións
veitando a sua posición ; xente
que se aproveita haina en toda
das forzas policiais, sinala que
"aqui estívose espiando moito
parte", afirma unha fonte policial.
tempo ao BNG e podo confirmar
A corrupción, baixo forma de arque se gravou a reunión que esbitrariedades e delitos cometite partido mantivo co PSOE no
dos cos fondos de libre disposihotel Los Tilos en Compostela,
ción, atinxe aos ministérios da
despois dos comícios municipais
Defensa, Exteriores, Interior e
asi como a asemblea que por
Xustiza. Precisamente as com(Pasa á páxina.4)

A

O Governo non pode negarse
a informar ao Parlamento sobre
o uso dos fondos reservados. A
Lei de Segredos Oficiais é rotunda ao afirmar que o Congreso e o Senado "terán sempre
acceso a canta información reclamen , na forma que determinen os respeitivos Regulamentos e, no seu .caso, en sesións
segredas". Unha resolución do
2 de Xúnio de 1992, oferece
seis fórmulas distintas segundo
a clasificación dos documentos
e de quen os solicite.
O mi'nistro de Interior, José Barrionuevo, négouse a informar
ante o Parlamento cando o
xuiz Baltasar Garzón tentou
saber quen finanzaba aos
GAL. O Governo apoiou a sua
posición no pretexto das razóns de Estado e nos requerimentos da loita antiterrorista.
Desde a transición, o executivo
de Madrid adoita invocar o que
califica de primeiro obxectivo
de orde pública para xustificar
a conculcación das leis que o
converten en Estado de direito.
A máis, a loita antiterrorista e
unha alfombra debaixo da que
se acubillan moitos outros negócios, ilegalidades e delitos.
O uso impróprio deses fondos
reservados en Euskadi foi denunciado polo comisário Alberto Elias, que elevou un informe
a Interior dando conta das corruptelas descobertas através
das escoitas telefónicas a un
grupo de axentes sospeitosos
de estar relacionados co asasinato do parlamentário de HB,
Joseba Muguruza, en Novembro de 1989 en Madrid. O comisário Eiias, finado o ano pasado, comentou que "hai xente
que se está a facer de ouro
cos fondos reservados. Hai
xente que semella interesada
en qu_
e non acabe ETA".

O Delegado do Governo español na Galiza, Garcia· Sabell, co ex ministro de Interior, José Corcuera.
A. IGLESIAS

1

Por esta información· difundida
por El País de Madrid pudo saberse que a marte d_e Muguruza, atribuida a Ynestrillas nun
comezo, sendo absolto por falta
de probas, tiña importantes ramfficacións no aparato policial
destinado en EuskadL Refórzanse asi as denúncias realizadas no seu dia por HB cando
culpaba aos carpos de seguri-

dade do Estado
do atentado do
Hotel Alcalá. A
revelación cobra ainda maior
importáncia por
canto agora sáb es e que os
sospeitosos,
nunca atopados, formaban
parte dos sumidoiros do entramad o da taita
antiterrorista.

cións e pagando
corrupcións".

Coronel Galindo.

As palabras do
comisário Elias de que "hai
xente interesa9a en que non
acabe ETA", callen maior valor
se ternos en conta que Muguruza era un dos principais negociadores de HB, formación que,
por primeira vez ia ir ao parlamento. Aquel atentado serviu
para endurecer a postura dos
sectores abertzales menos proclives a unha negociación.

Abrir unha
investigación

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

O portavoz do
PSOE na Comisión de Xustícia,
o deputado por
Lugo, Ventura
Pérez Mariño ,
desmarcouse tam én dos seus
compañeiros de
grupo e pediu
unha investigación dos fondos.
"Hai a abriga política e moral de
clarificar si se usaron os fondos
reservados correctamente ou se
obedeceron a outros fins", afirmou o ex- maxistrado.
Nesta ocasión, o PP apontousde tamén a unha investigación
deste proceder. Alvarez Cascos acusou a Felipe González
de "sementar corrupeión"; António Romero, de IU , pala sua
banda, demandou investigar o
património personal de altos
cargos "para acotar a fonte da
sua mala utilización".

Cando o xuício contra Amedo e
Domínguez, a demanda de claFronte a estas peticións de inrificación no uso dos fondos re- , vestigación levantáronse dous
servados, por existir sospeitas
valado's, a priori infranqueábeis. Por un lado o Fiscal Xemáis que fundadas que se estaba a financiar con eles aos
ral do Estado, Elíxio HernánGAL, apresentouse como un
dez B por outro CiU, que de
novo sae en apoio do PSOE,
pulso entre o poder Executivo e
impedindo ambos partidos que
Xudicial. O xuiz Garzón, abandeirou daquela a petición de
a comisión de investigación do
clarificación~ hocaso
Roldán
xe, como númefurgue no novo
ro dous do Miescándalo, con
nistério de Inte- 'Ninguén dixo
apelacións á
"responsabilidarior, é máis cau que os fondos
to, ainda que se
de, á lealdade e
á lexitimidade".
mostrou parti- ·
reservados
dário dun maior
control parla As declaracións
pagan
mentar dos fonrealizadas polo
información.
dos reservados.
ex Ministro CorGarzón consicuera foron abComo se paga
dera que "ca.1 solutamente cla_quer control que
rificadoras para
información?
se realice des- os qu.e podían
tes fondos, depensar que a utiPagando
bería de esixir a
1ización frauoutraicións e
responsabilidalante era unha
d e daqueles
montaxe dos
corrupcións"
que
o
fagan".
meios de comu,
nicación. Cor·cuera recoñeceu
Con motivo da
que era certo
investigación
do xuiz Garzón . sobre o GAL, · que altos cargos do Ministério e
Felipe González dixo que "o · das FOP recibiron con maior ou
menor regularidade cantidades
Estado de direito deféndese
nas tribunas e nos salóns e tade diñeiro sen xustificar e sen
mén nos sumidoiros, e cando
que ninguén fiscalice como e
se teña madurez para .com.en que se gasta. Ademáis
prender que tamén nos sumibrandiu todo tipo de argumentos para xustificar que el mesdoiros se poden resolver estas
mo gratificaria a determinadas
custións, daquela teremos supersoas utilizando ese diñeiro
perado estas regueifas".
que de xeito discrecional obra
en poder do Ministério.
Despois que alguén próximo
· ao Governo central filtrase á
Pero o debate, como no caso
prensa o uso dos fondos redos GAL, segue a furtarse da
servados para fins alleos aos
presuntos intereses ultrasecre- -sua verdadeira clave: a naturetos dos Estado, Enrique Balles- . za dos próprios fundos reser teros, asesor de Felipe Gonzávados. A sua própria existén1ez declarou: "Ninguén dixo
cia delata a realidade dun poque os fondos reservados pader que se declara incompegan información. Como se patente para cumprir co seu dega información? Pagando traiber nun Estado de dereito. •

1
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(Ven da páxina 3)

aqueles dias realizou o BNG en
Vigo para decidir se entraban ou
non no concello desa cidade".

Un ministério de Asuntos Reservados

"En moitas instáncias nacionalistas nunca deixou de ter confidentes o ministério do Interior -acrecenta o mesmo informante. Hai
outros casos máis que o de Kinito (membro da dirección de HB
que desapareceu despois de se
descobrer que era confidente policial) . Cónstame que algunhas
destas prácticas foron denunciadas por compañeiros ás máis altas instáncias, pero nunca lles fixeron caso". En Galiza a causa
das operacións antidroga móvese moito diñeiro sen control, "pero foi utuilizado para moito máis
que para recoller información sobre a droga, tanto polo Coronel
Ayuso como polos negociadores
enviados de Madrid", afirma o
noso interlocutor que se nega a
ser identificado públicamente. -

O caso dos fondos reservados
revela que Governo central ten
duas liñas políticas sobre a liberdade de prensa.

.. 1\

Di ñeiro procedente dos fondos
tamén serveu para imprentar no
prelo da policia en Leganés (Madrid) panfletos e carteis anónimos
contra Herri Batasuna durante a
campaña das eleccións para o
Parlamento Europeu en 1989.
Vários comisários precisaron en
declaracións públicas que Interior
chegou a usar os fondos reservados para facer calar "a algun sindicato policial para calar as suas
críticas ou reivindicacións". Estas
denúncias cobran máis protagonismo pois contrastan cooas manifestacións realizadas por outros
funcionários relacionados coa loita contra da delincuéncia que
afirman que "Interior sempre é
moi restrictivo cos fondos reservados para confidentes deste tipo
de operacións".+

Dunha parte, defende o direito á
crítica e asegura que a metade
dos seus problemas están causados palas alimañas do sensacio.nalismo que entran coa pel
de añ'o da Constitución a romper a cidade das liberdades .
Doutra, desvia umha cantidade
non menor dos orzamentos públicos para comprar o silenzo
de certos meios de comunicación. Esta actuación complétase co traballo dunha ben dotada
máquina funcionarial que baixo
a divisa da comunicación funciona para que a comunicación
non estorbe os obxectivos tácticos do Governo.
Asemade , toda esta capacidade de presión sobre a comunicación desde as instáncias públicas , non se pode compre_
nder nos seus termos xustos se
non se leva conta do reparto
das axudas públicas aos
meios, sobre as que a Adminis tración se reserva unha ampla
discrecionalidade. Filtrada palas entregas direitas de cartas e
prebendas a alguns dos que
escreben, polas axudas ás empresas da comunicación e pala
intervención na propriedade
dos meios, o conceito de liberdade de expresión que aparece
consagrado coma columna
central do sistema democrático,
recebe o trato de perigo públi-

Luis Roldan, ex director xeral da
Guarda Civil, aumentou o seu património nun 400 por cento.

co. Con efeito segundo informa
o diário El País (16 de Marzo),
a Brigada de Información de Interior empregaba fondos reservados para comprar información a moitas persoas , entre
elas a un gruJ:'!> de xornalistas.
O anúncio de que vai ser posíbel identificar aos destinatários
dos cartas entregados á Prensa polo Governo ao abeiro do
seu particular estatuto de reserva, levanta un barullo considerábel nos despachos de dirección dos meios de comunicación dominantes . A primeira
vista semélla que estamos a viver na v~spera dun debate de
altura sobre a liberdade de expresión, coma centro do edificio

! \t.'1.

U !

pr·egñ-a desdé ·a· Governo ce'ñ ~ '
democrático , semellante ao
tral a todas as institucións do
que perdera o presidente Nixon
Estado. A recente actuación do
cando tentou agachar uns dodirector da RTVG , agachando
cumentos militares (os papeis
perante o Parlamento autonó do Pentágono) en nome da semico o prezo que paga por un
guridade do Estado. Pero o que
programa recusado por unha
hai é un acordo entre directores
de· meios que prefiren deter ·a
parte considerábel da opinión ,
é un bon exemplo.
guerra na trincheira, non sexa
que a publicidade lanzada conSuécia implantou nos primei tra a corrupción do veciño se
convirta nun proxectil de ida e
ros anos 80 o princípio de puvolta contra a própria. O univerblicidade de todo documento
so leitor recebe-un trato de miguvernamental que permite
noria de idade
sen apenas exque lembra 'OS
cepcións , a to dos os cidatempos da censura: sabe que Suécia implantou dáns, consultar
existen fondos
e fotocop iar os
reservados para
papeis da Ad nos primeiros
información pero
ministraci ón. O
anos 80 o
se lle nega a
Parlamento Euoportunidade de
ropeu reforzaba
princípio de
de a pouco a ficoñecer pa ra
quen foron e calosofia de uti lipublicidade de
l es son as ra dade pública da
zóns que esg ritodo documento información , en
me o Estado pacontraposición
governamental
ra exerce r a coco uso comer rrupción. Alguns
cia l privado de
que permite , sen emi
grupos de preso ras e xorsión da comuninais . Co papel
apenas
cac ión compórdos tratados intanse coma Esexcepcións,
ter n a c ion a i s
tados en pequeas inado s polo
consultalos ou
no. Igual ca o
Estado para gasubsolo de Nova
ran
tir a publ icifotocopialos
lorque, teñen cadade de docu nais sen luz nos
mentos da Ad que medran os
ministración , o
crocodilos .
Governo central
construe un miA reserva de inde
n ist ér i o
formación é un esti lo que imasuntos reservados .•

~
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Os sindicatos máis representativos de vários paises asistirán ao congreso de unificación

A criación da Confederación lntersindical Galega
pon fin á división do sindicalismo nacionalista
da polo PCE que nos inícios redactaba os seus manifestos en
castellano chegou, co paso dos
anos, a realizar por boca de secretários xerais como Amor Deus
discursos filo-nacionalistas.

•MANUEL VEIGA

A partir do dia 19, CIG
deixará de ser o nome
dunha coalición de duas
centrais para ser a
denominación dun só
sindicato. Despois de
nove anos, o sindicalismo
nacionalista voltará a
estar unido. Para os
dirixentes de ambas
centrais trátase de algo
máis que sumar, "este é o
xerador dunha ilusión que
terá os seus ef eitos sobre
moitos traballadores ,
moitos máis dos que hoxe
xa ternos afiliados".
Con máis de 50 locais, case 150
persoas empregadas, 3.800 delegados e un número similar de
afiliados cotizantes ao de UGT e
CCOO, a que será Confederación lntersindical Galega (a primeira palabra Converxéncia foi
sustituida) presenta unha estrutura sólida que os seus responsábeis queren ver tamén como
"a de máis prestíxio e coerencia", tocante á prática sindical.
A proposta que será presentada
ao Congreso inclue a Fernando
Acuña, actual máximo responsabel da CXTG , como secretário
xeral do novo sindicato. Manuel
Mera da INTG seria o secretário
confedera!. Ambos os dous asumirán a representación pública
da CIG, se ben ao secretário xeral corresponderalle unha maior
responsabilidade nos organismos nacionais, en canto o confedera! exercerá preferentemente
as responsabilidades exteriores.

Ilusión xeralizada,
por riba dos recelos
Con alguns recelos e non sen

Para as eleicións sindicais de
fins deste ano, a CIG presenta
un potencial similar ao de
CCOO e UGT (moi afectada polo caso da PSV). A implantación
sindical nacionalista mostrouse
desde hai case unha década como aventaxada, a respeito dos
partidos poi íticos do mesmo
campo ideolóxico dentro de Galiza. Como sindicato, a CIG non
ten tampouco parangón en Cataluña, unha nacionalidade onde
as forzas próprias son hexemónicas en todos os demais eidos.

Recoñecimento
internacional

atrancos a unificación da CXTG
e a INTG culminará este 19 de
Marzo no Congreso Constituinte
da Confederación lntersíndícal
Galega. Dirixentes de ambas
centrais apúranse a matizar que
os problemas "hainos como é
lóxico, pero son menores; o que
predomina entre os delegados e
afiliados é a ilusión e coidamos
que está ilusión mesmo se
transmite a unha parte importante da sociedade".
O maior inconveniente para a
fusión parece, contado, alleo
ás próprias centrais . "A loita
contra a reforma laboral, o tratar de darlle resposta inmediata e continuada, quitounos moito tempo", comenta outro dirixente.

CCOO e CIG critican a
1
sintonia en temas laborais da
Xunta e do governo central'
con motivo do 1O de Marzo
Unha manifestación en Ferrol e
concentracións antes as Delegacións de Traballo ou do INEM
nas demais cidades galegas
serviron para conmemorar este
ano o Dez de Marzo. UGT só
participou no acto ferrolán e non
recoñece a data como Día da
Clase Obreira Galega. A celebración tende contado a consolidarse no panorama sindical e
laboral do páis.

A movilización ferrolá, en lembranza dos dous traballadores
de Bazán mortos a tiros pola po1ici a hai vintedous anos,
foi o
acto máis importante da xornada, pero os traballadores, nomeadamente delegados, percorreron tamén as ruas das restantes
capitais galegas. Os sindicatos
non están dispostos a perder a
onda mobilizadora dos últimos
meses que tivo o seu ponto álxido o 27 de Xaneiro coa Folga
Xeral.

CCOO e CIG convocaron actos
en toda Galiza e presentaron un
escrito ante a Conselleria de
Xustiza, Interior e Relacións Laborais esixindo, por terceiro ano
consecutivo, a institucionalización da data. O Concello de Vigo. dará a unha rua o nome de
Dez de ·Marzd:

En notas feitas públicas polás
centrais criticouse a sintonia da
Xunta e do Governo central á
hora de "elaborar medidas perxudiciais para os traballé~tdores,
como é o caso da contrarreforma laboral", conforme "son incapaces de artellar unha política
xeradora de novas empregos".+

•M.V.

ANXO IGLESIAS

As reunións conxuntas eran xa habituais.

Máis de vinte anos de
história
O sindicalismo nacionalista tivo
os seus xérmolos ainda na clandestinidad e. As Comisións
Obreiras estaban implantándose
desde dentro do sindicato vertical e baixo o patrocínio do ilegal
Partido Comunista. Pero especialmente a partir de 1972, data
de grandes mobilizacións en Vigo e Ferrol, outros grupos de
traballadores comezaron a organizarse. A UPG é un dos partidos mentores. Pronto nacera o
Sindicato Obreiro Galego, raigame dun tronco que se desenvolve até a CIG actual.
Unha traxectória nada rectilínea
que cr!ou a ING, lago fusionada

coa CTG e fondas rupturas como a de 1985 que provocou a
partición da 1NTG e o nace mento da CXTG. Unha loita entre irmans da que só agora se poderán dar por suturadas as feridas.
Mália os desencontros, o sindicalismo nacionalista consolidou sen
dúbida as suas liñas estratéxicas: oposición aos pactos sociais, defensa de convénios a nível galega e reivindicación dun
plan galega de emprego. Esta última proposta hoxe asumida por
todas as centrais é unha mostra
da influéncia que tivo o sindicalismo nacionalista sobre o sindicalismo galega en xeral. O discurso galeguizante comezou axiña a percebirse sobre todo en
CCOO. A potente central inspira-

O recoñecemento do sindicalismo nacionalista está a producirse igualmente a escala internacional e terá a sua .reválida de
madurez precisamente no congreso do dia 19. No auditório de
Santiago estarán presentes delegacións do máis alto nível dalgunhas das centrais máis representativas do mundo: A CGTPlntersindical portuguesa, a CGT
de Fráncia, a Central de Traballadores de Cuba, a FSIR de Rúsia e a Central Latinoamericana
de Traballadores, entre outras.
Do resto do Estado español
asistirán ELA-STV por Euskadi,
a lntersindical Canária, a CSC
de Cataluña, xunto con CCOO e
UGT. O congreso contará tamén
cunha representa~ión da Federación Sindical Mundial.
Tan completa preséncia ten un
significado maior do puramente
protocolário pois mostra o recoñecemento de Galiza a nivel exterior, através dunha das suas
organizacións, causa até hai
pouco difícil de conseguir.+

DIAS
XOSE LOIS

• Aplicar a LOXSE
na Galiza
costará 95.000
millóns

-·---==
..

A Permanente Nacional do BNG contestou
á carta enviada pola Executiva Nacio· Uriha estimación da
nal de UG solicitando a apertura de neConsellaria de Educación
gociacións en base á futura integración
situa en 95.000 millóns de
desta forza no Bloque. A resposta do
peset.as o custe de
BNG non determina datas porque estas
implanta<;:ión da reforma no
noso país. Esta cantidade
deberán estabelecerse tras un acorde
deberá ser abonada polo
das duas partes negodadoras, pero en
Governo central denantes
todo caso produciranse nun prazo de
da ano 2000 para poder
duas semanas. UG declarou, por boca
cumprir os prazos
de Domingo Merino, que na comisión nemarcados. De todos xeitos,
gociadora, por parte desta forza, estarán
a aplic·ación da LOXSE
os dous sectores do partido, partidários e
leva retraso na Galiza con
· detractores da integración. O mesmo Merespeito ao resto do
rino manifestou a sua preferéncia por
Estado porque a própria
Consellaria renunciou a
que, na mesa, estexa presente o líder do
tacelo, por canto o PP
BNG Xosé Manuel Beiras.

•As autovias '
galegas a · .
metade de prezo ·
O ministro de Obras Públicas,
Josep Borrell, declarou que a
redución no importe das
autovias á Galiza n~n 50% non
irá en detr.imento da sua
calidade. o ministro asegurou
que se preocLJpará de que haxa
un seguimento das obras e
explicou que a falta de carga de
traballo obrigóu ás empresas
construtoras a rebaixar
severamente as suás ofertas. O
que o ministro non explicou foi
se o Governo tiña coñecimento
de que o valor real das obras
era a met.ade do que se pagaba
por elas, como tampouco dixo
cal era o destino das plusvalias
que obtiñan as empresas ás que
era adxudicada a construción de
estradas a un prezo moi superior
ao do custe real.
Por outra banda, o Ministério de
Obras públicas elaborou un
Plano Director de lnfraestruturas,
que foi aprobado polo Governo e
que deseña un sistema de
comunicacións no que Galiza,
sobretodo no que atinxe ao
ferrocarril, sae prexudicada. O
Plano Director estabelece un
eixo central de alta velocidade
ferroviária que vai de Sevilla á
fronteira catalana-francesa,
pasando por Córdoba, Madrid,
Zaragora, Lleida e Barcelona.
Complementariamente haberia
unha liña entre Zaragoza e o
País Basca e outra entre
Cáceres e Valéncia via Madrid.
Para Lisboa partiria outra liña
desde a capital do Estado. As
portas da Galiza chega unha via
de velocidade alta, que non alta
velocidade, mais non pasa da
fronteira. Os tramos inteirores
non mudarán.+

..

•Proiben, á
opos1c1on en
Verin o acceso a
documentación
oficial
Un escrito ditado e asinado pdlo
Alcalde de Verin, Emílio
González Afonso, proibe
o acceso dos concelleiros
da oposición á
documentación oficial do
Concello, informa Xoán
Carlos Silva. Segundo o
próprio alcalde, "non
restrinxe o acceso á
información, só recorda
unhas normas no
regulamento da alcaldía
para dar certo tipo de
información". A oposición
lembrou que o ex alcalde
de Verin, Santiago Cid
Harguindey, está
inabilitado por ocultar
información desde a Casa
Consitorial e o secretário
comarcal do PP dixo que
"é unha atitude
antidemocrática para
agachar a información
que non interese que

._

chegue á oposición, como
alguns chanchullos detectados
por nós, como é o caso dun
concelleiro que non pagou as
taxas dunha licéncia de obras".
O BNG expresou que o
devandito escrito contravén o
acordo de acceder directamente
. aos departamentos mur.ticipais.
O concelleiro desta forza, Alberte
Blanco Casal entende que "se
trata dun obstáculo non
xustificado que prolonga o
proceso de solicitude dun
documento, ante a exixéncia de
pasar primeiro por rexisto, facer
unha petición formal e continuar
a instáncia até o Alcalde".+

•Suicidado outro
militante da RAF
Unha investigación oficial
desenvolvida na Alemaña
determinou que o integrante da
Fración do Exército Vermello
(Rote Armee Fraktion-RAF),
Wolfgang Grams , suicidouse
dun tiro na cabeza despois de
ser alcanzado cinco veces polos
disparos de meia dúcia de
membros do carpo espcecial
antiterrorista GSG-9, segundo

• UG e BNG comezan
•
a .negociar

informa Begoña Moa. A acción
sucedera hai nove meses nunha
pequena vila ao Norte de Berlín
e provocara a demisión do
ministro do Interior. Agora, as
conclusións da Fiscalia Federal
tratan de reabilitar a imaxe do
carpo especial antiterrorista. Os
sucesos lembran aos acaecidos ·
en Outubro de 1977, cando
Andreas Baader, Ulrike Meinhof
e Gudrun Essling apareceron
mortos nas suas celas de
aillamento na cadea de máxima
seguridade de Stammhein. As
investigacións oficiais tamén
determinaran suicídio. +

•Nova
correspondente
en Pontevedra
Na liña de consolidar a sua preséncia informativa A Nasa Terra
canta, desde agora, cunha correspondente na cidade de Ponteved ra. Trátase de Carme Vidal, que estudou Filosofía e Xornalismo e é integrante da Aula
Castelao de Filosofia. +

agardaba que non
properara, pois confiaba
nun trunfo nas pasadas
Eleicións Xerais. Por outra
banda, o parlamentário do
BNG , Enrique Tello,
denunciou que o 23% do
orzamento en educación
vai destinado á
subvencionar ao ensino
privado, mesmo en tramos
nos que non é abrigado.•

•Temor á
desfeita en
Baldaio por mor
da futura
autoestrada a
Carballo
Ecoloxistas e grupos
políticos de Carballo,
nomeadamente o grupo
Taraio e máis o BNG,
manifestaron o seu temor
ante unha posíbel desfeita
ecolóxica no complexo
marismeño de Baldaio
debido á proximidade da
autoestrada entre Coruña
e Carballo, segundo
informou Merche
Vázquez.
O Bloque apresentou no
Concello unha moción
basada nunha denúncia
formu.lada polo grupo
ecoloxista Taraio, na que
se denúncia "o total
esquecimento oficial no
que se atopa sumido o
complexo marismerolagoar litoral de Baldaio".
As duas organizacións
queren a delimitación
imediata da área natural ,
así como que se poña
especial empeño no
impedimento da caza
furtiva e o acceso de
automóbeis á marisma. •

Este último declarou que a facilidade da
negociación está nas mans de Unidade
Galega e recordou que "o BNG ten estabelecidas unhas pautas de integración que
se aplicaron en casos anteriores e que tamén serán usadas nesta ocasións". •

• Viciños de Vigo
esixen diante do
Parlamento
investimentos
nesa cidade
Trescentos vigueses desprazáronse o pasado Sábado 12 a Compostela para protestar diante do Parlamento e dos edificios
administrativos da Xunta de Galiza para
demandar diante destas duas institucións
máis investimentos para esta cidade. A solución ao problema de acumulación de lixo, e a correspondente instalación dunha
pranta de tratamento do refugallo , e a
construción dunha depuradora, son os detonantes da protesta dos membros da Federación de Asociacións de Viciños.+

•Miles de persoas
peden o diálogo en
Euskadi
Miles de persoas responderon o Sábado
12 de Marzo en Silbo ao chamamento realizado polo movimento social Elkarri a
pral da distensión e o diálogo no País
Basco. Apoiaban Si convocatória HB ,
PSE-EE, EuE, EA e PNV. "Irnos solicitar
ao Governo que aproveite a corrente impulsada por esa manifestación e estabeleza un acordo de diálogo e distensión
coa Eta", manifestou ao termo do acto
Jonan Fernández, dirixente de Elkarri. +

• Defensa ocultou un
estudo sobre a
profisionalización do
Exército
·
Un estudo do Centro Superior de Estudos da Defensa (Ceseden), elaborado en
1990, determinou que a profisionalización do Exército, conservando 200.000
soldados, costaría 100.000 millóns máis
do presuposto teórico do Ministério,
800.000 millóns de pesetas. O estudo foi
ocultado ao resto das instáncias do Estado para que non fose coñecido. +

GALIZA E M NDO
RELACIÓNS DIPLOMÁTlQAS
,.',\

.

. 'Apnnc1p~l

.misióÍi de Fraga
lribarne nas· suas v~axes á
Améric'a é a-de embaixador de·
Madrid ante. os Governos
dos
.
.
países que-visita. ·Se -en Cuba foi.
· - · intedocut'Or ante ·Fidel .Castro
para lograr a abertura. do réxime,
nesta ocasión mediou ante o
presidente uruguaio e ante a .
Corte Suprema do país .pratense.
para que sexan extraditados os
membros de ETA alá residentes.
Tarrién serviu de ponte ante o
Governo chileno no contencioso
que mantén co español polo
enxuiciamento dos responsábeis
do asasinato do funcionário da
ONU, Félix Seria.
ANXO IGLESIAS

Fraga afirmou en Montevideo que Menem xa dera na .Galiza cumpridas disculpas polo "libro de chistes".

A sua principal misión en América foi negociar a extradición dos membros de ETA no Uruguai

Fraga, presidente da Xunta, émbaixador de Madrid
•A. EIRÉ

As visitas de Fraga lribarne á
Moncloa coinciden sempre uns
dias antes das suas viaxes máis
importantes ao exterior. Nos comunicados oficiais da entrevista
entre os dous mandatários nunca aparece na relación de temas
tratados referéncia ás labouras
que realizará Fraga lribarne no
extranxeiro como mediador entre o Estado español e os Governos dos paises que visita.
Na visita a Cuba trascendeu
que o Presidente da Xunta leva- ·
ba un mandado de Felipe González para expoñerlle a Fidel
Castro algunha~ propostas para
a apertura do réxime, canseguindo mesmo o beneplático do
governo da Habana para entrevistarse coa oposición. Fraga
recoñeceria este papel meiador
pero afirmando que "esas cousas nen se din nen se talan".
Nesta ocasión na viaxe a Uruguai e a Chile tamén pesaron
máis as razóns de Estado que
as puramente galegas. No país
andino a co,lónia galega é pouco
numerosa, pero Fraga estivo
convidado, xunto con outros oito
xefes de Estado, na torna de
posesión do Presidente Eduardo Frei. En representación do

Estado· español estivo o Presidente do Congreso, Felix Pons.
Fraga, que refugou entrevistarse cun Augusto Pinochet abucheado , ao que surprendentemente a Rádio Galega convertiu
en heroi, mediou entre as diplomácias dos dous paises, enfrontadas despois de que Chile non
enxuiciara aos militares que
asasinaran a Felix Sória, funcionário español das Nacións Unidas, o que levou perta da ruptura de relacións diplomáticas entre ambos estados.

Crise tamén con Uruguai
As relacións españolas· con Uruguai non son mellares. A negativa da Corte Suprema de extraditar aos militantes de ETA, José Maria Goitia e Miguel lbáñez
residentes naquel país desde
hai tempo, enfrontou aos dous
Governos. Desde Madrid esixiuse nun primeiro momento que
se detivese aos militantes abertza/es que rexentaban un coñecido restaurante basca desde habia máis de cinco anos. O Governo platense cumpriu coa detención, perQ logo negouse a
efectuar a extradición demandada desde Madrid, amparándose
na negativa da Corte Suprema.
Precisamente unha das entre-

gou incurrir en contradicións nas
vistas realizada.s-por Fraga lrirrorismo nun país, como ocorreu
barne no Uruguai con Luis Toreaqui, que destruiu até un réxiduas exposicións afirmaodo que
segue a -manter as mesmas teme". Fraga xustificabá con estas
llo, foi calificada pola axéncia
ses, pois ,entre _"os meus defec,.
oficial EFE, como "polémica"',
palabras, .dalgun xeito, o golpe
mentres que desde a Xunta se
militar uruguaio, acusando aos . tos non entra a incoeréncia".
sinalou de "simplesmente protoTupamaros de ser os: cau'santes.
colária"_ Fraga tamén trataría co
As delegacións
En Fraga segue ainda a mandar .comerciais
Presidente Lacalle, qu~ o alcumara de Caudillo, o problema .. máis·-a queréncia de Embaixador
As viaxes do Presidente da
xurdido po~a negativa a extradide España que a de Presidente
tar ads naGionalistas bascas. .
Xunta teñen óutro aspecto que
de Galiza, ainda que para el son
a mesma cousa, apresentouse
se apresenta como o verdadeiro
lei motiv: a visita aos galegas no
como home· de Estado en UruReferíndose a este contencioso
guai, dise-rtando sdb.re A Europa · exterior ..No caso de Chile a caentre os dous Estados, o Presi::.tiva preséncia dos ·nosos com,dente galega pediu "compren- · das Rexións, unha profundizapatriotas.e a sua dispersión, imsión" ás autorrdades uruguaias
ción democrá.tica. A sua visión
pediulle_' ó multitudinário r·ecibipota "irritación que causou en
de Galiza quedou patente cando
mento que -tivo en Arxentina ou
España a dilación das extradiafirmou en reJación coa preséncións dos presuntos etarras deti~
no Uruguai. Repítanse tamén as
ciada rexións en Europa que "o
promesas de axudas, .ps lemdos no Uruguai", referíndose . a
Governo da nación (España), debranzas e os tópicos ·de o utras ·
que o Uruguai "coñeceu as caberá de ter en cor:ita a situación e
· viaxes anteriores.
tástrofes que pode causar o teas propostas das rexións" ..

Na viaxe a Uruguai
e a Chile tamén
pesaron máis ~s .
razóns de Estado
que as .Pl:Jramente·
galegas.

Estas explicacións supoñen o
rexeitamento .á preséncia directa de Galiza nas institucións eu_rop~as, e, en todo caso, ·a necesária mediación do Estado. Horas despois da sua conferéncia,
nunha rolda de prensa diria todo
o contrário, afirmando que as
rexións máis afectadas "deberán , de ·estar repres·entadps en
Bruxelas". · Declarándose 1'bó rexionalista e continuador de Srañas,. do conde de .Br·aga e de
Xelmírez, que. facian política española, galega e .europea". Ne~

Tamén se- repiten os mesmes
chamamentos a investir na Galiza con reciprocidade dos rnsidentes reclamándolle- aos galegos a investir nos paises visitados. Das distintas viaxes, que
se saiba, ainda non se derivaron
nengun investimento ainda que
si houbo contactos empresari:ais. O Governo galega e os
seus anfitrións realizan sempre
unha declaración de intencións
de colaboración económica e
técnica que quedaron sempre
en declaracións de intencións.+
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As pas excavadoras arrancaron miles de árbores na Límia, mentres os ecoloxistas demandaban a paralización da desertización

• H.V.

A infración sistemática da
lexislación en matéria de
meio ambiente na
concentración parcelária
na Límia poderia provocar
que a Unión Europea
paralise as obras que
quedan e expedente á
administración autonómica,
que infructuosamente fóra
denunciada polos
ecoloxistas en numerosas
ocasións. A concentración
parcelária é a principal
causa de desertización e
de desforestación de
espécies autóctonas no
interior da Galiza.
As denúncias realizadas até o
momento non prosperaron, pero
nas mans do Parlamento europeu e na Comisión obran sendas
denúncias formuladas polo
Movimento Ecoloxista da Límia e a Asemblea de Grupos Ecoloxistas da Galiza
que apresentaron unha
completa documentación
diante da Dirección Xeral de
Meio Ambiente, Protección
do Consumidor e Seguridade Nuclear (DX XI) de Bruselas.
Segundo os denunciantes,
houbo unha destrución de
humedais protexidos legalmente por obras de
concentración parcelária
na Límia, e foron infrinxidas duas directivas: a
79/409/C E E, relativa á
conservación das aves silvestres e a 85/337/CEE,
que fai referéncia á avaliación das repercusións de
determinados proxectos
públicos e privados sobre
o meio ambiente.
Sobre esta última directiva
os ecoloxistas lembraron
que existe a obrigatoriedade legal de facer estudos

de avaliación do impacto que
non só inclúan a evaluación do
impacto meio ambiental, senón
que tamén conteñan estudos
máis amplos.

A Xunta sabe que dana
o meio ambiente
Outra das probas aportadas -'é
un informe do Xefe do Servizo
de Meio Ambiente Natural da
Xunta sobre a necesidade de
excluir da concentración parcelária da Veiga de Congostro, un
informe que proba que as autoridades coñecian a malignidade
desas obras, segundo MEL.
Os ecoloxistas de MEL denunciaron por boca de Miguel Marvoa que a concentración parcelária deseñada pola Xunta resposta a un plano de pór en funcionamento terras para a produción agrícola, pero sen definir alternativas de cultivo, industrialización e distribución de
productos con auténtica saída
no mercado. "Se isto é asi, o
que vai suceder é que os pro-

prietários das terras concentradas opten polo cultivo da pataca ou pola gaderia e a produción de leite'', indicaba Miguel
Marvóa da Límia. O plano da
Xunta entra, por tanto , en contradición, coa PAC, que trata
de provocar o abandono de terras de cultivo para substituilas
pala plantación de espécies forestai s de crecimento rápido ,
xa que a UE destina á Gal iza á
produción forestal para pasta
de papel.

Concentrar
por concentrar
Até o momento, a Xunta concentrou máis de 400.000 hectáreas de terreo e ten un plano
que inclue a concentración doutras 600.000 hectáreas máis até
o ano 2000. Até o momento todos os partidos políticos monstraron o seu acorde coa concentración parcelária, mais nunca
discutiron a fundo dos planos
concentradores da Xunta. Segundo Miguel Marvoa e en xeral
o movimento ecoloxista é preciso que a sociedade e os
partidos tomen postura frente ás concentracións e decidan deseñar un modelo menos agresivo co meio ambiente. Oeste xeito, ademais
de revisar as leis ao respeito, actualmente en vigor, so1icita que se concentre en
funcións das prazas de labradío e que se respeiten as
sebes que arrodean e dividen as propriedades, xa que
é prática habitual estabelecer cuadrículas definidas arbitrariamente que provocan
a desaparición de arbustos e
árbores. Complementariamente a isto, os ecoloxistas
pretenden que antes de concentrar se xustifique a sua
necesidade socioeconómica
e que se deseñe un plano
agrícola, industrial e de distribución "que faga rendíbel
para o país e a sociedade a
concentración, e que non
unicamente se beneficien as
empresas que realizan as
obras. Hai que abandonar a
prática de concentrar por
concentrar".•

f':. próxima ampliación da UE a 16 membros coa incorporación de
A1,.1stria, Suécia, Finlándia e Noruega é unha boa oportunidade
para reflexionqr sobre o estado da Unión Europea desde o ponto
de vista económico. A entrada en vigor do TLC o 1 de Novembro
do 93 (dez meses despois do previsto) non ralentizou, na prática,
a inexorábel dinámica de integración económica entre os países
europeus. Na esfera produtiva a conclusión da Renta Uruguai e a
entrada en vigor do TLC abriga ás empresas europeas a prepararse para a competéncia internacional aumentando as suas escalas de produción e modificando as estratéxias tecnolóxicas e
comerciais de maneira que unha nova ronda de fusións e absorcións prosegue a dinámica de concentración empresarial a escala europea e mundial. Desde o ponto de vista monetário, a perda
de hexemonia do dólar (o peso relativo do dólar UNA nas reservas mundiais de divisas pasou do 79,6% en 1976 ao 5i ,5% en
1991) complica as políticas de reactivación debido ás disputas
nos mercados financeiros e de divisas. Esta liorta financeira revela a crise de liderazgo dentro do mundo capitalista e dificulta
unha reactivación via baixos tipos de interese que pode conducir,
como no caso dos EEUU, a xerar mercado para os competidores
vía aumentos do consumo é endebedamento internos . Contado,
parece estar próxima a recuperación económica e os países europeus apréstanse a conso frdar os próprios mercados e introducirse nos dos demáis apoiados nunha moeda forte, no poder tecnolóxico e na agresividade comercial.
Neste contexto, debe explicarse o interese do núcleo duro da
UE por acadar acordes rápidos cos países nórdicos e do Leste
europeu. En particular, a RFA considera prioritário o reforzamento deste núcleo duro co entrada de países con economías
relativamente desenvolvidas que permitirán abanzar nunha
maior integración económica sen dificuldades políticas. O liderazgo do Bundesbank vai gañando terreo e adeptos por auséncia de alternati vas cribeis. A fins de Xullo de 1993 o intento de
expulsar ao marco do mecanismo de cámbios do SME e substituilo polo franco resultou un completo fracaso pois só España e
Portugal apoiaron ao governo galo. O poder da UE desprázase
con claridade para o norleste e conviría tela en canta para non
quedar, aín da, máis isolados . .
A ampliación da UE demostra que o interese económico é o factor
explicativo clave da dinámica comunitária, mais empézase a notar
que o peso dos sócios europeos viuse modificado substancialmente coa absorción da ROA e a desfeita do comunismo. Para galiza,
a ampliación oferece oportunidades, e perigos debido ás características da economia galega que, ainda que ubicada politicamente
nun estado do Sul, apresenta importantes similitudes desde o ponto de vista cultural, produtivo, climático, paisaxístico e de recursos
naturais cos países do centro e Norte de Europa. A competéncia
directa en produtos e mercados concretos fai máis necesária ca
nunca a influéncia política própria para negociar os térmos da ampliación, tendo en canta os intereses vitais da economía galega.
Desde este ponto de vista a negociación sectorail concreta deberá
anteporse ao mantimento da mi noria de bloqueo.+

-----------------'Parece estar próxima a
recupen1ción económica e os países
europeus apréstanse a consolidar os
mercados"
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Madrid pasa por manter as limitacións á frota do Gran Sol deica o 2002

A UE derrota as condicións pesqüeiras
postas por España para o · ingreso de NorUega
do entre a UE e Rusia e Canadá. Tratándose de paises non
asociados na UE o degrao de
obrigación deste compromiso é
baixo . Canadá recusara hai
anos á frota bacalloeira galega
de por fóra das suas augas,. tamén baixo pretextos conservacionistas e coa colaboración do
restos dos doce. Tanto Húsia
como Canadá poden á vontáde
revisar as cuotas de pesca deste
acotdo , segundo._ o recomende
unha revisión biolóxica oportuna
do parque de pesca.

•G.L.T.

A comisión negociadora
española para a ampliación
da Unión Europea
apresentou en Bruxelas
coma un trunfo o que en
realidade é un pésimo
acorde pesqueiro para o
ingreso de Noruega. A
responsabilidade das
cuotas de capturas no
Artico trasládase a dous
terceiros paises non
integrados na UE, Canadá
e Rusia, e a tonelaxe
concedida atinxe só a
metade do reclamado.
Doutra parte, a UE non
arria as restriccións
comunitárias á frota do
Gran Sol.
O ministro Solana calificou de
acordo satisfactório o que non é
máis que un dobregamento da
posición española baixo a presión de Alemaña, Dinamarca e o
Benelux, declaradamente interesados en ampliar a asociación a
Escandinávia. De feito, as condicións dos armadores galegos
para o ingreso de Noruega concretábanse en tres pontos: rematar co periódo transitório para
os barcos que pescan en augas
comunitárias, que dacordo co
tratado de ingreso (Xaneiro do
85) se ha prolongar até o 2002;
impor aos produtos noruegueses
de mar un periodo transitório
que permita acomodar ás industrias galegas de transformación
e comercialización da pesca e
dispor de once mil toneladas de
bacallao nos caladoiros do cantil
escandinavo.
As limitacións que a Comisión
Pesqueira da UE impón á frota
do Gral Sol rematan o 1 de Xaneiro do 96. Os representantes
do Governo central na ronda de
Bruxelas declaran á rádio públi -

A frota do Gran Sol terá que esperar ate o 2002 mentres Noruega exportará a sua pesca sen limitacións.

ca española que como consecuéncia da sua inflexibilidade
negociadora os barcos do Gran
Sol estarán liberados en Decembro do 95. O que fan na realidade é anunciar como novidade que a cláusula de retracto ,
con límite de revisión en Novembro do 93, non foi aplicada
como estaba previsto por nengún dos paises membros.
Noruega acada, doutra parte, liberdade para comercializar os
seus produtos pesqueiros na Europa ampliada a partir de Xaneiro
do 96. A concesión apreséntase
compensada polo remate do periodo transitório para a nosa frota,
cando na realidade os barcos galegas cumpriron un duro tempo
de castigo mentres os noruegos
ingresan sen prazo transitório.
A situación dos cento cincuenta
barcos galegos que segundo o

acordo pesqueiro coa UE poden
deitar as suas redes entre o Sul
de Irlanda e a fisterra de Cornualla, é o asunto máis importante
das negociacións para o ingreso
de Noruega. No primeiro, porque
a UE mantén a proibición absoluta de pesca no chamado box irlandés, caladoiro histórico da frota galega que Dublin pecha coma moeda de intercámbio con
terceiros paises da comunidade.
Os exportadores de al imentos
(nomeadamente Holanda e a
Franza) compensan a Irlanda pola cuota de peixe que a frota Galega non pode tirar deste amplo
anaco de carta mariña pola beira
Sul da illa, baixo pretexto de anovamento biolóxico.

Pasar o oso
Os representantes da UE pasan
a outro can o oso das licéncias
de bacallao que o governo de

ANXO IGLESIAS

Madrid reclamaba a Noruega.
Oslo argumenta que o bacallao
adulto das Svalbard é o que baixa a desovar as illas de Loffoten
que forman o nogallo da povoación pesqueira empregada en
ofícios de baixura. Aseguran
que conceder lotes maiores de
bacallao no Norde, deixaria sen
pesca aos mil leiros de barcos
de pequena tonelaxe do Sul.
A esta explicación biolóxica pode se retrucar que Noruega procura de feito limitar a competén cia dos seus produtos pesqueiros. Baixo a presión de Alemaña, que encabeza ao grupos de
paises do Norde que poden esperar máis direitos beneficios da
entrada da peninsula escandinava, os representantes españoles
asinaron por 6.300 toneladas de
bacallao do que só un tércio será das duascentas millas noruegas. O resto deberá ser negocia-

O ministro Solana expresou a
sua satisfacción polo, coincidéncia co resto dos sócios da UE .
Con todo, o acordo ·deberá ser
asinado polos representantes
eta Irlanda, Franza, Portugal e o
Reino Unido na Comisión de
Pecsa da UE. A só duas horas
de Solana proclamar que a negociación rematara á satisfacción de todos , Irlanda e o Reino
Unido negaron. Segundo outra
versión, o acordo atinxido por
España en Bruxelas deberá ser
ratificado polo próximo consell o
da UE a celebrar en Abril. Por
fin, a decisión sobre a minoría
.de bloqueo remítese a unha nova reunión a celebrar o dia 22.
En Bruxelas dase por seguro
que Madrid, coa axuda de Londres , logrará compensar, como
repite Solana, a diferéncia entre
Estados asociados e poboación.
Alemaña e Dinamarca están dacordo con esta reclamación. O
Governo central pretende presentar coma un grande trunfo
este direito de embargo que na
realidade chega ás suas mans
pala entrega da frota pesqueira.
No entanto , fontes da Consellaria de Pesca expresaron o seu
malestar pala falla de información sobre as negociacións . A
pesar de que o futuro da frota
galega depende da calidade do
acorde con Noruega, o Governo
autonómico tivo notícia dos termos da negociación a traveso
dos meios de comunicación.+

GASTO PÚBLICO

Fraga impuxo o Ágora agora por compromiso con Cela, segundo o PSOE

Villot nega ao Parlamento información económica da TVG
•H.V.

A comparecéncia do
presidente do Consello de
Administración da Compañia
de Rádio e Televisión da
Galiza, Ramón Villot, diante
da Comisión de Control do
Parlamento non servi u para
aclarar as perguntas
formuladas por duas persoas
da oposición, que
principalmente estaban
interesadas en coñecer o
investimento real no
programa Agora agora e o
salário que percebe a sua
apresentadora, Marina
Castaño. Villot escudouse na
privacidade do contrato para
eludir a resposta.

Villot , durante unha comparecéncia diante da Comisión
de Control da Compañia, fixo
unha exposición breve da
programación , xustificando a
superficialidade da resposta
en que a dinámica da programación está determinada pela competéncia coas outras
canles , pero non entrou no
fundo do debate sobre o programa Agora, agora.
"Villot quixo disfarzar a nega- Ramón vmot.
tiva a informar no segredo
dun contrato privado -dixo o parción, e de feito tense dado noulamentário socialista Roberto
tras moitas ocasións".
Taboada-, pero irnos usar todos
os meios para averiguar canto
"É o colmo que se defenda un
costa e o que cobra Marina
programa que proibe o idioma,
cun contrato millonário, con desCastaño, a sua directora, xa que
prezo de profisionais galegas
non pedimos unha descripción
das partidas de forma tan detaque están capacitadas para facer
llada. A lei de criazón da Comalgo semellante dirixido ás galepañia obriga a dar esa informagas e protagonizado por galegas

e que é uha españolada -dixo Pilar Garcia Negro, ao remate da comparecéncia do
presidente da CRTVG. Villot
acomódase a defender calquer machistada".
A respeito da denegación
de información de carácter
económica , a deputada
asegurou que "é un escándalo non querer revelar o
custo dun programa e esa é
a maneira máis aberrante
de enxugar o déficit da
TVG" , ironizou Pilar García Negro , aludindo ao feito de que o
programa se graba en Madrid,
coa abriga de transladar equipas e profisionais a esta cidade
para realizar a grabación.
Roberto Taboada cifrou en un
millón de pesetas por programa
o custe dos emolumentos que

percebe Marina Castaño , cando
se trata dunha profisional excedente da própria Compañia, e dixo que este programa realízase
"por orde direita de Fraga, por riba de Villot , e respondendo a un
compromiso co home de Marina
Castaño, Camilo José Cela".
Segundo Taboada, Villot consinte porque hai un "periodo de interinidade na TVG no que está
pendente a renovación da dirección e Villot está a facer méritos
diante de Fraga".
Por outra banda, Ramón Villot si
ofereceu informar sobre a cuestión no seu despacho , pero renunciou a facelo na Comisión
de Control. A isto Taboada respostou dicindo que "iso é dun
compadreo intolerábel , a información ten que darse no Parlamento, eon luz e taquígrafos".+
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'Ser partido ou non é secundário', sinalan os seus dirixentes
.
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EsquffJrda ·Nacionalista

'~

propugna ·a ·abertura á sociedade do ·BNG
• MANUEL VEIGA.

· Esquerda Nacionalista,
corrente organizada do
BNG, pospuxo a sua
conversión en .partido.
político, pero decideu
reforzar os. seus.órganos
executivos, por decisión
maioritária dos
.
participantes na.sua 1
·Asemblea.Nacional,
celebraaa o pasado dia j 2
en Montarte. O seu novo
portavoz, o deputado do
BNG Alberte Xullo
Rodríguez Feixoo, afirmou
na clausura que "nengun
nacionalista debe quedar
fora do BNG".

do que· "o PP e moi especialmente Fraga, c0a maioria absoluta,
vai esclerotizé;lr e silenciar ao máximo· o· Parlamento".
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'Debemós perder o medo a que o BNG medre'

"O

r-----------------------------------------------------

Alberte Feixoo coida que hai unha sociedade "que está a agardar polas nasas propostas, non
ternos teito de crecimento".
"Dentro do BNG -matiza- hai voces ailladas que teñen m~do a
que o BNG medre, en base a un_ha idea: todo o que medra se
con.famir:ia. P~nsamos· que iso .
non vai· pasar; pero .é que ade-.
· mais se nos entra·un vírus ternos.
medidas d.e ciruxi_~ para extirpalo,

como xa demostramos no 87 ou
·no caso de Noia. Prescindimos
dun alcalde con moitos votos e
moita popularidade, porque enfrentara a liña da organización.
Cremas que hoxe o BNG é forte
abando para capear estes problemas, no caso de que xurdan,
e iso débenos dar confianza".

que asuman os princípios do
BNG teñen cabida na organización. Pedímoslle garantías? Non,
en princípio ternos confianza,
mentres non se demostre o contrário. Se non fose asi non teriamos pasto de candidato ás eleicións europeas a Carlos Mella".

A respeito da FPG lembra que
"xa traballaron a pral do BNG en
A respeito de UG e máis d~
FPG, o novo por:tavoz de EN afir-. · várias eleicións, están polo tanto
ma que "todos os napionalistas , máis perta de nós. UG· ainda

non tivo un rasgo de apoio similar, mesmo nos combateron. Pero agora pediron a entrada e
non irnos porlle pegas. Ora ben ,
tamén digo que o que non vexa
clara a entrada no BNG ou pensa que lle vai causar un disgusto, pois que agarde a estar máis
seguro. Asi aforraremos discusións e sempre pode decidir a
sua entrada máis tarde, se quere. Non hai apuro. As portas do
BNG han seguir abertas". •

.L--------------------'- ---------------------------------,;_---------------------------------------------------

José Pos~da, eléito pres·iaer:ite.rJP"VU Congreso ~.

_

CG, na procura ·dó espazO perdido
• CARME CARB~LLO / OURENSE -

Arredór de trinta militantes
asistiron en Curen.sé ao VII
Congreso de Coalición
Galega. Presioente de
formación resultou eleito o
eurodeputado Xosé
Posada e Segredário Xe(al
Fernando Alonso ·Lorenzo.
Antón Blanco Selas, até
agora Presidente, pasou a
ocupar a Vicepresidéncia.
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A ponéncta poi ítica aprobada poi a Asemt11ea sinala <:¡ue "dado
que EN aposta por un modelo so-·
. cial dinámico e p'articip~tivo, compre un traballo , moi ~ctivo en todas as organizacións dé masas
existentes hoxe, potenciando o ~
asociacionismo de calquera cas- ·
:te". A formulación de EN engade
ademais que "o BNG terá que levar cabo ün activísimo traballo
~acial e non _só instit~cional", da-

íE

·~

· coa criaeión dunha Comisión
Executiva de 9 membros, o nomeamento dun portavoz nacional,
así como dun respons.ábel de organización e óutro de finanzas".

Con anterioridade, o Informe da
Se ben a ponéncia oficial de "ba- . Mesa Nacional sainte puxera de.
ses estatutárias" defrniase pala . manifesto as eivas ·organizativas
conversión en- partido político, · fi- . sofridas desde a criación des ta
nalmente foi aceitada parte dunha
corrente 0 2 de. Abril de 1992.
enmenda que postulaba o manteAb_e rtura a empresários e
n.i mento da formulación .actual.
Por médio dun trasacordo tomou- · profisionaiS·
se a decisión de agardar a que a
nova Mesa Nacional "estude o teAapertura á sociedade é a divima", deixándose para unha riova
sa ·sobranceira oferecida por Esasemblea a posíbel modificación. . querda Nacionalista nesta asemblea. Alberte R. Feixoo explica:
Alberte Xullo R. Feixoo, encarga"Seguimos pensando que o prido de realizar a alocución final da
mordial da forza do nacionalisAsemblea, sinalou "que esta decimo debe estar nos asalariados,
sión non era a máis importante",
pero neste intre a política da UE
senón que "cómpre máis fixarse
ou do GATT, non os está a afecno contido. A organización -millora
tar só a eles, senón que pon en
crise a todo o sistema econóMáis de 150 persoas asistiron á 1
mico próAsemblea de Esquerda Nacionaprio de Galista, onde elexiron unha nova
1 iza. Por
Mesa Nacional de 20 membros,
iso coidaentre os que se encontran Ferm os que
nando Solla, Xosé M. Beiras, Anno B N G
tonino Torran, Encarna Otero,
debe haber
Xaquin Acosta, Cherna Ferreiro,
tamén peGonzález Amadios, Miguel A.
quenos e
Feman Vello e Carlos Xoan Diaz. et
medianos
Vários· deles pertencen tamén ao ffi
empresáConsello Nacional do BNG. A ~
rios, profiAsemblea elexiu como portavoz 8
sionais e
da organización a Alberte Rodrí- ~
técnicos".•
guez Feixoo, actual deputado por
' - - - - " " ' - - - = - - - -...........-......__ _ _ _'""""-_..____..........__~_

Lugo do BNG e avogado laboralista. Xosé Manuel Beiras apenas
interviu na reunión, a causa dun
forte gripe. Foi, con todo, encargado de dirixir unhas palabras
aos asistentes no acto de clausura, nas que sinalou que "o de menos é ser partido ou non, o fundamental \é o traballo político".

'

Este sétimo congreso serviu, segundo Xosé Posada, p~ra "replantear Coalición Galega, porque atr~
vés-del formárons.e os cimentos
para unha nova actualización de
partido, unha reformulación ideolóxica cara ocupar o noso espazo
tradicional que é o do nacionalismo
positivo e progresista e iso ternos
que defendelo, porque penso que
ternos un grande futuro político".
Dentro dos obxectivos dos dirixentes desta formación política están
a recuperación dos escanos que
noutrora tivo CG tanto no Parlamento español (un deputado) e no

galega (once). Con este motivo
Xosé Posada .fixo un sério chamamento á militáncia para "espallar
esa prédica por toda Galiza", dado
que o espazo político que ocupa
este partido "é moi demandado,
segundo demostran os .inquéritos".

Abertos ao diálogo
Xosé Posada afirmou estaren
abertos ao diálogo coas demais
forzas políticas nacionalistas, má1i a non ter en canta o "chamamento" que tan "oportunistamente" saiu da Converxéncia Nacionalista Galega, desde Lugo, apro-

veitando a celebración deste
Congreso coaga.
CG elude o chamamento á unificación das forzas políticas nacionalistas "moderadas" en primeiro
lugar porque consideran que "eso
de 'moderada' compre xa borralo
das calificacións políticas. Referíndose á posibilidade de unificación
ou integración no BNG, Xosé Posada afirma que as conversas xa
se produciron no seu momento,
sen chegar a acorde, "porque hai
aínda quen pensa que o nacionalismo é exclusivo da sua formación política e asi no chegamos a
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parte nengunha". Coalición galeg
non está disposta a disolverse ca
mo tal forza, "e se nos integramo
ou unimos, será na atitude de dar
pero tamén de receber". ·
Sen embargo, e mália participare
de novo en coalición para as Euro
peas co PNV e Coalición Canári
CG emprazou ao séptimo congre
so para na primeira quincena d
vindeiro mes de Novembre, reto
mar a sua posición despois do r
sultado que se obteña nos com1
cios e valorar o espectro polític
na Galiza, botando unha ollada a
mapa que desas eleicións xurda.
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A FPG celebrou a 11 Asemblea Nacional

Mariano Abalo
'A unidade do nacionalismo
representaria un· salto moi importante'
•M. VEIGA

A Frente Popular Galega
converteuse en partido, por
decisión da sua 11 Asemblea
Nacional celebrada o
pasado dia 13 en Santiago.
A unidade do nacionalismo
é un dos seus obxetivos
inmediatos, "pero a decisión
está en mans do BNG",
segundo Mariano Abalo.
Como se define a FPG, despois
desta Asembles?
A FPG deixa de ser unha organización frentista, sen que por iso
abandonemos a necesidade desta
via, para converternos nunha forza
obreira, de carácter partidário. Trataremos de ser un garante para a
supervivéncia do nacionalismo de
esquerdas en Galiza. Mantemos
o noso proxecto pola independéncia e o socialismo e as nasas próprias relacións internacionais, asi
como a loita anti-represiva e pola
amnistía. No mes de Abril teremos
unha segunda parte desta Asemblea, porque o debate e a participación foron moi importantes e
houbo ponéncias que non tivemos
tempo de tratar. Tamén eleximos
unha nova Direción Nacional.
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Conservarán o nome de Frente?
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Foi algo que valoramos. Ao final
consideramos que hai moitos partidos no mundo que se denominan de forma similar e que, polo
tanto, non era necesária unha
modificación.

"O BNG ten a chave"
ni-

e-
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Pero poderia darse a circunstáncia de que hoxe a FPG pedise o voto para HB?
A situación non pode reproducirse, porque o contexto é diferente.
Daquela, por exemplo, a única organización do Estado que se definía a pral da autodeterminación e
que tiña posibilidade de obter representación e, polo tanto, capacidade para defender no parla- ~
mento europeo ese dereito, eran IB
eles. Hoxendia, en cámbio, o
BNG si ten posibilidades.
<i

~.:...._---"'

Poñerianlle pegas ao candidato
do BNG, que alguns xa calificaron de home de dereitas?

Definición
sobre a violéncia

Nós non tacemos ese planteamento. A cuestión é saber se o
BNG está aberto a todo o abano
ideolóxico galego. Xa dixen antes
que a FPG quere ser o garante
de que a esquerda xogue un papel na política frentista. A iso é ao
que non renunciamos. Reclamamos unha política unitária, o suficientemente flexibel como para
que a esquerda teña un peso específico nese proceso.

A FPG defínese pola via política ou admite outras formas de
loita como válidas, caso da loita armada?

º

Non o planteamos desa forma.
Defendemos a unidade do nacionalismo e da esquerda e consideramos que o BNG ten hoxe un papel clave, o que está por ver é se
quer cumplir esa función aglutinadora a fondo. Parécenos un paso
adiante a decisión de Esquerda
Nacionalista de tratar de conseguir a unidade máis ampla posíbel. Nós xa demos mostras abando de vontade unitária. Aí está a
nasa petición de voto para o BNG
nas xerais e nas autonómicas, a
coincidéncia no 25 de Xullo .. .

Como todo proceso haberá que ver
como se materializa. Se o que afirmou Esquerda Nacionalista na sua
Asemblea fose asumido na sua
globalidade polo BNG significaría
un paso de calidade importante.

As eleicións máis próximas son
as europeas. Precisamente nuns
comícios deste tipo produciuse
a ruptura co BNG, ao pedir a
·FPG o voto para HB. Modificouse a situación desde aquelas?
Dependerá da receptividade do
BNG para que se consolide a

lso está claro. A FPG é unha organización política que desenvolve a sua actividade nun marco coñecido. Calquera outra actividade
nada ten que ver con nós. P~ro
hai que contextualizar os problemas. En qalquer país oprimido, ao

A FPG tala de cote da unidade
do nacionalismo e da esquerda, pero no BNG hai xente que
non se define de esquerdas"?
Se hai un gran acordo a pral da liberación nacional deste país e
nel participan todas as forzas que
teñen ese obxetivo , danse as
condicións para un salto de calidade. lso é o que hai que ver se
se produce ou se a situación se
vai estancar.

Van solicitar a entrada no
BNG?

O BNG ten afirmado que toda
forza que asuma os seus princípios ten cabida na organización.

:orní
11ític
ia a
·da.

postura unitária e non se repitan
vellos contenciosos. A chave, insisto, tena o BNG.

:.:·..
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'A cuestión é saber
se o BNG está
aberto a todo o
abano ideolóxico"

que se lle negan os seus dereitos
nacionais, xurden conflitos que
ninguén desexa, pero que son
consecuéncia desa falta de liberdades. Non é unha cousa só de
aqu í, nen só de agora, como resulta evidente. Hai sectores populares que ás veces escollen unha
via asi. A mellar proba de que se
trata dun problema de raíces políticas está na recente senténcia
que condea a membros do
EGPGC e a outros que non o son
con apenas probas e a penas durísimas. A Audiéncia Nacional é
·- un Tribunal político, como antes o
era o de Orde Pública.
,.

No caso de que o BNG lles esixise para entrar unha condes
expresa da loita armada, como
fixo Esquerra Republicana, con
sectores próximos a Terra Lliure, que faria a FPG?
Calquer determinación que se tome é competéncia da Asemblea
Nacional. Pero eu non creo que o
BNG vai realizar unha esixéncia
dese tipo. lso seria como facer

crer que a FPG está a praticar a
loita armada. Non penso que se
vaia entrar en temas que están
abondo claros .

Pero houbo, en tempos recentes, membros da FPG detidos
pola sua relación co EGPGC?
Si , pero esas accións nada tiñan
que ver coa FPG, como é público
e notório. E que hoxe haxa persoas no cárcere que coinciden coa
FPG non quer dicer que nós practiquemos ~se tipo de loita. Nen
tampouco hai unha correspondéncia po xénero que pode existir entre HB e ETA.

A FPG ten militantes en postos
de responsabilidade t~nto na
CXTG como na INTG. E de supoñer que a sua postura é clara
a prol da unificación que se vai
· producir ó dia 19?
Si. Esa é unha das conclusións
da nasa Asemblea. Traballaremos por esa unidade a fondo, cara a Central Unica Galega.•
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DEPORTE ESPECTÁCULO

A

eliminación do Tenerife
da Copa, e a final deste
campionato futbolístico que
vai xogar o Celta de Vigo,
convértense en auténticos
acontecimentos sociais que
moNstran o xeito de ser
dunha cidade e a
interrelación do espectáculo
deportivo cos distintos
sectores sociais.
ANXO IGLESIAS

Un partido de futbol pode substituir á festividade de San Roque

Da moVida á Copa ·
•PUCHEIRO

to coa sociedade.

Vigo é unha cidade que se move por impulsos cíclicos, con
crecimentos demográficos que
a situan neste século á cabeza
das cidades de Europa en canto a medre, e depresións producidas por unha economia
non integrada, moitas veces
especulativa nos sectores que
lle son próprios. A conformación de Vigo como cidade, como colectividade unívoca, non
está asentada. Vigo é un conxunto multiforme de bairros,
parróquias e emigrantes de todo o Sul de Galiza. Está idiosincrásia transmítella aos clubes deportivos máis en contac-

A história do Celta ten moito do
xeito de ser de Vigo. Integración
na Galiza (inmigración), regularidade nun segundo plano nas
épocas de maior crecimento
(emigración sen uns verdadeiros
dirixentes locais que trasmitisen
esa bonanza económica a unha
cidadania que, no fin de semana, pensaba máis nas leiras),
centro comarcal (gran parte dos
apoios chéganlle desde fóra da
cidade, desde Cangas, Redondela, Moaña, Baiona, Porriño ... ),
identificación subxectiva (hai
moitos xeitos de ser vigués) ...
A chegada esta tempada da

equipa do Celta á final da Copa
· é unha espécie de arroutada futbolística impulsadaa polo mimetismo, sempre presente, de
equipararse á Coruña. Ainda
que a percepción social das
duas cidades é ben distintas
nestes momentos, influindo ·decisivamente na configuración da
equipa, a fórmula copeira permite esas surpresas.
Ese sector social que impulsou
a movida anos atrás, fenecida
está de morte marrida, fixo de
Balaidos o seu centro de divertimento e identidade. O espectáculo, nesta ocasión futbolístico,
convertiuse en pretexto para
deixar a bulir as arelas, as pai-

xóns e tamén as fustracións,
nunha espécie de febre de domingo á tarde, ainda que moitos, como ocorria na movida, só
participen dela indirecta e tanxencialmente.
Esa paixón criativa momentánea foi a que levou ao Celta a
eliminar ao Tenerife e a que pode levalo a campión da Copa e
tamén a atoparse moi perto da
Segunda División. Esa gana de
festa, de expansión, propiciou
que se congregasen miles de
rapaces no pavillón das Travesas ou en Peinador na mañanciña da eliminación do Tenerife.
Ali habia moita xente, poda que
máis da mitade, que nunca pi-

sou sequer o Estádio de Balaidos. Non importa.
O Concello vigués sempre foi
moi dado a recoller eses impulsos agrolladores dunha cidade
que busca unha identidade máis
alá da especulación urbanística,
empresarial ou política, xa sexa
montando aquel paroxismo de
Vigo escríbese con M de
Madrid, financiando tréns a Bilbo ou agora a Madrid e, se o
persoal o demanda con forza,
substituir a San Roque pala Copa. O caso é darlle festa á xente
cando a demanda , cando ten
gaña. Ainda que logo todo quede en resaca. Pero , quen lles
vai sacar o bailado!•

COMERCIALIZACIÓN DA PESCA

A maioria négase a que se subaste peixe pala tarde

Intereses no porto de Sada,
posíbel detonante do conflito na Coruña
• MERCHE VÁZQUEZ/ A CORUÑA

A intención de tres
armadores do Muro, porto
pesqueiro coruñés, de
comezar a subasta de
peixe pola tarde, está a
xerar un conflito que
poderia afectar a 11.000
persoas e máis de un
milleiro de empresas. A
razón para os tres
armadores soliCitar esta
medida estaria na
pretensión de subastar ás
tardes no porto de Sada.
Para Francisco Martínez, exportador e afectado, "esa é unha
maniobra de tres exportadores e
unha parella de armadores para
abrir a subasta pola tarde no

porto de Sada, que está a trinta
quilómetros da Coruña. Unha
vez se inície a venda en Sada,
xa non hai quen a pare". A intención destes armadores seria
montar follón no Porto da Coruña para forzar unha saída de
compromiso que facilitase as
subastas pola tarde en Sada,
daquela conseguirian transladar
grande parte do peixe coruñés a
este outro porto.
A pesar de todo, ninguén máis
quer recoñecer esta intención
como orixe do problema. Os armadores promotores da iniciativa aseguran que é unha posibilidade que facilitaría a penetración nos mercados de Madrid e
levaria consigo poder colocar o
peixe máis fresco. Vítor López,
un dos maioristas a pral das subastas pala tarde , explicou que
"o porto da Coruña vai a menos

e con esta medida íamos gañar
todos".

A maioria dos
implicados, en contra
As razóns dadas por López e os
outros promotores non convencen á maioria dos implicados.
Para estes últimos as razóns poderian ser outras distintas ás que
formulan e sospeitan que "algo
haberá detrás". Contodo, non explican que pode ser ese algo.
Os razonamentos dos que están
en contra de modificar o sistema
de subasta son que non hai capacidade para asumir os cámbios, por canto non teñen posibilidade de traballar máis. Nieves Pallarés, presidenta da Asociación de Maioristas e Exportadores do Porto da Coruña, asegurou que "traballamos desde

as seis da mañá até as tres ou
catre da tarde . Non podemos
asumir unha venda pala tarde,
xa que teriamos que contratar
persoal para ese turno para dar
saída á pesca que se mercara.
Estamos en plena crise e non
podemos asumir ese gasto".
Eleutério Lorenzo, Lito, un vocal
da mesma Asociación, non se
explica as razóns económicas
da proposta de subastar ás tardes: "Os mercados pechan, o
máis tarde, ás catro da mañá.
De traballarmos á tarde os camións sairian ás dez da noite, e
xa me contarán como fan para
chegar a Madrid, a Sevilla ou a
Barcelona antes do peche".
As praceiras dos mercados tampouco se monstran favorábeis
ás subastas vespertinas porque
o peixe non teria saída, logo que

os mercados funcionan á mañá.
A Asociación de Armadores de
Buques de Pesca do Porto da
Coruña (ARPESCO) ten unha
aitutde neutral e Juan Etchebers, voceiro desa entidade,
precisou que "os problemas do
porto pesqueiro da Coruña van
máis aló do horário de subastas.
Non seria realista centrarnos na
diatriba subastar á tarde si ou
non. Deberiamos de analisar a
fundo o funcionamento do Muro
e ver que podemos facer entre
todos para melloralo e evitar
que esmoreza".
A maiores deste conflito das subastas, os exportadores e maioristas teñen un contencioso cos
armadores, xa que estes impoñen aos primeiros un cupo de
65 caixas grandes de peixe e
150 pequenas. •
·: ... . :- .·
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Se queres un periódico en galega, independente dos
grupos de presión e se o queres xa:

aite p.r oprietário
de A NOSA TERRA

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma:
"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is Gal~as S.A.
4/1994", e nome, enderezo e N1F de
quen o fai.

CONTADO:

• Mediante cheque emitido a favor de
A

OSA TERRA

•Mediante ingreso nas contas seguintes:
304-501-3897-6 de CAIXA GAIJCIA O.P.
30-9346-G do BANCO EXTERIOR O.P.
ou 40233801 de CAIXA VIGO O.P.
todas elas de Vigo especificando

DOMICILIACION DO PAGO ATÉ

6 MESES

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

PREzo DE CADA ACOON: 5.000 PfA.
Se vostede xa é accionista pode comprar
un número de accións menor ou igual ao
que xa ten ao prezo nominal de 5. 000 pta.
Se supera esta cantidade debe aboar unha
prima de 5. 000 por cada acción. Os no vos
accionistas pagarán a prima en todas as
accións, polo que o prezo final de cada
unha será de 10.000 pta.
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INQUÉRITO AOS LEITORES
non é preciso poñer o nome
.

PERFIL DO LEITOR

a

IDADE
Menos de.25
De 25 a 35
·O De 35 aso
o Máisde50

a
a

Q Home

PROflSIÓN

a

COA SUA LIÑA EDITORIAL ESTOU
Semp_r~ de acordo
. O Case sémpre de acordo
a Poucas veces ·de acordo
.-a D~ acordo nalguns temas

Estudante

a

NIVEL .DE E$TUDOS
a Primários .••
·.»
a Médios
a Superiores

SEXO

Agr~cultor ·

a

Mariñeiro .
Traballador autónomo
a Obreiro industrial
o Empregadq de ·servizos
a Pequeno empr;esário
a Ensinante
O Funcionário non ensinante
a Profisional liberal

a

·

LUGAR DE RESIDÉNC fA
a R-ural
O Vila ·
b Cidade

·

¡

ADEMAIS DE MIN,
LEN O PERIÓDICO
O Unha persoa
O Duas
O Tres
··a Catro

O Máis de catro

-

· COtDO QUE ASUA DfÑA EDITORIAL DEBERIA
Ó Informar de todo
a Informar de todo, pero desde un ponto de vista nacionalista
· a Ser máis nacionalista
a Ser naéionalista, pero non tan radical
·a Ser nacionalista, pero non tan de esquerda

a ............ :.:.... .
NAS-ÚLTIMAS ELEICIÓNS VOTEI A

o

O
O

O
O

pp
PSOE
BNG
UG
EU

PERIODICIDADE

MERCO O PERIÓDICO
O Sempre
O Case sempre
O Ás veces
O Son suscriptor

. ,

A LIÑA EDITORIAL

a Parado
a .....-.. :...

O Muller

'+

GOSTA,RIA DE QUE FOSE DIÁRIO
O Si
O Non
A SAÍDA DUAS VECES A SEMANA
Parécerne ben como etapa "intermédfa
O Debe segu~r sendo semanal e mellorar

o

·

A DISTAi BUCIÓN

o

Chega tarde ao quiosque
O En moitos quiosques non o hai
Q É correcta, en xeral
O Ás veces chégame tarde a subscrición
O , Case sempre me chega tarde a subscrición

O CONTIDO

GOSTARIA DE QUE A NOSA TERRA TIVESE
Sucesos
O Máis artigos de opinión
a Máis artigos de deportes
O Máis información local
O Páxinas de servícios

OQUE MENOS
O As páxinas de entrada
O A información política
o A información referida a Galiza
O A internacional
·o A cultura·

o ............... .
o ................ .

O Os artigos de opinión
O As entrevistas

o

o ......... ..
O ESTILO PARÉCl;ME .
O Moi denso
a Pouco claro
O Pouco rigoroso
O Os artigas son moi longos
O Está ben en xeral
HABITUALMENTE LEO
O Case todo·
o Só o que me interesa
O Só o merco po'rque está en galego
CREO QUE É SÉRiO E CON CREDIBILIDADE
O Si
O Non
O Non sempre
QUE MAIS ME PRESTA É
O informe de entrada
As entrevistas
A información de Galiza
A información internacional
a A cultura
O Os artigos de opinión
O
O
O
O
O

o ................
o .............. .

(J ........ ..

o .......... .
NOS ÚLTIMOS ANOS
O Mellorou
O Empiorou
o Está igual
MELLOROU EN

o
o
o
o

............. ..
.............. ..
............... .
............... .

EMPIOROLJ EN
O ............. ..

o .............. .
o ............. ..
o ............... .
PARA LER DISPOÑO DE
O Moito tempo
O Pouco
O Regular

A PROMOCIÓN
O Deberia anunciarse en televisión
O Deberíanse facer campañas entre os posíbeis
leitores
O Deberíase promocionar a subscric_
ión
O Deberia anunciarse en valados ou similar

A PROPRIEDADE
O Paréceme ben que teña moitos accio~istas
O Deberíase suprimir o limite do 4% de máximo
de accións
O Estou disposto a mercar accións

15

Nº 6 1 3 -1rn~r!º:z~~~

GALIZA EMUNDO

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ELEICIÓNS UNIVERSITÁRIAS

O 27 de Abril celébranse eleicións .ao Claustro e,comezarán a definirse posicións

Ramón Villares ·e Dario Villanueva disputarán
o :Reitorado e·n XuñO > ·.
·. · ·.. ·
·~

.~
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O vindeiro 27 de Abril
comeza a carreira para a
renovación da equipa
reitoral da Universidade
de Santiago. Os 500
claustrais comezarán a
meados de Maio o debate
entre as que se apontan
como únicas
candidaturas: a actual de
Ramón Villares e a que
procura apoios, sen ainda
confirmar a sua
apresentaicón, de Dario
Villanueva.
Unha vez perdida pala actual
equipa reitoral a votación dos Estatutos, o proceso eleitoral na Universidade precipitouse e desde o
Mércores 16 de Marzo quedou
aberto o proceso eleitoral que culminará en Xuño próximo. A primeira fase culmina o 27 de Abril
coa elición dos cincocentos claustrais, distribuidos polos vellos estatutos: 40 axudantes becários
(8%); 125 alumnos (25%), 300
profesores (60%) e 35 PAS (7%).
Se ben antre os estudantes
apóntase unha certa tendéncia a
repetir maioria dos Comités
Abertos de Faculdade, entre o
profesorado é máis difícil definir
a situación por canto , ainda habendo adesións ás correntes organizadas (Plataforma Nacionalista e Progresistas), en todos os
casos o profesorado apreséntase con carácter individual, polo

O novo Reitor de Santiago elexirase co curso xa rematado. Na imaxe unha recente votación

que a cuantificación de apoios é
máis difícil de realizar. Ademais.
o candidato a Reitor non ten porque ser eleito claustral e pode
apresentar a sua candidatura só
con ser catedrático.

As posicións da direita, sen definición organizativa, non parecen
claras, ~enao en contá.que. Villanueva é considerado próximo a
Xerardo Estévez e o próximo
ano o Partido Popular ten nas

n~

claustro.

eleicións municipais da capital
un tes.t d~cisivo . Ademais Darip_
.Villanueva tamén se-encontra
·no-centro da Jl>Olémica ·pofa ·cria-.
ci.ón po Centro de lnvesti,gacións Ramón Piñeiro, un orga-

nismo que en certo senso desaira a. capaci d~de _ investigadora
da U11iversidad~ e, segund9· as
críticas :rec.ebidas publicamente,
mediatiza o traballo científico ao
poder político.+

DE UM· GOVERNO PORTE NA UNIVERSIDADE
LIVRA-NOS, SENHOI\!
XAVIER VllHAR TRn.Ho

Numa recente entrevista (em La Voz de Ga/icia, de 11
de Man;o) o candidato in pectare a Reitor, o Profesor
Dario Villanueva, fazia urnas preocupantes e despropositadas declarac.;:óes, nas que exprimia urna obsessáo
por conseguir um governo forte para a Univer~idade, até
o ponto de náo sabermos ser ealmente o que quer é
ser,, mais que um Reitor, um coronel com mando em
prac.;:a ou presidente de governo de um Estado, que tivesse que fazer frente a urna pavorosa anarquia: O aspirante a candidato respondia pergunta do jornalista
de quais seriam as calves do seu governo , diziendo :
"Prefiero hablar como universitario. A mí me parece que
es fundamental un gobierno tuerto, en absoluto~mbiguo
y basado en un claustro donde el mayor número posible
de claustrales se identifiquen con este modelo. Sólo
ofreciendo una imagen de fortaleza e integración la Universidad de Santiago puede hacer frente a los problemas que tiene y a los retos del futuro". E, mai~ adiante,
ante o reto da celebrac.;:áo do quinto centenário da fundagao da Universidade de Santiago, declarava que a esse reto "hay que llegar con la casa en orden". Urna
auténtica obsessáo pela torga e a ordem, a deste candidato in pectare armato a Reitor!.

a

Que entande o Prefesor Darío Villanueva por governo
forte? Talvez dotar-se de urna guarda reitoral pretoriana
de bedeis para impedir que -as turbas estudantis estropiem, com urna ocupac.;:áo bufonária do paraninfo, os
fastos do quinto centenário de urna Universidade galega tao espanholizada, escassamente científica e nada
popular? Pensará em que a Universidade dEl Santiago
deve dar-se um governo forte, para fazer frente ao perigo de um possível golpe de Reitorado por parte do
...

'

"Exército Villarista de Galeguizac.;:áo Universitária", que
tuic.;:áo dedicada a fomentar a sabedoria é de um governo
ante o insucesso eleitoral se formaria entre os mais rasabio, nao de um governo forte. Se para os governos
dos Estados se tem dita que "o melhor governo é aquele
dicais membros da Plataforma Nacionalista? Proclamará o Prefesor Darío Villanueva, se chega a Reitor, o
que governa de tal maneira que se faz desnecessário",
"estado de excepc.;:áo" na Universidade, para abrigar
que o "governo ideal é aquele que governa sem goveraos "senhoritos" (aos chefes de departamento) dar as
nar", quanto mais de urna instituic.;:ao que deve ensinar a
aulas que lhes correspondem , para lhe por falta aos
utilizar sempre a razáo e nunca a forc.;:a. Somos conscientes de que Voc;e utilizava na entrevista urna linguaalunas que nao assistam as aulas, para impedir que
gem metafórica, figurada , mas -como catedrático de
apoiemos greves gerais (ele fara um dos intelectuais
Teoría da Literatura- náo deve ignorar que é a natureza
assinantes contra a greve geral do 14 de Dezembro de
a que imita á arte, náo a arte a que imita á natureza, náo
1988), para nao cumprir os mandatos · soberanos do
Claustro (como aquele de um paro institucional pela fivaia ser que a sua possível actividade reitoral chegue
imitar as suas palavras de
nanciac.;:ao ordenado por
um Claustro, que ele presi"chanceler de ferro"! Estamos tentados de interpretar
dia, e que nao tora executado pela equipa reitoral do
as suas palavras como um
anterior Reitor, Profesor
acto falido freudiano (dizenPajares)? Necessitará de
do o que queriam ocultar) ,
revelador de um autoritarisum governo forte, porque
mo nada universitário. Por
pretende tomar por assalto
isso, nós, "por se os elefana abrigada financiagao económica que o Parlamento
tes", recitaremos propagandisticamente até o dia antes
de Galiza e a Junta de Galiza lhe vem negando á Unida eleic.;:áo do Reitor, "Villaversidade de Santiago? Tenueva antes que o herdeiro
rá suficiente fortaleza esse
de Pajares!". E, rezaremos'governo forte, ao que aspilhe a Deus todos os dias, diziendo: "de um governo para
ra, como para impedir subielei~ao
a Universidade constrigidor,
das abusibas das taxas de
I lívra-nos Senhor!" +
matriculac.;:áo?
Profesor Daría Villanueva ,
do que necessita urna insti-

Por isso, nós, "por se os
elefantes", recitaremos até o dia
antes da
do Reitor,
"Villares antes que o herdeiro
de Pajares!"

---------------

XAv1rn V1u1AR Truu10 é professor

da Univesidade de Santiago

AGRICULTURA NA UNIÓN EUROPEA

Foi Ministro de Agricultura e é parlamentário irlandés en.Estrasburgo
·~

Neil Bleaney-.. _. . . . ,'"

•••:f:'r'

'Europa importa millo subvencionaPo de Kaílsas pero nós no~ podemos producilo"
• G. LUCA DE TENA

Irlanda ten o máis alto índice
de paro da Europa do Norde.
De que mecanismos dispón a
Unión Europea para atallalo?
Cando ingresamos no Mercado
Comun, no 73, tiñamos setenta e
cinco mil parados nunha povoación de tres m.illóns e meio. Na
véspera da entrada faciámonos á
idea de que seria unha festa pero
nunca mais vivimos outravolta catre anos tan bos coma os de antes de asinar o tratado. Eu son da
terra de Donegal, no Noroeste de
Irlanda. O que non traballa unha
leira (ternos a propriedade moi dividida), anda á pesca. Somos os
máis pobres da Irlanda. O paro
traianos de cabeza daquela, ainda que só eran 75.000. Pero desta son trescentos mil. Por riba,
calculamos que nos últimos cinco
anos emigraron trinta e cinco mil
mozos. Agora, máis que talar dos
que viven do subsídio do paro, ternos que preocuparnos pola oferta de emprego. O índice de paro
está no vinte por cento pero considerando a emigración (á Austrália, Norteamérica, Inglaterra etc),
chegamos ao trinta. Esta cifra vai
ir a máis porque os labregos que
viven dunha pequena propriedade, e sobre todo na parte da que
son eu, están arrasados. lsto débese á Política Agraria Comun
(PAC), desde ben antes que fose
reformada. Levo moitos anos loitando contra isto a todos os níveis. Son parlamentário en Estrasburgo desde 1969. A primeira
cuota que impuxeron foi a do leite. Era con carácter temporal pero converteuse en permanente. A
subvención de prezos por unha
parte e as cuotas pola outra crucificaron aos labregos de Irlanda.

Neil Blaney foi ministro de agricultura de Irlanda durante os sete anos decisivos da
integración no Mercado Comun. A defensa do péqueno agricultor é o centro do seu
traballo político, tanto como parlamentário independente en Estrasburgo (integrado no
grupo Arco -Iris) como dentro do Fianna Fail, aoque pertenceu durante 22 anos. Nesta
entrevista, que tivo lugar durante a sua recente viaxe a Galiza, asume o papel de
Casandra, a partir da experiéncia irlandesa, contra o alto e irreversíbel prezo que a
Política Agrícola Comunitária nos vai cobrar.

'Cada ano
perdemos un dez
por cento da
povoación labrega,
o que quer dicer
que no ano 2000 xa
non quedará quen
viva de explotar a
sua pequena
propriedade na
Irlanda".

.. ·'

Que vai pasar coa povoación
labrega da Irlanda?
Cada ano perdemos un dez por
cento da povoación labrega, o
que quer dicer que no ano 2000
xa non quedará quen viva de explotar a sua pequena propriedade
na Irlanda. Onde irán? Un dez por
cento emigrará a todo o mundo e
do noventa por cento restante, a
metade ficará no país porque non
teñen outra saida e esperarán a
morrer; a outra metade trasladarase ás nasas cidades. Pero nas
cidades non hai casas, nen escalas. Nen sequer as igrexas dan
para tanta xente e o transporte é
unha desfeita. Detrás deixamos
un ermo e todo o suporte infra-estrutural dese campo que custara
miles de millóns (escalas, estradas, colectores, traidas de auga,
vias etc.) xa non se pode manter
porque non hai povoación. Segundo a miña experiéncia, por cada tres persoas que se ven abrigadas a emigraren, duas máis seguen o mesmo camiño. A razón
de marchar é que fican sen amigos e parentes. O incríbel é que
dez anos antes de falarmos de ingresar no Mercado Comun, pala
primeira vez en 150 anos comezamos a gañar povoación. Agora,
para o ano 2000, non haberá
quen pesque e quen cultive a terra. Unha terra marabillosa que ficará abandoada.

do sistema financeiro internacional. O traballo que xeran non pode
absorber a povoación que vai db
campo á cidade. Podo parecer extremista, pero entendo que Europa
está nas mans do sistema financeiro. A liberdade que ao abeiro
do GATT teñen Norteamérica,
Austrália e os paises do GATI para comerciaren cos seus produtos
na Europa, só é posíbel se nos
proiben a nós producir. lsto non
ten nen pés nen cabeza. Como se
entende que o millo producido en
Kansas teña que cruzar o continente americano, e ser despais
transbordado á outra beira do
Atlántico deica Rotterdam , a seis
mil quilómetros de distáncia, e que
a nós non nos permitan producir?
Que nos deixan aos que ficamos
na cuneta deste comércio de escala grande? O paro, que aumenta sen sinal nengun de que podamos sair del, mentres a esperanza
de vida aumenta e vese viro momento en que a povoación empregada non sexa quen de pagar as
taxas da seguridade social . Estamos a cometer un imenso erro.
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Pero hai outro camiño que non
sexa o da Acta Única?

ANXO IGLESIAS

Turismo rural nos ermos
A Unión Europea recomenda
adicar esas áreas ao turismo
rural, como queren facer na
Gal iza.
Din que gañaremos en turismo rural o que perdimos na agricultura
e na pesca, pero isto é falso porque non haberá povoación bas-

tante nesas áreas para atender
aos visitantes que poidan chegar.
As áreas de Irlanda que ficaron
despoboadas perderon o interese
porque a povoación e a sua cultura son en toda parte do mundo o
máis importante; moito máis ca a
paisaxe, son o centro da oferta.
Asi que mentres promovemos o
turismo rural, a povoación concéntrase nos arrabaldos das cida-

des con calidades de vivenda e
servizos infindamente máis baixas
cas que tiñan na casa que, polo
demais custaron unha fortuna ao
concello e ao Estado.

Cal é a causa desta despovoación?
Todo isto é para satisfacer as necesidades das trans-nacionais e

Cando celebramos o referendo
para o ingreso na Comunidade
Europea eu participei na campaña. Non é que fose entusiasta pero despois de o Reino Unido ingresar e tendo en canta que absorbia
o sesenta por cento do noso cornércio , non tiñamos outro remédio. Na miña circunscripción tiveramos o nível máis alto de votos a
pral do ingreso, cun 82 por cento.
No 87 celebramos outro referendo
para sancionar a Acta Unica perp
desta defendin o voto non porque
coidaba que nen estabamos no
bon camiño nen era ainda o momento para o mercado único. Obviamente fixen campaña contra
Maastricht. Non é que estea coAtra o Tratado en si, pero coido que
chega con vinte anos de antecipa,.
ción. Europa é como é desde hai
séculas, podemos acaso cambiala
da noite para odia por un decreto
e convencer aos que non están
polo labor cos fondos estruturais?
En cousa de sete anos, construiremos cos fondos unha grande estrada continental. Por esta aufoestrada estaremos antes nos mercados centrais do continente, pero
igualmente os fabricantes do ce_r.i-
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tRe·virán antes competir aos nosos
m"ercados. Non poderemos compéti.r. Asi que medre a escala de
producción no centro do Continente os paises da periféria levarán a
pior parte. Que van significar para
nós os acordes do GATT se non
pbderemos igualar os prezos dos
gr~ndes produtores? Coa nosa estriJtura de producción agrícola e
pesqueira non poderemos.

Gaña a centralización
Quer isto dicer que defende a
salda de Irlanda da UE?
Npn, non. Ternos que ser realistas. Así que un país entra non ten
volta atrás. Eu só digo que dez
anos despois de ingresar, o setenta por cento do censo industrial
qu_e tiñamos no 1973 desapareceu en 1993. Unha parte atopou
outros traballos, certo, pero todos
dependentes da estructura económica da UE. Non hai porta de saida, nen sequer se meia dúcia de
paises se botasen fóra. Ternos
que loitar desdE) dentro e establecer una fronte entre as áreas periféricas que son as que no de agora pagan o prezo máis alto . Relativamente estamos mellar que hai
anos pero comparativamente , os
que ternos renda máis baixa estamos máis lonxe dos máis ricos ca
es1abamos antes. lsto é o que se
fixo pola converxéncia . Nen o
princípio de subsidiariedade está
hoxe máis extendido que cando
ingresamos. A idea de que os níveis inferiores, máis descentralizados , irían gañando terreo , non
se realiza. Quen decide o nível a
que se debe facer? No que gañamos é en centralización. Non hai
governo estatal na UE que queira
ceder nen migalla do que controla. Na comunidade todo se filtra a
traveso dos governos centrais .
Que hai do Com ité de Rexións?
Só boas palabras, sen orzamento
nen regulamento de aplicación .
Aqui só pode pedir peza quen paga o gaiteiro. Como a Comisión é
a que ten os cartas , aqui só se
pode tocar a música que lle peta.

Non é posíbel a pequena agricultura?

Sí pero cunha condición . Desde
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1981 un ha pequena mi noria na
que me incluo, loita contra o sistema de cuotas e a pral doutro de
subvencións no que se teña canta
do que se produce. A forma máis
xusta e ecuánime de distribución
seria a dos impostas dos europeus , aplicados sobre uns bare mos do volume de producción. Isto poderia aplicarse ás froitas, ao
gando, leite, viño etc. Os pequenos produtores terian a subvención máxima, o treito seguinte algo
menor e, dacordo cos requerimentos totais do mercado, poderiamos
ter un terceiro nível con axudas
decrecentes. A restricción aplicariase aos grandes produtores e
non a todos por igual, como desde
hai quince anos: afogando aos pequenos e favorecendo aos grande.s que poden tumbar os prezos.

~fA restricción
deberia aplicarse
aos grandes
produtores e non a
¡-; todos por igual,
:· como desde hai
~. quince anos".
1

'Ainda que
aumentemos a
velocidade das
comunicacións, os
nasos veciños do
Su 1·chegarán antes
aos mercados. As
comunicacións
favorecen sobre
todo a competéncia
desigual".

A UE non quer saber nada disto
porque está dominada polos grandes produtores. A história repétese. Non é novo: os que teñen máis
gañan máis e os que apenas teñen non poden sair adiante. A situación está de tal xeito deteriorada que, se cadra, de aqui a cinco
ou seis anos xa non podemos dar
marcha atrás e aplicar un remédio
como o que propuxen antes. O resultado derradeiro será a desertificaci ón das áreas periféricas , o
avellecemento da povoación e a
falla de recámbio xeracional: non
hai mozo con estudos que faga o
seu plan de vida sobre a pequena
granxa dos seus pais.

Irlanda fixera cuestión principal
dos seus investimentos en infraestruturas, sobre todo nas
vias de comunicación.
Hoxe ternos mellares partos e aeroportos e estradas moito máis rápidas. Pero isto non muda a nasa
posición relativa porque hai algo
importante que non soubemos
prever: hoxe estamos tan lonxe de
Bruxelas coma hai vinte anos. Lévan os moito menos chegar alá,
pero a povoación do Sul de Inglaterra gracias á mesma estrutura
viária que nós usamos estará en
Bruxelas moitos antes. Ainda que
aumentemos a velocidade das comunicacións, os nasos veciños do
Sul chegarán antes aos mercados.
E a cegueira de todo isto é que as
comunicacións favorecen sobre
todo a competéncia desigual.

A Comisión Europea di que todas as periférias poden ser
centro se aumentan a productividade
Seica o emprego aqui na Galiza
non medra, segundo puiden saber
por xente moi ben informada que
falou coa comisión de deputados
do grupo Arco Iris. Dinmme que
haberia emprego se Galiza puidese mellorar o seu Producto Nacional Bruto (PNB) nun 2 ou 3 por
cento, no canto do 0,7 actual. Pero a nós dixéranos que se cumprimos tres condicións mellorariamos o emprego: baixar a inflación,
baixar os intereses e subir o PNB.
Na Irlanda ternos desde hai catro
anos un dos índices de inflación
máis baixos da UE, por baixo do 2
por cento; o prezo do diñeiro é o
máis barato desde hai trinta e cinco anos e o crecemento do PNB
durante os últimos cinco anos é
superior ao do resto dos 12. Pero
o resultado é que oferecemos menos emprego e ternos máis paro.
Se con esta triple fórmula non aumentamos o emprego, que é o
que pasa? Na Galiza aumentarán
a productividade coa política económica actual pero non haberá
novas empregos. Precisamente,
ao mellorar a productividade sacrificarán emprego. Esa foi a nosa

experiéncia recente na Irlanda.
Así que melloramos o naso nível
tecnolóxico e a nasa productividade, perdemos pastos de traballo.
'

Quen representa hoxe na UE as
posicións de Sicco Mansholt _a
prol do pequeno agricultor?
Ben me lembro de Mansholt. Por
certo que falei dil na última sesión
do Parlamento Europeo na que se
tratou o asunto dos pequenos
agricultores. Senda ministro de
Agricultura da CE, Mansholt tivera
a temeridade de advertir o que
pasaría cos pequenos agricultores, que se cumpriu totalmente.
Cando se aplicarons as primeiras
cuotas, no 81, presentei unha moción en l;strasburgo que contén
as mesmas posicións que estou a
defender agora. Senda ministro .
de Agricultura en Irlanda a crise
da producción de carne e leite
chegou aos piares momentos nos
anos 67, 68 e 69. Daquela déramos feito en Irlanda un prezo diferenciado para leite e carne de va- _
cuno, algo que non estaba permitido na CE . No 82 volvin defender
o documento pero seguramente
non acertei na sua defensa porque non conseguin causa [riso]. O
presidente da Comisión empregou
despois as cifras que eu e outros
empregáramos durante anos: o
oitenta por cento da agricultura
europea paga polo vinte por cento
de granxeiros. Coidei que estabamos no bon camiño. Non podemos esquecer que sempre houbo
cartas copmunitários abando para
a agricultura; o problema é que a
parte do león vai para uns poucos. A Comisión comprendeu isto
pero derradeiramente revolveu
que habia que extender as cuetas. Asi os que ten máis sobreviven e os que non, amólanse. G9i- ·-,
do que entre un quince e un vinte ·
por cento do Parlamento europeo
apoia a posición que eu defendo.
Se cadra, así que se noten ainda
máis os efectos da reforma da Política Agrária Comunitárfa (PAC),
a maioria apoia a miña proposta. -

'Din que gañaremos
en turismo rural o
que perdémos na
agricultura e na
pesca, pero non vai
haber povoación
abando para
atender aos
visitantes".

O porqué do non·
á ampliación da UE
Víctor Badiola, secretário da Asociación de Armadores de
Ondárroa, asina unha tribuna no último número de INDUSTRIAS
PESQUERAS que saiu á rua e analisa o por que dos armadores do
Esta~:lo contra a ampliación da Unión Europea. Badiola comeza
estudando a protesta dos pescadores franceses contra o
afundimento dos seus mercados e as duas compensacións que
obtiveron de Balladur, a saber: a redución do 50% dos costes da
Seguridade Social e os prezos mínimos de garantía.
Esta·tribuna sinaJa várias razóns para o veto, que parte dunha
causa: "A Comunidade mantén cos nasos pescadores un réxime
de Adesión absolutamente discriminatório con respeito ao resto
das frotas comunitárias actuais". Neste sentido sinala que a frota
do Estado posue cuotas de seis de 27 espécies posíbeis, "un
acceso aos recursos (6 espécies) por meio de planos de pesca
ríxidos e sen posibilidades de modificación (... )e duas modalidades
tipo (palangre e arrasto) que non poden alterarse".
Ante a situación que describe, Badiola pede paciéncia e
solidariedade. Paciéncia porque "os empresários do Estado
sofriron un aumento nos custos da Seguridade Social (case un
50%) e que os armadores e pescadores levan vendo o desplome
dos seus mercados desde o dia seguinte- á adesión formal e a
pesar das innumerábeis protestas non obtiveron nada; nen prezos
de re~eréncia". Por outra banda, pede solidariedade dado "que o
noso Réxime de acceso é absolutamente inxusto; con relación ao
-r.esto e que as nosas perdas son ainda maiores que as deles".•

O galego máis importante

qúe o castellano
Un inquérito publicado en LA Voz DE GALicIA o pasado Domingo
13 de Marzo revela que o 46% da povoación da Galiza concende
maior importáncia ao galega que ao castellano, mentres o 41 % ten
unha opinión contrária e eonoede maior importáncia ao español
que ao noso idioma. Son os dos iguais de importantes para o 11 %.
Segundo o inquérito, é nas localidades menores de 50.000
habitantes onde o prestíxio e importáncia da língua galega é maior.
Por grupos de idade, a coincidéncia en porcentaxes é case total. O
mesmo sucede no terreo da adscripción ideolóxica e política dos
interrogados. Por sexos tamén se dan porcentaxes semellanfes e
pala situación laboral sucede outro tanto. Unicamente no referente
á ocupación do cabeza de família hai un grupo que considera máis
relevante o español que o galega, son os directivos. Pola contra,
os profisionais, ao igual que o resto dos sectores, opinan en favor
do galega.
"Pode que no destempo todos nos identifiquemos coa mesma
fórmula escrebe Félix Soria, nun comentário de opinión situado
xunto ao inquérido e publicado, como este, en español-: «I am» ...
Pero será mentira. Xa non seremos nós. Todas as línguas que un
entande resultan imprescindíbeis, máxime a própria, que na Galiza,
loxicamente, é o galega".•
~- -.:¿-..;

Irlanda retén só unha pequena
parte da povoación e o resto vive nos EE UU. De GUe clase de
iniciativas empresariais da emigración se benefícia o país?
Os investimentos dos emigrantes
na Irlanda son coma un soño inxénuo. Nos Estados Unidos hai corenta millóns de irlandeses pero na
Reino Unido hai ben máis irlandeses ca na, Irlanda. E a emigración
continua. E unha sangría lenta. Levamos moitos anos mellorando o
sistema educativo pero contra
máis sobre o nível (e non me arrepinto) máis logo fuximos. Non ternos emprego para todas as especialidades que lles aprendemos
nen o nível de salários iguala aos
que poden gañar na emigración.+

•

·' -

O desemprego e Europa
"España, Portugal e Grécia están nun cuarto grupo, onde hai altas
proporcións de xentes que non se benefician [do benestar]", indica
un traballo publicado no xornal THE EcoNOMIST o 12 de Marzo e
que analisa a política de emprego e o Estado do benestar e que
titula "A iluminada guia do benestar seguida na Europa".
"Desempregado, incapacitado, enfermo, filio monoparental? pergúntase o rotativo. Mellar para el ser belga, danés ou alemán, e
pior ser británico. Se vostede ten 18 anos e non traballa, probe a
ser portugués e non grego. Se está viúvo e ten dous tillos, probe a
ser español tanto como italiano".
"En teoria os cidadáns europeus, coa garantia de liberdade de
movimentos do Tratado de Maastricht, poderán beneficiarse do
mellar. Pero de feíto, poucos", o periódico británico desacredita as
distintas varas de medir o benestar que aplican os estados
europeus e o feito de que a liberdade do Tratado de Mastricht non
vai proporcionar verdadeiro acceso a ese benestar palas barreiras
lingüísticas e culturais. •

..

.•

18

~~~~7T~~RZO

GALIZA EMUNDO

!Q
DE 1994
-----------------;----------------

ANOVA CONSTRUCIÓN DE EUROPA

O ESGOTAMENTO DO ,'(ESTADO_MODERNO''
~ f
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•

ANSELMO LOP.EZ C_ARREIRA

e

Desde que. a mediados do século XV o
por aberrante antihumana que sexa, e
(xenocidio cu.ltural e humano) e para
Xa .nó século V a:c. ·nos viñan· dicindo os
conX.Unto da soci~pade europea acadou
dotándose de elementos represivos anAfrica (desarraigo de sesenta millóns de
sofis,Íqs gr~go_s qüe .toqél' c'onsfrucción
política é convencional, e non require es-·. un grado determinado de desenrolo, lántes descoñecidos (a Inquisición é un
persoas, trasladados como esclavos),
zasé de man'éira vielentísim~.· á .~xplo!<(. ex·~mp:r0 r ·~e:s·ta: Jiña as~ir?· riTe?rTIO j :l ~J;:i.n:ién 'produciu sufrimentos de proporpecial _esforzo cqrnprgbar que as formas
de 'Est'aao.están. hi'storicar\ierité limitadas , . ció,ti $ist.em\áticC!, dos outros ' c9nttnentes. adoptar. p·r:lha · ~ásqu"ía ·9e ~,"Es~ado ..nácio!.· ~ d0rs nunca vistas na propia Europa, .di-,
,.,,_'e
- ( ;~ ..,:;· . ,_,~_;:,,.\··:·
·
nal", po:Oná:iá. q1/e . : .3!vídi.f3a ourante·· moito tempo en bloques'
maii~ que .. os . s~'ús ..soportes (entre: eles a · e, paral~lamente, . ~.
' ·.. · ·: · · ·'
· ,son es·casI~·ir:nmú..ot '¿ r~li)<'.iosos agresivamente antagó.nico.s
intelectualid9d,e. qrgánica) se esforcen en · un ha feroz ·coinpe- . .
tencia i ñterna. Cf ·· ·
" " ·' ,¡ ~-:· ··__:: < · q~.e te-fíen '.~sta ,ca- (AeJórma e Contrarreforma) e sacudida
conv'P.ncernos· da $Ua necesaria inmutabilidade.
pr-oceso foi:'c::Jirh<ido ·.· ~ - ill!il .. - - ..¡. \;.."'"~;!·. ...: .... .··racterístiéa; ó. cpn :. .
por guerras interestatais constantes, al-·
e posibilitado: por . · ;J.
, ··\~~~ · ··<·~'. ·.-trario;·a- maiór pªrte . gunnas xeralizq.das e de enorme magnf·-~- :'·Q~
·;,~··~- ó que bü~~.an é_~b- · tu de (como a _dos . Trinta .Anos ou as
0 denominado ,(9$éptica e benignamen-. ut(novo tip() ._de ·~s: , ··
· ::.~ . S sectores ~
,.·;;t. cubrir o· feifo de-.e.n~-~~- - dúas ·Mundiais), saldadas con millóns de
te) i'Est~do .Moderrí9" circunscríbese .nun : ta.do · q0e entón . . .
~a.reo . hisiórícó concret9 e .todo parece ., _ r.iace e ~ue· asume".·
·
, ~" · :.:: ..~~ ·a
· . -\.~·(>.,. :'.}J.;· d
~.. · · . ··_;~!?L?~reri.'. oulras .na-:./' ·víctimas.
indicar que nestes momentos ·rematou o
o cometido de. con- . . enc~r.a~a OS J\Q_pD
·c1ons;_gu_e n~n _ t1y~,- se~ tri~Je .ci~lo. , marcado polq_ p~utalid,~qe , trol.ar en .~:XclusJ v,a , · :. ·
~
roh a _oportunidade
q~izais se te~an hoxe acad~d? as condima1s exace_rb;;ida, xa que fo1 concebido
un espacio xeogra~. --__
· -· , ..« •·
· _ . •
· · de S~ · dotaren desa
c1ons obexect1vas e subxect1vas para popwa ·a guerra e q expolio.
fico propio en Euro-_.
CQfl€ibeii a
~
~strudura política e
ñer finó est~dio de enfrentam.e~to perenpa contra. calqüera
... ·· ~- ::::.~ .·· "'
" .
. ,_ _:: ... : as que agora (en
ne no que ainda estamos a v1v1r, pero os
Por' i~o en canto ? Humanidade se planint~r_fere_ncia _c_g.~.
p~rticular desde o sectore~ enca~amados no poder dos Estexa alternativas de solidariedade vese
pet1t1va e- de ·d!rtx1r ,
seculo XIX) se quetados so conciben a nova Europa cdmo
nec.es?ri,a:fnente obrigada a superar os
ou poteñciar o saV:~
re asimilar forzosaunha prolongación das vellas estructuras
estreitos lírnites irnpostos por unha esqueo imperialista . "<.·.
mente, para o que o
e~ºª mesma finalidade competitiva e dotructura polític& nacida xustamente para
de ultramar. O 1'Es· · -·..,
concepto de Naminadora.
o contrarjo, par~ organizar a agresión. O
tado Moderno '.' é;
\-: ~·;
ción pasa a ser asiA superación da xa Cqduca concepción
poi.o tanto; o Estado ·:
n:iilado exclusivaauxe que na actualidade experimenta o
nacionalismó en _toda Europá tería ahf _q · do itnperialism·o..
níente polo Estado.
"m oderna" do Estado non só é posible,
senon absolutamente necesaria para po'""' ·
súa orixe, e desde logo · non na crise do
socialismo real, como interesadamente
Co deco(rer do tempo non deixará de
Axiñq se_. fan pateí)tes -de forma ben
dermos constru ír unha Europa solidaria e
democrática, nin explotadora dos demais
se sostén, pois é un feito evidente que a -.. perfeccionarse, 'convertíndose cada vez
dramática1_: os. resL:Jltados materiais da
nin negadora da propia esencia nacional
nun ente máis id,eal e globalizador, xustipráctica gó novo Estado . Dunha dureza
vit_alidade do fenómeno se ·extende por
oriente e occiderit'e.
iicador ·por si mesmo oe calquera política, . incéjllCul~b .le sobre tbdo para América
que é o seu soporte. •

<,' ··...

· ,· .

...

·":;_

ef .

>d6s.-,Estadá s ·só '· .. . - . :

nova ·'. '· .. ·
Eurqpa-. como _u!).Ji.-3¡ . . ·
l - · . . - . d · · ll · _
º'PrO ongac1on as
as estructuras' , " . .. .
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·ESLOVAQUIA;-A_E.SQUECIDA
Al.E.xANDRE llERMIDA.
outra. Apesar de que os meios de comunicación do Estado Español apresentaron
no seu tempo ao HZDS e ao seu polémico líder, Vladimir Meciar (pronúnciase
Méchiar) como neo-comunistas, o certo é
que pretenden moverse nos eido dos liberalismo e a social-democrácia, e que governan en coplición con outra forza, o
Partido Nacional Eslovaco, próxima á ultra-dereita. En todo caso, os partidos políticos eslovacos están pouco definidos no
terreo ideolóxico. Como forza con posibilidades no futuro fica o partido da Esquerda Democrática, considerado o herdeiro
do Partido Comunista apesar de se apresentar cuns cadros totalmente renovados .
Nas últimas eleicións parlamentares obtivo o segundo posto, co 14% dos votos .

Un exemplo espeeialmehte acusado de
desinformación, que ten pasado desapercebido pola escasa capacidade de in·
fluéncia política do país en cuestión, é o
da República Eslovaca. República recén
nacida, pois pouco máis de un ano pasou
desde o di\lórcio pacífico (ainda que non . -.
isento de traicións e golpes baixos) dos
checos e os eslovacos. Desde aquela as
notícias. sobre uns e outros praticamente
desapareceron das páxinas dos xornais.
Antes as informacións eran unívocas e
contundentes: Checo--Eslováquia creba
por culpa dos nacionalistas (neo-comu"'
nistas e neo-fascistas) eslovacos.
~sto

. '.

.

'

non se axeita á realidade. Certamen- .
te, ds reivindicacións nacionais eslovacas
mesmo mo·
estaban latentes desde
mento da criación do Estado checo-eslovaco. Os checos e os eslovacos son
dous povos próximos, majs non iguais.
Ambos pertencen ao grupo eslavo oc'idental, pero os seus destinos históricos
son diverxentes xa na ldade Média.

o

..

No século X Eslováquia é conquistada
polos húngaros, iniciándose unha dominación que durará mil anos; mentres, os
Países Checos (Boémia e Morávia) conservan a sua independéncia alguns séculas máis, para cairen despois .nas mans
da monarquia vienesa dos Habsburgo.
No império Austro-Húgaro os eslovacos
sempre levaron pior parte que os checos.
Sobretodo despois de 1867, cando os
húngaros obtiveron licéncia para praticaren na sua parte do império unha p-olítioa
de- asimilación forzosa das restantes nacionalidades (eslovacos, romenos, rutenos, etc.). Asi que en t918, cando se
desmoro~ o lmpério Austro-H~ngaro, os
eslovacos yen a sua té.boa <;Je salvación
na criación dun estado comuh co povo irmán dos checos.
O acordo de Pittsburgh, asinado ese
mesmo ano polos representantes checos
e eslovacos na emigración americana,
outorgaba unha ampla autonon:iia aos
eslovacos. Desgraciadamente, o acordo
nunca se cumpriu . A 1 República ChecoEslovaca trouxo aos eslovacos o fin da
opresión, pero non os dotou de institucións próprias nen da posibilidade de deseñaren a sua política económica.

KAROL KALLAY

Partidários da saída da Federación checo·eslovaca nas ruas de Bratislava en 1992.
•

•

En 1938 a Alemaña názi anexiona os Sudetes checos, e a sua aliada Hungria o Sul
da Eslováquia...0 govérno.de Praga, debilitado, consinte a criación dun governo e un
parlamento autónomos eslovacos. A autonomia dura menos de un ano, pois outro
acontecimento tráxico veulle pór fin; Hitler
decide invadir o resto dos Países Checos
e pon tin ultimatum a
Eslováquia: ou declara a sua independéncia como estado
- - - - - ''vasalo", ou será" entregada a Hungria.
Non sen Vacilacións,
o parlamento eslovaco vota a favor da independéncia. Oeste ·
xeito forzado .nace o
primeiro estado eslovaco (193.9-4 _
5),
de corte fascista e
dirixic;ln ·poi a lgrexa
católica.

J

á frente do Partido Comunista, e coa
do. estado unitário nunha
federación ·(cando meno~ sobre o papel).
transforrna~ión

Logo da caída do rexime socialista, en Novembro de 1989, os eslovacos reclaman a
conversión do estado nunha verdadeira federación ou confederación, mentres os
checos queren manter o estatus quo, ou
ben chegar á ruptura
definitiva. No fondo
- - - - da polémica -~.stá;:.a
oposición de Eslováq uia á nova política
neo-liberal imposta
por Praga. Ao final,
os governantes checos conseguen o
seu prpósito de aparece ren os eslovacos perante o mundo
como culpábeis de
ruptura. O 1 de Xaneiro de 1993 surxen
da antiga Checo-Eslováquia dous novos estados: a República
Checa e a República Eslovaca.

'Os góvernantes
checos conseguen o
seu ·propósito de
apareceren os
eslovacos como culpábeis da ruptura'.

Despois da guerra
renóvase. a República Checo-Eslovaca,
· que axiña ·se converte en Socialista. Un
dado pouco coñecido é que detrás da famosa Primavera de Praga (1968) están
en grande parte as reivindicacións eslovacas. Non foi casualidade o resolverse a
crise coa substitución dun eslovaco (Alexander Dubcek) por outro (Gustáv Husák)

A actual situación política de Eslováquia é
de profunda crise. O Movimento.por unha
Eslováquia Democrática 9HZDS) , gañador das eleicións de Xuño de 1992, xa
tivo un ha escisión e .ameaza co.n sofrer
;

,

~

...

J
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·~

'

'
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)
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As esperanzas da coalición governante
céntranse agora na rápida celebración de
eleicións anticipadas, que lles permitirian
(hipoteticamente) recuperar a maioria no
parlamento antes de a situación económica se estragar ainda máis. Os partidos
da oposición bloquearon até agora a convocatória eleitoral, polo que o HZSD iniciou a recollida e sinaturas con vistas á
celebración dun referendum popular.
Se o problema político máis acuciante é
o da orientación da reforma económica, o
máis delicado é o das relacións coa minoria húngara, que constitui un 11 % da
povoación total de Eslováquia. Os húngaros viñan disfrutando duns amplos direitos culturais (o 70% deles recebia toda
a educación primária e secundária no
idioma próprio), e agora queren estender
estes direitos ao eido político-territorial.
Os eslovacos ven nisto a ameaza dun
cámbio de fronteiras.
O certo é que no Sul de Eslováquia non
hai un território nidiamente húngaro ou
eslovaco, senón que ambas étnias conviven. As informacións sobre unha suposta .
opresión da minoria húngara, alentadas
polo Estado húngaro e amplificadas pola
prensa ocidental, entran no terreo da
exaxeración e só conseguen provocar
nos eslovacos máis radicais certa xenreira anti-húngara. Por outro lado, a minoría
eslovaca en Hungria, antano tan numerosa como a minoria húngara en Eslováquia, disfruta de moitos menos direitos
..re_als e foi asimilada na suq, maior pfirt~ . • .
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Mario Alberto Solórzano
'A FMLN romperá despois das eleicións'
•GONZALO VILAS

Odia 20 celebraranse no
Salvador as primeiras
eleicións tras o
asinamento dos acordos
de paz de hai tres anos.
Un membro da FMLN
estivo na Galiza, invitado
polo COSAL (Comité de
Solidariedade con
América Latina), Mario
Alberto Solorzano,
representante da
Tendéncia Democrática,
corrente oporta ás
tendéncias socialdemócratas no seo da
frente salvadoreña, pintou
ademais un panorama de
inminente disgregación
dentro da FM LN un ha vez
pasadas as eleicións.

Queremos resgatar o proxecto
primitivo da frente e procurar
unha esqueda revolucionária independente, sen etiquetas.
Agrupamos correntes moi distintas: cristiáns, social-revolucjonários, marxistas-leninistas, autonomistas (que reivindican atención específica ás suas réxións).

Cómo se veu desde O SalvaNo·seo -dó ERP ·(Exército Revolu-· dor o recente e vi.c iño levanta·cionario del Pueblo,'un dos commento armado de Chiapas e a
poñentes social- .
posterior n.ego- .
demócrat~ opina·
ciación?
ba que os . acordos·ian ben. Foi- .
repa~O
En TD solidarfzámonos. firmemense retardando u~ , da--terra
debate que xa vi:- :
te coa insurrecña ~roducíridose : -foi un dos pontos ción, tamén a enantes do remate :
· ·
te n.demos moi
· ben porque son
da guerra. A·caí- : de diverxéncia"
da do muro de
·
as mesmas conBerlín tamén foi .
diélóns de marxideterminante. Penación que levaro o debate non
ron ao noso povo
chegou a darse
a coller as armas
en toda a sua dino seu momento.
. mensión, nen poA FMLN, sen emi as vías axeitabargo, preocudas. Ademais
pouse máis de
nunha forza saída di.mha guerra
negar cafquer impllcación e.os
zapatistas que de solidarizars·e
sempre é difícil abstraerse das
compoñentes emotivas e tampúblicamente o E.Z.L.N., escolleu un momento moi apropriapouco moitos ex combatentes
do, relacionado coa sinatura do
podían ter o acervo político doutratado de libre cornércio no que
tros cadros por razóns óbvias.
Eles, a tendéncia social demócraMéxico é principal interesado.
ta, ficaron máis ou menos co
Foi un suceso moi surprendente
aparato e a nosa tendéncia agrupara moitos pregoeiros da socialdemo.crácia , que pensaron
pa a unha rñáis ampla base e a
cadros médios tamén.
que nunca máis ninguén na
América Latina se voltaria leAsi pois a ruptura será autovantar en armas. O proceso
mática tras das eleicións?
posterior ao da loita é o que req uire máis axuda: formativa,
é básico o proceso de transfeNós fixemos un pacto diante
educacional, e calquer aporte
réncia de erras á base social
dos comícios . .Colaboramos tode capacitación produtiva pode
popular e aos ex combatentes,
ser importante nunha economía
criar cooperativas agrícolas e- · dos conxuntamente. Esperamos
que: despois o pacto remate e tan modesta coma a do meu papoder converterse en pequeno
se ne dé vida et unha nova es~
ís. Tamén a pr€sión política ao
produtores.
querda revolucionaria, que recugoverno, a vixiláncia das novas
pere o espírito dos comezos da
institucións democráticas é funVostede é representante da
guerra, e poda transmitilo ás nodamental. Durante a guerra
Tendéncia Democratica. Cohoubo, por exemplo, un boicovas xeracións. Tamén desde
mo xurdiu esa e as outras tenteo dos sindicatos portuários
había anos, en pleno conflicto,
déncias dentro do FMLN?
norte-americanos aos barcos·
na FM LN había tempo que non
se cría nen se buscaba a vitória,
salvadorMos que ñtivo unha inPrecisamente o reparto da terra
cidéncia notábel. oo· Estado Essenón poder demostrar que se
foi un dos pontos de diverxénpañol é de: onde máis xente e
podía ter un espazo político.
cia, así como outros acordes esrecursos viñeron durante a· guetipualdos que uns consideramos
rra e mesmo agora na reconsA sua Tendéncia Democrática
que non se viñan cumprindo coten algunha definición política 'trucióri e capacitación dos ex ·
mo se acordara e outros que si.
específica?
combatentes. •
A terra non foi transferida como

'Q

Cómo se desenrolou o proceso eleitoral?
As maiores dificuldades déronse
á hora de expender o documentos necesário para votar. Non lle
foi estendido a unha cantidade
grande de povoación e houbo
atrasos provocados nas decisións do Tribunal eleitoral ao
respeito a FMLN pede que se
poda votar con outro documento. lsto pode ter incidéncia para
decidir se somos a segunda ou
a terceira forza e á hora dunha
segunda volta na eleición de
presidente. Tocante á campa ña, tamén hai diferéncias, ARE NA canta con enormes meios, e
nós ternos que aproveitar os
aportes da solidariedade internacional , asesores brindados
polo PT brsileño e outras axu-

se acordara, a Policia Nacional
Civil foi formada con elementos
de corpos represivos ·anteriores.
E seguíronse cometendo crimes, sobretodo despois de pasado un ano do asinamento dos ·
acordo·s: houbo uns 50 mortos
da FMLN e at9pámonos en xeral nuntia situación vulnerábel, .
sen garanti~s de integridade.

das de organizacións sociais.

Cáles son as perspectivas
eleitorais da FMLN?
Contamos con sacar sobre 20
ou 25 deputados dun total de
80. Esperamos que o PDC (demócrata cistianos) baixe moito
polo desprestíxio acumulado
nos anos de poder. Que gañemos ünha cota de poder formal,
sen embargo, non é fundamental ainda que si importante, para
o proxecto revolucionário . Consideramos que o máis determinante é acadar unha boa organización político-social e un poder económico popular. Para iso

AREFORMA LABORAL
O governo Balladur planea medidas de precarización similares ás de González.

Multitudinárias manifestacións na Franza
pola dignidade do emprego
tas sociais e populares contra
as medidas liberalizadoras do
O pasado Domingo 13 centos
governo Balladur. O novo saláde miles de franceses, en diverrío mínimo interprofisional, o
sas cidades do país , manifestáSMIC, e os contratos de aprenronse a prol da dignidade do
dizaxe, amsas medidas decretaemprego nunha convocatória
das por BalladÚr, van afectar
feíta por 47 organizacións sindiaos menores de 35 anos, por
cais, políticas e sociais. A masicanto significarán que os contrava resposta popular emárcase
tos a persoas novas poderán inna contestación á política de
cluir un soldo do 80% do salário
precarización do mercado labomínimo e unhas condicións laral, que afectará, fundamentalborais similares ás reformas lamente, á mocidade.
borais que agora pretende impor González no Estado espaEn París asistiron entre 200.000
ñol. As referéncias a que os moe 400.000, segundo a fonte de · zos de agora convertiranse en
que se trate, policía ou organiescrávos foroh constantes nas
zad ores, e foron precedidos
manifestacións .
dunha pancarta que dicia: "Contra o salário. mínimo interprofiA maioria dos franceses
sional dos mozos, o· desempreen contra
go e o despedimento".
Pero non só a precarización laA CGT, central sindical de orienboral é motivo de polémica na
tación comunista e maioritária
Franza e, de feíto, os organizaneste Estado, abandeira as loidores das mariifestacións, cuxa
• PIERRE AGUDO

continuidade está prevista para
o Xoves 17, tamén demandan
unha mellara nas condicións laborais actuais e declaran contra
a pretensión patronal de impor
unha baixada de salários.
De momento os barómetros de
opinión indican que a sociedade
francesa está a respostar severamente ás pretensións guvernamentais. Asi, unha sondaxe
feíta polo SOFRES, o instituto
público de inquéritos e invstigacións sociais, revelou que a política de Balladur suscita máis
desacordes (47%) que opinións
positivas (45%). Sobre as mobilizacións , o 44% dos franceses
participaria nelas por estar contra as decisións do Governo e
as pretensións da patronal , o
57% tamén faríao a prol do incremento dos salários, o 58%
contra o paro e o 69% oposición
á grave crise social que padece
a Fr.anza.

Balladur teme a chamada "explosión social" e conxura a pantasma do 68 proclamando ese

medo e .chamando á unidade
nacional frente á crise económi:.
ca e social.•

A mocidade pagará as medidas de precarización laboral. Na foto de William Klein, á
direita, unha r~llaza l~va 1;1nhl'.' pegatina que di: Escra.vos no ano 2000, non gráci~s!

j
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Unha eleición
acertada, un
método pouco
democrático

ARTIGO MÁXICO
XosÉ Cm CABIDO

Se un articulista tivese o don de influír, mesmo involuntariamente, na realidade inmediata a través dos seus textos, como
Como militante do BNG que lle sucedía ó protagonista dun conto de Martínez Oca, e cando
considera que a organización ventase a caída en barrena dun político, a penetración das madebe imbricarse na sociedade fias ata os máis altos cargos policiais, ou o aumento da violenamasan.do que está disposta ·
cia ó redor do futbol, viñesen logo as páxinas dos xornais a
para servir a este país e contar
confirmar
o seu prognóstico, ¿el que faría?: ¿deixar de escribir
coas personas máis honradas
e capacitadas da nosa socie- para non prexudícar a ninguén, ou concentrarse nas máis exedade, produciume unha grande crables operacións de vinganza servida en fría impresma laser
satisfacción o fito de que Car- · sobre pulcrísimo DIN A4?
·

los Mella encabece a candidatura para as
próximas eleicións europeas.

Triste foi que

Sábado 5. Rádio Voz.

a

Tristeza
e notícia fose
grande preocupación foi que coñecida por
a notí cia fose todos os
coñecida polos
membros do militantes
Consello Na- através dos
cional e por todos os militan- meiosde
tes através dos comunicación
mei.os de comunicación,
sen prévio debate, convertendo deste xeito o posíbel debate posterior nunha perda de
tempo, pois a decisión fora tomada na Executiva e espallada amplamente antes de que a
militáncia coñecese tal proposta.

Intervén Augusto Assía
nun colóquio: "Como isto
siga asi, mesmo eu
acabarei por votar ao
BNG". Assía, un .
histórico xornalista,.
vencellado á Voz .,
através da süa muller
Maria Vitória
Fernández Espqña, e ao
PP, pala mesma via, foi
desde 1977 un dos .máis
conspícuos e acedos
críticos do
nacionalismo. El foi o
Cando se fala internacionalmenque acusara ao Bloque
te da participació.n da sociedade
na eleición de candidatos, das
de queimar os montes.
listas abertas, ... co fin de aperSerá o mal ·de Alzheimer · feizoar
a vida demócratica, reo que o está a afectar ou ~u_lta rexeitábel que ·a Executiva

'Nop. parece haber ningún indicio racional de que semellante
relación causa-efecto se producise xamais na historia da prensa, pero millóns de persoas teñen fe nun chamado espírito santo e ninguén lles retira a confianza por iso . Así que irnos facer
un par de probas, ou tres:
- Insinúanlle a vicesecretaría a Guerra. No gob erno PSOE
existen faccións tan distantes como Sevilla e Barcelona a pe ar
do TAV Quen sabe se non haberá dous p artidos teoricamente
socialistas en 1995.
- O PCe non aceptaría un Estado autonómico que arredade
Andalucia ó plano rexional. O goberno central debilíta e, medran as forzas nacionalistas, están sentándose as bases dun Estado Federal para antes do 2012 , da nosa era.
- Hai xente que aínda hoxe sacode as alfombras sobre os p atios de luces, pero unha lei , redactada por 12 habitantes de primeiros andares, erradicará ese costume tan porco probabl emente antes de 1999. +
tome unha decisión por adiantado, a todo o jproceso participativo da militáncia, desvirtuandoªº meu entender o espírito
asambleário do BNG. Por -iso
non é de estrañar que 8 membros do C-onsello Nacional se

...

FRANCISCO

VAZQUEZ TROITIÑO
(SEIXO-MARIN)

Charles Bukowski (Alemaña,
1920 - Los Angeles, 1994) ingresaba definitivamente a semana pasada na lista dos condenados ao lume (purificador?)
do interno. Alá sen dúbida ese
vello indecente, como el mesmo
se definia, brindando con Satanás no decurso dalgunha festa
báquica e orxiástica, recitando a
vida voz ou no
ouvido dalgunha libidinosa
admiradora un Os
poema irreverente prepara- protagonistas
do para a oca- son
sión.

marxinados

Este era un po- -coma el
eta e novelista
norte-americano mesmo-que , como tantos outros com- pero que n0 n
patriotas seus, renuncian
foi recoñecido e
aseguir
admirado en
Europa e des- vivendo fora
prezado (primei- do soño
ro) e silenciado
(despois) para americano
sempre no seu
país. A sua obra
poética e narrativa traza un claro percorrido persoal -case
sempre autobiográfico- polos
baixos fundos da vida urbana
contemporánea. Os personaxes
que moran en tal contexto son
marxinados sen máis saída que o
desespero . Mais, marxinada como el mesmo- que non re-

r ~ ------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------,
de 1993, cando din:
os seus estudos de Bacharelato
tuación que, además de entrañar la
precoz do francés , sentí monos totalmente frustrados , pois so mos
dominando, máis ben mal ca ben,
sombra de la uniformización, perju"A pesar de la voluntad en ella ex- · unha só lingua estranxeira, frente
?ica d?blemente los i~tereses más
conscientes de que estamos perpresada, la LAGSE sólo funciona en
aos nasos v iciños portugueses,
rnmed1atos del estudiante! pue_s~o
dendo o tempo na elaboración de
el papel. Salvo honrosas excepciofranceses, etc., qu~ dominan como
qu~ representa tanto una rn¡u~trcra
algo que non ten nengunha posibilines, los centros de enseñanza básisocial en el ~eno de nue~tro pars codade de ser experimentado no noso
mínimo, dúas línguas estranxeiras.
ca y media, al no estar expresamo un agra~ro c~mparativo res~ecto
país e incluso diráimos no resto do
mente obligados, no ofrecen la poside los demars paises europeos.
Estado español, ao suprimirse velaDe novo coincidimos cos Profesobilidad de aprender una segunda
damente a ensinanza do Francés.
res de francés de Universidade
lengua extranjera escudándose en
4.º Felicitamos ós Centros Privados
cando afirman:
la ausencia de interés por parte del
que nestes momentos están oferRematamos xa, Excmo. Sr. Consealumno o incluso de unos padres a
tando a aprendizaxe de duas lín"Porque es evidente el esfuerzo relleiro, pedíndolle que faga respetar o
menudo mal informados sobre sus
guas
estranxeializado por España en su comproespírito da LOXSE (opción de fran derechos. Se llega incluso a un maras (inglés e
miso de participar en la construccés, inglés e outras línguas) e que,
lentendido que lleva camino de confrancés na meición de Europa, no deja de extrase é posíbel, o aluno teña a posibilivertirse en dogma de fe: en este parande parte dos
ñar que tal proyecto -que afecta a
dade de aprender várias línguas esís
sólo
se
aprende
el
inglés
porque
Somos un grupo ·de Profesores de
casos) frente ªº
on
amplios
sectores
de
nuestra
activitranxeiras para que remate dunha
no hay demanda de otras lenguas.
Francés de distintos níveis do ensidad económica y social- no consiEnsino Público , entendemos
¿Cómo se explica entonces la gran
vez por todas o complexo de inferiono (E.X.B., Média e Universitária)
dere en su justa medida la imporque só oferta unafluencia que conocen Academias y
ridade que todos sentimos cando
que ternos concedido · un Proxecto
tancia que en la educación de
ha e sen posibili- como se pode
Escuelas de Idiomas? Este déficit
participamos en foros internacio la
enseñannuestra
juventud
tiene
de Investigación da Xunta de Galidade
de
eleición
de la enseñanza pública es lamennais, e non dominar máis ca unha
za, no ya de una sino de varias
za (Código XUG 2040 1192) para a
por parte do alu- marxinaro
table si se tiene en cuenta que en
soa língua e esta mal ou moi mal.
lenguas
extranjeras.
"Elaboración de material didáctico
no. Este feito suEspaña, como en el resto de los papara o ensino precoz do francés ".
pón unha clara ensino da
íses, si existe interés por un aprenFacemos nosas a palabras dos
Si
la
construcción
europea
demandiscriminación língua
dizaje plurilingüe. Hay demanda. Lo
Profesores de Francés da Universi da un proyecto de Escuela EuroDiante dos rumores aparecidos ultique no hay es oferta. Y ello a pesar
entre os alunas
dade cando rematan o seu mani pea que respete la diversidad y la
mamente nos méios de comunicade que existe una Ley."
do Ensino Públi- francesa nun
festo dicendo:
especificidad de aquellos países y
ción, nos que se fala dunha circular
co e os do Privaregiones que la componen, tal prodo , acentuándo- momento
2.º De ser certa esta circular da
enviada o pasado 15 de Abril pola
yecto debe, por definición, huir del
"Lo anteriormente expuesto nos lleConsellaria que vostede dirixe, non
Consellaria de Educación a todos
se ainda máis as coma-este da
peligro de homogeneización. El
va a solicitar firmemente que se
ent~ndemos como se pode marxios Coléxios de Galiza esixindo un
diferéncias
só-·
plurilingüismo que en el resto de
conceda al ciudadano español (y
nar o ensino da língua francesa
mínimo de 20 alunos para poder
los países que componen la Comucio-económicas,· constitución
también ciudadano europeo) el denun momento coma este da constiimpartir a matéria de língua francenidad es aplicado en materia de
xa de por si exisrecho a escoger una educación
de Europa
tución de Europa, na que o domínio
sa , esta equipa de investigación
enseñanza de lenguas extranjeras,
tentes.
plurilingüe, no sólo entre aquellas
de até tres línguas estranxeiras sequer manifestar o seguinte:
brilla por su ausencia en España.
lenguas habladas en el Estado Esrá un factor decisivo para encontrar
De este modo , y a pesar de los
pañol sino también entre las lenDe novo temo.s
compromisos contraídos desde
guas que configuran el mapa de
1.º Segundo a LOXSE os alunas · un posta de trabal lo no mercado inque volver ao
1984 en el Consejo de Europa, y a
Europa. Derecho que debería conternacional do traballo, asi como
de 8 anos teñen direito de elexir limanifesto dos Prof P.sores de franpesar ele un discurso oficial tan
cretarse en la adopción de las mepara os intercámbios científicos ,
bremente francés ou inglés sen
cés de Universidade cando afirman:
triunfalista como ajeno a la realididas necesarias para articular una
culturais, comerciais, etc.
nengunha imposición por parte do
educación plurilingüe, jalón fundaColéxio ou da Admin·istración, ain"En efecto, la injusticia es flagrante si
dad, nuestro país sigue fomentanmental a la hora de construir una
3.º Esta ·medida, de ser certa, tado en 1
práctica la docencia de
da que nós como Profesores dunha
1-a 1
se piensa que sólo las familias con
Europa en el mutuo conocimiento
mén vai contra un dos obxectivos
una so
engua extranjera, el inun nivel económico suficiente puelíngua estranxeira consideramos
de·1 patrimonio lingüístico y cultural
do Consello de Europa, que prevé
gléls. El valor preponderante de esden compensar la carencia de nuesrestrictiva esta medida, ao marxinar
de los países que la configuran".
que no ano 2000 todo aluno que
ta engua, por motivos socio-ecotro sistema educativo en materia de
outras línguas como poderian ser o
domr·ne duas
nómicos, es un hecho. Sin embar- .
.d.
. d
1
re.mate. a Bacha~elato
alemán", italiano, portugués, etc.
,.
go y desde un punto de vista cultu' romas recurrren o, como comp e1í nguas, ademais da sua própria .
ral que afecta también a las menta-.
mento, a Centros Privados o a costoSuso LAGO GARABATOS
Coincidimos co manifesto "EspaXa estamos fartos de sofrer as conlidades, puede significar un etnosas estancias en el extranjero."
Mª XEsus LoPEZ ESCUDEIRO
ña 'f el Proyecto i;::uropeo de Plurisecuéncias dunha má política educentrismo que amenaza la irreducELISEO FUENTES RODRIGUEZ
lingüismo" feíto polos Profesores
cativa no terreo do ensino das líntibie especificidad de las otras cul5.º Finalmente, como membros
MONSERRAT LoPEZ DIAZ
de Filoloxia Francesa das Univerguas estranxeiras. Hoxe en dia,
turas y lenguas de Europa.
dunha equipa de investigación que
NURIA RODRIGUEZ PEDREIRA
sidades españolas, reunidos en
· igual que hai un século , ós estuestá a traballar na elaboración de
(DA EQUIPA DE lNVESTIGACION so1
1 Almagro os dias 3, 4 e 5 de Maio
dantes galegos e españois rematan ·
Es preciso, pues, denunciar una-simaterial didáctico para o ensino
BRE o ENSINO PRECOZ DO FRANCÉS)

Carta aberta
ao Conselleito
de Educación
da Xunta
dos Profes ores
de Francés.

(

abstivesen na votación e que a
Asamblea Comarcal a que eu
pertenzo rexeitase o método por
unanimidade. +

Viaxando polo
outro lado
con Charles
Bukowski

N

ª
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ANTHONY KENNEDY

será que a crise chegou
tamén á Casa Grande
de Xanceda.

NANINA SANTOS

Está tan convencido de que leva a razón que chegaria a disparar en defensa da sua causa. É un dos vigairos anglicanos da
Grande Bretaña que non pode suportar a idea de que haxa mulleres sacerdotes, que haxa mulleres que representen á Cristo.
De igual xeito que considera que el «non pode representar á
Virxe Maria".
Xa hai unha muller sacerdote e aguardan outras, motivo polo
que ministros de deus , vigairos e fieis .da igrexa anglicana,
marchan, con armas e bagaxes, á igrexa católica que os acolle
e acobilla encantada, deixando erí segundo plano as diferéncias entre as duas confesións.
Ou non habia diferéncias eolio era "que é o xefe"? -máximo
representante de deus na Terra--que ao cabo é o mesmo que
dicer "un ha cuestión de xenitais".
Isto, no Vaticano, ten máxima importáncia. Ventilar as barolentas estáncias non está non proxectos do "grande país " de Roma. É o último Estado Absoluto que queda sobre a faz da terra , din os autores do libro "Los Pliegues de la Tiara".
Gozo pensando que "mulleres" están arrimando a áscua para a
sua finitude.
on podo evitalo!. +

núncian a seguir vivendo fóra do
"saña americano". Alcoólico perdido (lago de sair airoso do seu
primeiro coma etílico e unha vez
fara do hospital , a sua primeira
parada foi nun bar) non ocultaba
que precisaba do alcool para se
inspirar. Todo isto levouno a ficar
apartado da cultura oficial americana e mália todo tiña o seu círculo de admiradores (deu múltiples recitacións por todo o território da Unión) e unha grande proxectación exterior. Criou un estilo
persoal de narrar e poetizar na
mellar tradición de Henry Miller e
a Xeración Beat. A maioria da
sua obra narrativa está publicada
no Estado español (editorial Anagrama): "La máquina de follar",
"Escritos de un viejo indecente",
"Se busca una mujer", "Mujeres",
"Cartero", "Lo que máis me gusta
es rascarme los sobacos", "La
senda del perdedor", "Música de
cañerías", Escribiu máis de 4.000
poemas e o galega ten a honra
de ser o primeiro idioma da península que recebeu unha tradución deste escritor ("Toca o piano
borracho ata que os dedos comecen a angrar un pouco", Edicións
Positivas, 1993).

O cinema valeuse en várias
ocasións da súa literatura:
"Barfly", "Ordinária Loucura",
"Crazy Lave", son tres filmes a
ter en canta . Bukowski conseguiu tirarlle ferro e academicismo patético á literatura. O seu
foi unha patada na entreperna
do mundo literário oficial e unha
corrente de ar fresco que nos
reviveu a todos. Só por isa xa
merece o recoñecimento de todos, aínda que Francisco Umbral opine o contrário. Pero ese
xa ven senda outro tema, mágoa que o pobre de Umbral esqueceu que Bukowski está agardando por el no interno ... •
LUIS MUÑOZ LUACES
(CABRAL - VIGO)

Em quanto
á fala da ribeira
trevelhana
Non supuxen que o meu escrito
aparecido neste periódico semanal o 5 de Xaneiro, sobre a fala

do Riu Ellas, fose capaz de levantar polémica nengunha.
A verdade é que non pretendin,
nunca, descobrir diante da opinión pública nen o "o.uro" nen 'o
mauro", só quería expor como
leitor. Po is as
línguas fálanse, Coidoque a
séntense ... ou
marren, e non reivindicación
hai ren máis.
lingüística
No noroeste do
meu país está
esa tala, no val
dos "tres lugaris ".

galega non
deber ir
acompañada
dunha estricta
unificación

Entón Jesús
Sánchez (sinatura do escrito
aparecido o 20
do 1), comparto o teu desexo de
manter viva e con forza a lusofonia, pero ¡olla!, probablemente a
xente de Valverdi du Fresnu
(non do Freixo nen del Fresno)
na fala habitual diga xovis e non
quinta feira, sexamos realistas.
Quer dicer, sigo a manter a liña

defendida por filólogos e lingüistás vários, polo própio Xosé
Henrique Costas 'da Universidade de Vigo: digamos "illa basicamente galega", fronte á: unha liña conceptual de "continüidade
fronteiriza portuguesa". Para
min abondan xustificacións.
E apesar da lóxica unidade estrutural (común-idiomática), penso
que é importante ter ~n canta a
grande influéncia do antigo asturlleunes e do estremeñu que dera
á ''fala" se cadra capacidade de
resaltar do bloca da lusofonía.
No acorre o mesmo no caso da
Olivénga e outras povoacións
lindeiras, por razóris óbvias.
En fin, eu coido que a reivindicación lingüística, cultural, etc galega ou galega-portuguesa ou portuguésa-galega, non debe ir
acompañada dunha estriGta unificación e depuración. Non se pode cair nos vellos erras nefastos.
Asi pois: "minha n:iae" en Castelo Branca, "miña/minha nai" en
San Xulián de Sales, "miña/minha mairi" en As Ellas ... e "la mi

Pedro Quintana
vendeu tres pequenas
lei ras. Están situadas no
concello de Begonte e
déronlle por elas 65.000
pesetas. O notário
cobrou 26.000 pesetas,
o que inclue o IVA e
máis os seus honorários.
lso é o que vale aterra
neste país e o que
cobran os notários.

Nengun ministro habia
no tf ebate da reforma ·
laboral. Nen tampouco
durante a votación.
Alguns ven niso un
desprezo aos sindicatos
e aos traballadores. Que
vá! Trátase
simplesmente de que
eles cobran dos fondos
reservados.

•

Guillermo de la
Dehesa voltou a talar.
"Galiza necesita unha
demanda concentrada".
Ou seña que nada de
aldeas. Como se
Noruega, Inglaterra, ou
Holanda non tivesen a
povoación esparexida,
sen que iso os asulague
na pobreza. A Guillermo
de la Dehesa debe
gostarlle o modelo
México D.F. ou Calcuta.
Hai que ter coidado con
estes gurus.
11

Pinochet ten o amor
dos chilenos. A sua
figura entrañábel sempre
s
é recebida con mostra_
de agarimo". Luis Rial,
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enviado da Rádio
Galega a Chile, esquece
a Fraga na sua crónica e
só ten gabanzas para o
milico chileno que canta
co mérito de ter
asasinado a un
presidenta eleito dentro
do próprio palácio
presidencial. Na toma de
, posesión de Frei,
mentres a Rial se lle
entrambilicaba a língua
á vista das medallas do
ditador, as demais
emisoras informaron que
Pinochet fara recebido
con asubias e insultos.

''Xa teriamos
acabado coa ETA se
os fondos reservados
fosen empregados como
era debido" quéixase un
xornal de Madrid no seu
editorial. Máis ético
seria pensar o contrário.
Mellar que eses policías
gastasen os cartas
ilegais do ministério en
viña e mulleres que en
balas _para matar
franceses inocentes
como os do Bar
~'Hendayais.

As palilleiras de
, Camariñas agasallaron á
Raiña Sofia cun mantelo
que custou seis meses
facer. Estaba valorado
en un millón de pesetas.
O regalo servia para
comemorar o Dia da
Muller Trabal/adora. As
palilleiras ou, mellar dita,
as autoridades que ·
promoveron a idea,
interpretaron a data no
sentido literal do lema.
Coidaron que o que se
reelama o 8 de Marzo é
traballar coma burras.•

.·-·......·-·

··-·· ·

RESERVADOS

Os fundos, certamente. Nada máis reservado que a morea de millóns que ninguén xistifica.
Hainos de reserva simples·, coma os viñas da casa nos restaurantes; son os que
se limitan a triplicar algunha nómina xa
de por si avultada, ou a servir de agasallo a fin de ano. Tamén os hai "gran reserva"; daquela mercan conciéncias e
persoas, en lotes, coma gandos. Non faltan os "reserva especial"; e hai quen asegura que se perdeu a canta das vidas
que custaion unha vez aplicados.
-No fundo hai sítio-, din na cola do

mairi" en Caria.

X.PIÑEIRO

paro e na Dírección Xeral correspondente. E se a cola é un puro cante fondo, un
infindo de xemeres fondiamente reservados aos fobles, o organismo oficial, o
que sexa, só aspira a ter carpo de fundo
igual que oculta a alma de fracaso.
Metidos en fonduras, os fundos de reptis adaptáronse aos tempos. Agora hai
fundos tamén para unha longa caste de
crustáceos, lombrigas, moluscos, cascu-

O Galo

Por outra banda, non entendo ·a
Oslec Zeravla (Celso Álvarez?)
(sinatura do escrito aparecido o
24 do 11): que pretendes coa tua
carta tuturísta na que empezas
"O Alenteso, 23 de Saneiro de
2064". Non entendo a quen pretendes imitar ou ridiculizar coa
tua linguaxe burlesca, chea de
absurdos erras gramaticais como o sistemático traca do x polo
s, esaxeración de típicas meridionalismos tópicos etc ... Sabes
de que vai ben a movida?

das e outros seres que amasan a evolución zoolóxica de tanto reservado. E vistas as fondaxes, a fustalla que no queda non pa a dalgun barril que deita por
un fundo que para viariar, tam ' n ' r servado.

Mercamo-lle o leite ó Galo'
Botamo-lo naso o río
din que ternos de tacelo
tacémo-lo con moito pío.
Os nasos irmans do norte
de Asturias e Euzkadi
din que iso e a marte
e unha barbaridade.

-O goberno de Castela
coa Xunta fixo tratos
na terra de Compostela
coma si taramos farrapos.

Falas sarcasticamente da "Estremadura (española)" corria da
cuarta provincia galega? A Estremadura (estremeña) ten pertenza própria.

Hai pouco algun de e mini tro d
barba clónica e fondía expre ión d ra a egurou p r
piñeiro amo ou a man
enésima vez ao auditório:
-Velai que xa tocamo fundo.
E a ninguén lle quedou dúbida de que

estaba a falar do reservado . •

Fai anos douscentos
fixemo-la lndependenza
con labregos famentos
Galiza foi na cabeza.

Unha nai que medra
asovallando os latinos
ten o corazón de pedra
e non quereos cativos.

Loitamos contra o Galo
. que a invadirnos viña
coa sua fraternidade
que de fodernos tiña.

Agora veñen os do norte
coa sua tecnicidade
a traernos a marte
isa non e irmandade.

Disque hoxe somos irmáns
tillos de Europa nai
do angloxasón curmans
e dalgún xermano pai.

Sótanos do traballo
tan da nasa capa un saio
e nos todos quedamos
tocadiños do caralla.+

X.C.P. (VIGO)

VÍTOR TIZÓN

Creo Celso (Oslec?) que decoñeces a rica e variada identidad e estremeña, grav_emente
ameazada por certo . E por suposto este tesauro idiomático
constitue un feito moi especial,
por sobreviver e até perfeccionarse ...:.._diria eu-, apesar da
tremenda presión dunha política
lingüística centralista, secular. E
velai está en pé, talándose nos
xogos dosºrapaces no leíto de
marte, por todo o mundo ali. ·

HABERÁ ~UE L.f.VAA

A WlSr-11 fJ./J P5JCÓL060...
:DI QUE QUfRE IRA MILI

e

Desgraciadamente oUtras realidades ·lingüísticas do territorio
están a sucumbir: Vaia ún cátido
·saúdo para a sempre querida
galiza e para os bons amigos e
amigas que teño Pº'. alá.+
ANTONIU GARRIDO CORREAS
(JARANDILLA, CAZRI-ESTRE!'v1ADURA)
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por unha nova política lingüística ·
Aprobou a sua ponéncia Proxecto Alén Miño de aproximación ~o- mundo luso-brasileiro
•X.C.

A Mesa pola
Normalización
Lingüística celebrou o
sábado 12 de Marzo a
sua asemblea ordinária
na que renovou a sua
xunta directiva e
aprobou a única
ponéncia debatida,
adicada a con eguir un
achegamento ao
mundo lu o-bra ileiro.
Entre os acordo
principai da a amblea
toimou o de
con ocar unhha
mobilización para o
indeiro 17 de Maio
' rei indicando un
golpe de leme na
política lingüí tica
Ante a evidéncia de que a política
de normalización lingüística ten
sofrido un importante estanaca-

mento, a asamblea da Mesa decidiu chamar a unha
mobilización no Dia das
Letras Galegas. Asimesmo
pronunciouse por retomar
tres frentes de actuación
con especial interese: todo
o que atinxe á situación do
galega no sistema escolar
público ; a revindicación
da galeguización definitiva da toponímia , para o
que prevén accións propagandísticas importantes e
culminar o traballo iniciado para a galeguización de
bancos e caixas de aforros.

existe. Agás en sectores
moi reducidos da intelectualidade galega e· portuguesa, especialmente vinculad os ao mundo lin güístico e Jiterário, calquera dos dous povos (galega e portugués) son totalmente descoñecedores
da vida e das expresións
sociais, artísticas, literárias ou de calquer outro
tipo, do s seus viciños
máis cercanos", encabeza
a sua ponéncia a Mesa
que pon como exemplo
do afastamento que se hen
hoxe é posíbel a meio dun
satélite captar quince ou
vinte cadeas de televi sión
resulta imposíbel coller
nengunha emisión de canles portuguesas.

A asamblea aprobou a única candidatura apresentada
para a nova xu nta directiva, que continuará pre idida por Xosé Manuel Sarille, con Elias Torres como
asesor adxunto ao presiA ponéncia sinala aberradente; Lois Cambeiro e
cións como que "tendo
Concepción Costas serán Xosé Manuel Sarille foi reelexido como presidente da Mesa.
unha expresión tan semellante á luso-brasileira, é loucura
vicepre identes; Xosé Maria Fercións da Galiza e Portugal poden
que xentes galegas n_on saiban que
nández, ecretário de campañas e
definirse como de costas viradas,
ou sexa de caréncia de relación e
podan acceder sen dificuldades a
Guadalupe Vidal, tesoureira.
de mútuo esquecirnento. Isto maunha outra cultura riquísima".
Alén Miño
niféstase tanto no terreo económiCritican tamén que en todos os
co e social como no cultural. A re'Desde hai moitos séculas as relaproxectos de interrelación con
lación cultural co país viciño non

Portugal (Arco Atlántico ou Eixo
Atlántico) o intercámbio cultural
teña carácter de "coletilla" que
non se sabe en que consiste e que
ás veces só serve para falar de património monumental.

•

A Mesa propón abrir un debate
fondo sobre a cuestión "sen que
ninguén se sinta forzado", pero iamén isento de declaracións grandilocuentes sen viabilidade, "quizais teña que ser desde aqui desde
onde se deran os primeiros pasos
para .que algo se mova en Portugal. Hai que apresentar-lles este .
país, que o vexan como non virado, que observen que máis alá do
económico terá que haber unha
aproximación, que as comunicacións o impoñen. Dec atarse de
que van ter Vigo a hora e meia de
Porto e que non saben nen que actos culturais hai nesta cidade (e
viceversa). Criar calquer proxecto
de amistade coa Galiza ou cando
menos propoñerlles a sintonización da TVG, que as TVs teñan
correspondentes en Santiago, en
Porto, ... " son algunhas das conclusión do Proxecto Alén Miño
que a Mesa aprobou nas suas liñas
xerais o pasado 12 de Marzo en
Compostela. •

Que len os portugueses?
]osé Saramago é o escritor máis coñecido, seguido de Pessoa
• XESÚS GONZÁLEZ GóMEZ

No número 24 da luxosa revista
"Ler", editada polo Círculo de Leitores portugués, correspondente ao
outono de l 993, publícanse os dados dun inquérito sobre a leitura
dos portugue es no último ano (tamen obre o escritore lu o máis
' populare "). O inquérito, feito
por unha empre a e peciali zada,
ffxo e durante os meses de Maio e
Xuño de 1993. Entrevistouse a dúas mil persoas de ambo sexo e
de idade comprendidas entre os
quince e o sesenta e cinco anos.
Vexamos alguns dos dados tirados
da devandita sondaxe.
As perguntas que se lle facían aos
entrevistados eran catro: 1) Leu algun libro no último ano?; 2) que libro leu no último ano?; 3) identifique tres autores portugueses contemporáneos que coñeza; 4) cales
son os tres autores portugueses que
considera máis importantes? As
respostas foron variadas e curiosas.
A insisténcia na contemporaneidade da terceira pergunta, por
exemplo, non deu todos os resultados previstas, e asi moitos encuestados puxeron os nomes de
E\:a, Castelo Branco, Camoes, Almeida Garrett, Júlio Dinis, Alexandre herculano, Gil Vicente ou
Bernardim Ribeiro. No momento
de identificar os tres autores portugueses considerados como máis
importantes, apareceron nomes
como Manoel de Oliveira, Nicolau Breyner, Carlos Cruz, Jorge
Brum do Canto, etc. Quer dicer,
personaxes coñecidos --directores
de cinema, periodistas, apresentadores de tv, etc.- que nunca escreberon un libro.

Verbo dos hábitos de leitura, o dad o que mái s salienta é que un
73,8% declarou non ter !ido un só
libro no último ano, contra un 26, 1
que deron cando menos un título.
Por zonas ou rexións a cousa quedou, máis ou menos, da seguinte
maneira: Lisboa 33%, Algarve
32% e a Zona Litoral do Centro
cun 30% son as rexións que dan
maior número de leitores. Pola contra, as zonas Norte Interior (20,6) e
Litoral Norte (17,8) son as menos
leitoras. Polo que respeita ás capitais, Porto (41 , l) está por cima de
Lisboa (25,2) en hábito de leitura.

Inglesa (0,7); E~a de Queirós, O
Crime do Padre Amaro (O, 7);
Bram Stocker, Drácula (0,6); e
Henri Charriere, Papillon (0,6).
Os dados son curiosos, e alguns
inexplicábel. Tal acontece con Papillon , xa que segundo o editor
portugués do libro, no último ano
non vendeu moitos exemplares da
novela que fora "bet-seller" no
seu dia. O caso de Drácula explícase pola proxección do filme de
Francis Ford C~ppola.

Verbo dos sexos, a xulgar pola
sondaxe, leron máis os homes
(28,8%) do que as mulleres (23,7).
Polo que respeita ás idades, os que
máis len son aqueles que están en
idade escolar, de 15 a 19 anos, un
49,2% -o que non matiza é se
len por obriga (libros recomendados nos estudos) ou por pracer.
Séguelle, evidentemente, a franxa
do 20-24 anos, cun 35%, e así por
orde decrecente até chegar á franxa do 60-65, que dá un 12%.

No apartado de escritores portugueses máis populares, o inquérito
dá os seguintes resultados, segundo o sexo e as idades (tamén por
rexións xeográficas).

Pasan logo a dar os dados sobre os
libros máis lidos no último ano.
Son os seguintes: E\:a de Quirós,
Os Maias (5,5%); José Saramago,
O Evangelho segundo Jesus Cristo (5,2); Almeida Garret, Viagens
na minha T erra (3, l ); Christian e
F., Os Filhos da Droga (3%); A
Bíblia (2,9); Luís de Camoes, Os
lusíadas (2,4);VV.AA., Enciclopédia Médica da Saúde (1,6); José
Cardoso Pires, Balada da Praia
dos Cáes (1,3); Patrick Süskind, O
Pe1jume (l); E\:a de Queirós, A
Cidade e as Serras ( l); Isabel
Allende, A Casa dos Espíritos
(0,9); Júlio Dinis, Uma Família

Saramago,
o máis popular

Entre os homes os máis coñecidos
son: Saramago (15,3%); Pessoa
(14,3); E\:a de Queirós (10,7); Mi-

O

índice de
popularidade é
diferente entre
homes e
mulleres, mais
os autores
coinciden case
todos nos dez
prime iros
postas.

guel Torga (9,8); Carnoes (6,4);
Camilo Castelo Branco (5,0); Almeida Garret (3,5); Vergílio Ferreira (3.4); Cardoso Pires (2,2); e
Júlio Dinis (2,2). Aparecen máis
nomes, pero só damos os dex prirneiros. Entre os máis coñecidosimportantes entre os homes, só
aparece unha muller, Agustina
Bessa Luís, no pasto 13, co 1,3%.
No que respeita ás mulleres, os
máis coñecidos (importantes) son:
Saramago (14,3); E~a de Queirós
(8,6); Pessoa (8,4); M. Torga (7,6);
Castelo Branco (6,2); Fernando
Namora (4,0); L. de Camoes (3,8);
V. Ferreira (2,4); J. Dinis (2,3); e
Almeida Garret (2, 1). A primeira
muller para as Mulleres é A. Bessa
. Luís, no posto 11 (1,7), e a continuación Natália Correira (posto 12
co 1,4) e Florbela Espanca, no lugar 15 cun 0,9. Corno se pode
comprobar, o índice de popularidade é diferente entre homes e mulleres, mais os autores coinciden case
todos nos dez primeiros pastos,
agás no caso de Cardoso Pires (lugar noveno entre os homes e que
non aparece entre os dez primeiros
escollidos polas donas) e Femando
Namora (lugar sexto entre .as doas
~ que no!J aparece entre os dez primeiros dos homes). Os outros nove
homes, deixando de lado a sua posición na lista e o tanto por cento,
son os mesmos.
für rexións, o grau de popularidade-importáncia é variábel e índice,
pero os nomes veñen ser case os
mesmos. Das sete rexións que dividen o território luso, e dentro dos
cinco primeiros nomes, encóntranse
citados : Saramago, Pessoa e Ei;a
nas sete rexións. Torga en cinco.
Castelo Branco en tres; e Camoes e

Namora en duas. Por idades os autores citados polos encuestados (divididos en franxas idatórias, a partir
dos vinte anos até os sesenta e cinco, en franxas de cinco) son os
mesmos que os populares por rexións. Saramago, Pessoa e E\:a aparecen en todas as franxas. Torga,
CasteloBranco, Femando Namora e
V. Ferreira reparténse unha ou outra franxa, sendo entre os máis novos (20-24 anos) o máis popular
Saramago e entre os máis vellos
(60-65 anos) Luís de Camoes.

A lista de "populares-importantes" chega até o número 15, mais
nos rebaixamos un pouco. Como
dado curioso diremos que, no
apartado de rexións, en todas aparecen nomes de mulleres, agás na
denominada "Minho e Litoral
Norte", na que nengunha é citada
nos quince primeiros lugares.
Catro perguntas, como se ve, dan
moito de si; e dous mil entrevistados poden facer maravillas. Contado, aos responsábeis da sondaxe
faltoulles un pouco de humor. Por
exemplo, e a imitación dos fraceses inquérito sobre libros e escritores publicada no "Le Fígaro Litteraire" en Outubro de 1989) puderon perguntar se estaban dispostos a deixar casar o ' seu/ a sua filia/o cun escritor. Só un 9% dos
franceses estaba disposto a deixar
que os seus infantes cometesen tal
disparae. O tanto por cento de lusos/as dispostos a tal causa, non o
sabemos. De galegas/as, tampouco. Contado, desta sondaxe publicada en "Ler" tiráronse moitos dados. E, como acontece con todo
inquérito, unha pergunta a facerse:
serve para algo a presente sondaxe, e os inquéritos semellantes? •

•
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U nha .a,n¡~J_jse crítica e

rigorosa da democrácia
XI Semana Galega de Filosofía
• CARME VIDAL/PONTEVEDRA

•Nomeado o
xúri do Cidade
de Lugo

Dos días 4 ao 8 de Abril a Aula
Castelao vai celebrar a X/ Semana
galega de Filoso.fía. O tema da
presente convocatória e Filosofia e
democrácia e, con este motivo,
máis de vinte poñentes e conferenciantes farán de Pontevedra un dos
foros de debate e reflexión mái
importante do país.

O vindeiro 21 de Maio vaise fallar
o prémio cidade de Lugo de
narrativa, dotado con 2,5 millóns
de psetas e ao que concorren 32
obras. O xuri desta quinta edición
está formado por Marina Mayoral,
Dores Vilavedra, Marino Dónega,
Alfredo Conde e Bemardino
García Cendán. +

•Nace a
Fundación
GaliciaEmpresa
Representantes dunha dúcia de
empresas galegas veñen de
apresentar un proxecto de
Estatutos da Fundación GaliciaEmpresa, co obxectivo de
promocionar a normalización
do galego no ámbito
empresarial. A Fundación
estará presidida por Ramón
Castromil.
Son unha dúcia de empresas as
impulsora : Francisco Hemández
Soto (constructora Covsa);
Manuel Rodríguez (estaleiros
Polyships); Manuel Puga (Zeneca
Farma); Xosé Otero Pombo
(constructora Galiven); Ramón
Padín (La Onza de Oro); Isaac
Diaz Pardo (Sargadelos);
Florentino Cacheda (Florentino);
Xosé Maria Fonseca (Adegas das
Eiras); Bieito Ledo (Ir Indo);
Ramón Castromil (Castromil),
Thais de Picaza (Constructora
Malvar) e Electrodomésticos San
Luís.+

O obxectivo xeral é aprofundar
mm tema que a cotio e desliga de
contidos sociais e políticos. Frente
a teorizacións gratuítas e intere adas, buscarase unha análi e da democrácia crítica, rigoro a e fundamentada na realidade.
RICARDO GROBAS/FARO DE VIGO

Manuel Bragado.

•Novo director
de Xerais
Manuel Bragado Rodríguez, de 34
anos, ven de ser nomeado novo
director xeral de Ediciós Xerais,
toda vez que substitue a Víctor
Freixanes que que vai desempeñar
funcións de alta dirección no
Grupo Editorial Anaya. Freixanes
permanece en Xerais como
Conselleiro-Delegado.
Manuel Bragado, até agora
director do departamento
editorial, dirixia tamén a Revista
Galega de Educación e foi
fundador de Nova Escola Galega.
Incorporouse a Xerais en 1990
inspirando novas liñas de traballo
arredor da LOXSE e potenciando
novas coleccións didácticas.
Xosé García Crego pasa a ser o
novo responsábel de edición en
X erais.
Xulián Maure (1979-84), Luís
Mariño (1984-88) e Vítor
Freixanes (1990-94) foron os
anteriores directores de Xerais. +

• Remodelado
o Museu do
Castro de
Viladonga
Volveu abrir o Museu do Castro
de Viladonga, en A Pontenova,
despois de permanecer pechado
durante vários meses por obras.
Xestionado pola Xunta e dirixido
por Felipe Arias, o Museu do
Castro de Viladonga ten catro sás.
Unha primeira informa sobre o
médio natural e o hábitat, con
abondosas explicacións, mapas e
pezas empregadas na
construcción; a segunda está
adicada aos elementos da vida en
comun e da cultura material
castrexa e galaico-romana,
expóndose unha grande maqueta
que reproduce o povoado castrexo
no seu conxunto; a terceira
adícase á cultura material e ás
crenzas e na última sala resúmese
a história e o plan do museu e os
traballos arqueolóxicos realizados
no castro desde 1971. +

Por iso a conxuntura política internacional será o telón de fundo da
XI Semana Galega de Filosofía.
Pensar hoxe a democrácia significa
reflexionar sobre a transnacionalización económica e ideolóxica, a
extrema pobreza dos paises dependentes e en vías de desenvolvimento, o auxe do racismo e a xenofóbia, a situación na Europa do Le te
ou o bloqueo económico no pavo
cubano. Trátase, enfin, de cuestionar a semántica habitual que confunde democrácia real e formal.
A experiéncia de convocatórias
anteriores, centradas no Poder, a
Ecoloxía, Latinoamérica ou a
ldentídade Nacional, entre outro
temas, conduciu aos organizadores
a pensar na necesidade de centrar
as diversas problemáticas nun ámbito comun que no tempo mantén
a sua própria especialidade. Evidenciouse asi como, debaixo de
calquer problemática actual de
analizar latexaba, de xeito radical
o último, un discurso xerado arredor do conceito da Democrácia.
Eis un dos motivos que conduciron á realización de ta Semana.
O amplo programa apresentado

pola Aula Castelao abranxe -orga ni zado en xornada de mañá,
tarde e noite- e pecto esenciai
no feito da Democrácia como a relación co novos movimento s sociais alternativos -nomeadamente o eco1oxismo-, a desigualdade
económica, os limites das institucións representativa , a xu tiza ou
a política dos Direitos Humano
como un xeito máis de imperiali ·mo cultural. Alain Badiou, Urbano
Rodríguez, Jaime Pa tor, Giovana
Ricoveri , Ignacio Sotelo e Boaventura de Sou a Santo on a lgun do e peciali ta que participarán na Semana apre entando a
ua propo ta teórica .
Noutra orde de cou a e laborara e
tarnén unha reflexión e análi e concreta de de Galiza na que e peciali ta do paí realizarán unha valoración de de diver o ámbito de
traballo. A territorialidade, o ecoloxismo, a economía e o meios de
comunicación erán o tema arredor do que se vertebrará a reflexión cobre a ituación galega. Ne te
entido e, como todo o ano , o
organizadore queren que a Semana
continue a er un lugar de encontro
do pen amento en e obre Ga1iza.
O acto de clausura con i tirá nun
recital poético e cargo de Méndez
Ferrín , Bernardino Graña U io
ovoneyra, Manuel María e Xo é
Neira Vila . Nunha homenaxe ao
que sofreron e ainda ofren o ilénc io impo sto polo poder e a
violéncia.
Once ano despoi da ua con titución en Pontevedra, a Aula Caste lao de Filosofía ten pre ente, coma no comezo, o tema de que "facer filo afia é er capace de traducir en idea o problema vivo
acuciante e preminente de cada
época". "Filo ofia e Democrácia'',
o tema de ta edición da Semana, é
un exernplo di o.+

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

.PRESTÍXIO E CONTAMINACIÓN
TERESA BARRO

A política de prestíxio do galeguismo da
aposguerra foi unha gantasia perniciosa; en
lugar de aceitar a realidade da Galiza e mellorala, inventou outra máis "prestixiosa"
para vender fóra. Os viraventos tornaron
castelos, os ermos verxeis e os bodequeiros
príncipes. E esta fantaseadora política, iniciada na década do cincuenta, é a que se está a seguir coa língua galega.

•

O galeguismo do prestíxio non quixo admitir que, por razóns históricas (isolamento,
desprezo, proibición), na língua galega faltan moitos rexistros . Cando estes galeguistas a colleron era unha língua inteira pero
minguada. Que houber moitas palabras para
chamará chuva, como afirmaban alguns daqueles galeguistas-sofistas, non quer dicer
que as houber tamén para falar de moitas
cousas doutro xénero. O rexistro era sempre
colonial , ao non haber língua escrita na
práctica; mesmo as cartas que escrebia o galegofalante estaban en castellano. A língua
galega só tiña os rexistros dos isolados
mundos onde ainda se falaba normalmente,
se por normal se entende falar algo que n.en
sabian o que era: "o que falamos por eiquí",

da toda, igual que cando hai contaminación
dician. Nos outros rexistros funcionaba xa
do meio natural.
daquela como dialecto, por estar maleada
polo castellano e comida por el. Cando un
galegofalante da aldea tiña que ir ao médiSe a língua galega andaba minguada, para
co, ao avogado, á
reforzala e lle dar
escola ou calquer
os rexistros que
institución oficial, a
perdera ou non delinguaxe que aprensenv ol vera había,
día e usaba para
••••••••••• •••••••••••••••• ••• •••••••• •••••
ou que acudir aos
aquilo todo era o
códigos lingüísticos
castellano misturado portugués, que
do co galego a baera a forma evoluírullo. Isto pasa semda da mesma base
pre que hai contacto
lingüística, ou acude duas línguas e
dir aos do castellaunha delas é a preno, que era a língua
dominan te por rapredominante e pozóns políticas, neste
1o tanto contamicaso o castellano;
nante. Pero como o
as fronteiras entre
portugués non tiña
os códigos lingüísti"prestíxio", a polícos c;lo falante esvática de normalizaen se e comeza un
ción do galego, maproceso que ao pripo i ada por aque l
meiro se cadra semella progresi sta e arregaleguismo castellanizante e españolista de
quecedor e que logo, cando ven o contáxio
fondo, virou unha imensa indústria contamien grande, vira contaminación e anula a vinadora da língua que dicia defender. O natu-

'Se a língua galega
andaba minguada, para
lle dar os rexistros que
perdera habia, ou que
acudir aos códigos do
portugués, ou aos
do castellano'.

ral e o inte1ixente seria, pois que o galego e o
porcugués viñan da mesma fonte, que se pillasen da forma máis completa as palabras
que non babia ou que se esqueceran, e tamén
os sons e os xeitos de falar e de dicer as cousas . En lugar <liso, o "galego" está virando
unha mestura ruin de galego e castellano,
unha trapallada con sintaxe e fonoloxia imitadas da língua contaminante.
Valerse do castellano para apoiar ao galego,
ou aceitar castellanismos porque es.t án incorporados ao idioma no uso coloquial, é
non entender cousa dos procesos bilíngües e
do que sucede cando duas línguas entran en
contacto. Cando este contacto é consciente e
analisado (o caso do tradutor e o intérprete)
daquela os dous sistemas se manteñen separados cunha vixiláncia férrea das fronteiras
entre eles que non deixa que se contáxien un
ao outro. Pero cando non é consciente e entran en xogo emocións e degoiros alleos ás
leis lingüísticas, as lín guas maléanse e es.baITancan, o contáxío inicial vira epidémia e a
língua contaminada chúchalle a vida á outra, que queda afabada, apozoñada e sen folgos para medrar. +
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canta de libros

O Couto
Mixto e os
"Homiciados"
A raia entre
Galiza-Portugal
Luís Manuel García Mañá (1), comisário e estudoso das relacións
Galiza-Portugal, ten dedicado duas
obras aos avatares da "raia" entre
estes dous países. Obras de interese actual tanto pola importáncia da
"rexión" económica miñota na CE,
para o rexistro dfinitivo de ínsuas
rio baixo Miño a Galiza ou a Portugal, e, principalmente, pola
emerxente recuperación da
conciéncia
cultura1 gale- García Mañá
ga do territó- afortunadario da "raia".

m nte

No Anexo II r calle
do Boletin traballos
Aurien e,
portugue es
1988, analiza
Mañá a raia pouco
na província coñecidos
ouren á. Se- acó. O
gue para i o o
capítulo de
memo método que logo mái
repite para a curio idade
corre pon- éo
dente á província
de dedicado ao
cauto
Pontevedra: a
hi tória da mixto e aos
formación da
po os
raía a confipromí
cuas'.
guración xurídica
de
1864 coas
po teriore aclaracións e unhas
con ideración de carácter sociolóxico obre a povoación raiana.
O tempo medievai foron definitivo na formación da raia entre
Galiza e Portugal. Mañá atense
ao re ultado de inve tigación

tanto galegas como lusas. Afortunadamente
recolle traballos portu- ·
gueses pouco coñecidos acá. Niso está o
seu atractivo, como no
acerto ao ubicar a indepéndencia lusa no
contexto feudal do reino galego-leonés de
Afonso VII e na política ambiciosa dos papas, empeñados na hexemonia sobre reis e
emperadores desde
Gregório VII a Bonifácio VIII.

•

Pl\IHB'.l

.....

·,

Rll'.S!iD

•

O capítulo de mais curiosidade é o dedicado
lllLllR
ao "couto mixto" e aos
"povos promisc uo s",
pp. 87-115. O co uto
mixto pertencera, antes
da supresións dos señorios, á Casa de BraPorrugal
ganza e ao Conde de
Monterrei (bicefália
como a de Andorra). Plano do Couto Mixto.
Formado polos lugares
de Santiago, Rubiás e Meaus, na
O tratado de 1864 pasou por emiba de toda a tradición local e do
actualidade os dous primeiros do
sentido de comunidade galega coconcello de Calvos de Randin e
mun, para asignar, contra a vontaMeaus de Baltar. O tratado de
1864 asignou o couto á província
de dos habitantes, o couto a Galide Ourense e os povos promiscuos
za e os povos a Portugal. Unha rea Portugal. Os "povos promiscuperación do pasado poderia servir para dar conciéncia nova aos
cuos' son Souteliño, Cambedo e
raianos deses lugares e estendela
Lamadarcos.
aos restantes.
Mentres o Couto Mixto gozaba de
No volume Miño: ¿Existiu unha
"priviléxios" como tal couto bicéfalo que permitía aos habitantes
fronteira, volta Mañá a repetir o
indefinición en relación á soberaproceso histórico da raia. Mais
nia de Portugal ou á de España, os
agora engade unhas páxinas sobre
os "coutos de homiciados" de
povos promíscuos tiñan que optar
por unha ou outra soberania e ponovidade na historiografía galega.
día darse o caso de que na mesma
Para este estudo parte da obra de
casa houbese uns coa portuguesa e
Moreno, Humberto Baquero, "Os
outros coa española. Había, efectimunicípios Portugueses nos Séculas XIII a XVI". Para Moreno a
vamente edificio con porta a
orixe deses coutos está na instituPortugal e porta á Galiza. A vida
ción de lugares de repovoación
económica do couto e dos povos
con "delincuentes que coas suas
promí cuos e taba marcada polo
fanu1ias residirían dentro do perícomércio. Comércio regrado ou libre de alcabalas, segundo os cametro designado, onde traballao que facia privilexiada a situarian con liberdade condicionada
ción de te raiano .
ata conseguir o perdón". O pri-

•

meira couto documentado é o de Melga\:o,
1181. Outro importante
seria o de Caminha,
1406. Segundo esta información retransmitida
por Mañá, certas vilas
raianas acodiron ao proc ed i mento de acoller
"delicuentes" para medrar povoacionalemnte.
Os reis lusos outorgaron
foro a esas vilas para .as
que o comércio era vital. Aceitar tales "delicuentes" era unhá comr-ensación a esixir pola
libefdade de tout0 á
marxe do ·señorio feue:;::~0.
dal. Aceitábase "unha
delíncuéncia:" determinada de carácter económíco coa exclusión de
traidores, herexes, sodomitas e falsific.ado"
res de moeda. Non era
moi diferente a significación das cartas pobras
dos reis galega-leoneses
do s. XII e ss. coas variacións locais segundo os casos.
Nun e noutro volume o eixo do
estudo de Mañá e o tratado de
1864 e as posteriores aclaracións.
Cos dado s na man desaparecen
moitas dúbidas na determinación
xeográfica da raía. O valor da
obra de Mañá está aí, dado que facilita uns coñecimentos e nos libra
de ter que acudir a difíceis investigacións nos rexistros oficiais. Pero Mañá ocupou o seu tempo con
leituras abondosas que lle permiten centrar ben na história os avatares da flexfbel e sinuosa raia do
Sul da Galiza. Unha raia de unión
que os poderes utilizaron como
fronteira e os povos queren como
camiño.+
FRANCISCO CARBALLO
(l) García Mañá, Luís Manuel, La
Frontera Hispano-Lusa en la provincia de Ourense, Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense, 1988, pp. 216;
Miño: ¿Existiu unhaFronteira?, Galaxia, Vigo, 1993, pp. 295.

Prémio
Nobel en galego
Sotelo Blanco, na sua colección
Medusa de narrativa, ven de editar O
Señor das moscas de William Golding
(Prémio Nobel no 1983), nunha
tradución de Xosé Mª Gómez
Clemente. Trátase da primeira novela
de Golding na que tenta ir seguindo os
defectos da sociedade até chegar aos da
natureza humana e vén dar nunha
parábola entretecida nun argumento
complexo tirado do momento en que
un fato de rapaces que, despois de
sobreviviren a un accidente aéreo, teñen
que organizar a sua vida nunha illa
deserta sen a preséncia dos adultos.•

Adolescéncia nos 40
Na coleción Arbore de Galaxia ven de
sair A encrucil\ada da torre primeira
obra de Xosé Ramón González
Alvarez. Trátase áunha novela que non
nega a sua inspiración autobiográfica, e
que ten nos recordos da infáncia e a
adolescéncia o seu material principal.
O autor reconstrue un mundo sen
televisións e con poucos coches, un
mundo de posguerra na Galiza rural,
onde transitan a Guardia Civil e as
partidas guerrilleiras, no que a escota
mistúrase co traballo no campo e a
natureza forma parte da rutina cotiá. •

Manual de Literatura
Na colección Un'iversitária •:e Xerais,
Anxo Tarrio ven de publicar

Literatura Galega (Aportacións a
unha história crítica), unha obra de
roáis de cincoentas páxinas nas que o
autor percorre a nosa literatura,
definida pola língua na que se escrebe,
apontando novas ideas metodolóxicas e
acompañando o traballo dun abondoso
aparato de notas e bibliográfico, e de
importantes suxeréncias de leitura e
interpretación.+

Amantes da palavra

LITERATURA
GALEGA

Este novo libro de Anxo Tarrío é o froito dunha ducia de anos dedicados ó ensino,
crítica e reflexión sobre o feito literario galego e de moitos máis de preparación no
apaixoante campo da Linguística, a Semioloxía, a Teoría da Literatura e a Literatura
Comparada.
A información bibliográfica que acompaña a estas Aportacións, froito de
numerosas e atentas lecturas, de seguro servirá para atollar moitos camiños á
futura investigación e dicencia da literatura galega.

LITERATURA GALEGA
Aportacións a unha Historia crítica

XERAIS
Anxo Tarrío Varela

~"
~~

Chega a revista Olisbos xa ao número
catorce con esta publicación editada polo
colectivo do mesmo nome organizado na
Faculdade de Filoloxia de Compostela.
Neste número inclue traballós de
Joaquim de Montezuma, Xosé Portela (A
pascua de Montecubeiro: un exemplo de
literatura ora[), Daniel Asorey (0 dia
que naceu Cristo), Lomarti (Vinte versos
destrozados), Gerald Denley (Londes e
Madrugada en
Lugo), entre
outros.
Infonnacións,
crítica,
criación
literária,. ..
son os
con ti dos
des ta
publicación
que se
mostran
abertos
aos
orixinais
"redactados coerentemente en calquera
nonnativa ou língua). Pódese chamar ao
(981) 57.53.40 (extensión 512).+
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Unha celta: ·
•
canadtana

CULTURAL

ses, afoda que habería que dicer
·con parto deles, pasto que é moi
posíbel que Lorena soubese da
existéncia de Galiza cando. veu tocar á nosa terra.

, -. _

Püf fin.ven
o seu primeir.o disco~- do., ano
1985, ' ~Eje- .
·
Lorena McKennitt••' mental'',
que .

.

máis coñecido "The visit", que a
deu a cofteGer :a .unh;a: ampla--o.u.:
diéncia.
A cantante vl:ve nurtha ántiga
granxa e cada ano pasa unha tem parada en Irlanda, descansando e ,
inspirándose da forte tradición
musical do país . A sua v.ida ·e~obra -.
foi recollida nun documental de
30 minuto~ para a "CB_C", e:que
foi nominado para os prérnios dese xénero pp~a ,t1;cadémi.~ _ci~pmatográfic<t do_Canadl\. !ealización

foi . segl!ido
NQva visita de Lorena McKennitt
por unha gra- Nestes
_
a Galiza. Na primeira conqueriu
vación de pe~ .teinpGS de
ao público do Aúd-itório· Santiazas do Nadal impulso. .. ;- , _
gués, nun concoerto que moitos · . ch.arriqd,a "To
ara a · 'New ·
'. .... -..-'·x·<· , ~~~~?ocum~ntal ,avaliajl ,~on,a. qµe
lembran ho~~ ·en· di<~ ~- que foi de,(.. -- ~r1ve_, t~e~c· º~? -. ~.
longa duracion a . u~ e de .agr~de-: ~· ..
·~~~:Y :s;· , ~:{.\.?~? . ~~, : ~:;•":···:~ .. :·:Xcª}. ~pdando no p~c~rrer. da su.a
....
cer polos seus multtples s.iarerros. , : · . ·._,,,·::: ~· .~; cp~OSk:.::·'·~1 ::.:,'."o.~f~~fª·
.
·
.· Ao remate da- cióris··aa· .~ ~¿.. . ;:.. · - ·~·
. .·
._
Lorerni'naceu en Morden (Ma:nito-.. :'.:.' \-p-é~aµ,a:,;":sacAii h · . · ~> _ )'.:' ·..i:.;;~ -~"'N'.~'St~s tempos de_,impu~s~ para a
·o }.r~ ;.. Pa.r~~ -. ~ 1~~~"
musica "N,e:W . Age'..'. a fermosa voz
ba, Canadá), e principiou a sua an-:
daina artís.fica tocando diversos ' . )la1 . 0.reams.
canc¡.d1~p.a_--~.: 'f·e.'as_·-Oelicadas . corriposici<,)ns da
instrumentos como a·cordeón ;_,.... _.· do ~ que ta~én · teñén-iíri'.na:·:·~;~;:._"tíarpista canadiana teñeri unha
whistles, teclados e harpa. Estudou . _'- foi produtora e g~and€{;~;·~:~ ~ ;~ <gran?~ aceita~ió~ para. q.u~:;~s. suas
na escola de Belas~Artes de Banff ".. ca que empe-.{ ·. ··. . '·····/ ·~~- "". / canc1ons sexan • devoradas como
e na de arte dramática de Manito-... '. . z.~u a- conqüe- .: .a~eita~~o~:- . '; · ·ffpito.s frescos _en moitos lugares.
·
ba, xa que a canadiana ten actuado· ":,.. m: novo~. mer- . :, <F'. ·. <"+'"/~-:;,,~ ,; · do mund?: +
na:lgunhas~ obras teatrais canoo .era ·· . ~ ca~os, aspecto ·· · _ ; · , f:·?·'; .;> '" . . :·- .
ÓSCAR LÓSADA
máis xoven. Ela parendeu .dos seus_: · _que ,?_
O_n_pasou. desapJ~f~·h..tdo ·'1. . ;:, ." ·"· • ., .....
pais cancións populares ·celtas e.... mµltm.~~1?nal d1scogrtfm,a _W-:E .~',· • .,.
daí ·ven lle a atracción p~r eses paf: ·.. :.. ~u,dl; ;editou no .~ 1 o~ s~·º · .traballo (1) Dia 17 en VigÓ _
e 18 ,en Coll'.post.~Ia.
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O .retorno do
Rock de batea
1

Korosi dansas
Uns vellos coñecidos reaparecen;
seica con máis forza ca nunca. Os
arousáns Korosi Dansas, acuñadores do alcume "rdck de batea" e·
posuidores dunha contundente
presenza en directo, están a facer
unha raizia morisca desde as Rias
baixas a todo o país ga~ego.
Xosé A. Porto (Baixo e voz solis:..
ta), Xurxo Romero· (Guitarra ríe-·
mica e voz solista), Manuel G .
Seijas (Guitarra solista) e Roberto
Camba (Batería), está a facer mé-·
día dúcia de datas en-concerto como primeira medida ofensiva. E
despois, xa se verá. · .· ·
· ··
Unha nova espe-rada polos· numerosos seguidores dunha banda con
bon mangado de cancións atractivas. A. verdade é que levaban unha
boa tempada case que parados, só
algunha saída ocasional en directo
retomaba o contacto co público.
Era o momento de tomar unha decisión e botar o resto se realmente
querían seguir adiante como banda.
As primeiras destas datas xa fixeron ·

SANTI AL VITE

O grupo MUlado.iro;

Músi'ca de .
enc~~go

'Iacóbus Afágnus
O pasado ano 1993 foi especialmente activo para o grupo Milladoiro, tanto q·ue a sua Obra Jacobus Magnus, estreada na primavera do mentado ano xacobeo, e encarregada co gallo de tal efeméride polo Consórcio da Cidade qe
Santiago , deberá agardar
un mes para
ser comercializada en forma Milladoiro
de disco, "co . continuan
cal cumprirase compondo
o período de
un l\00 'desde a música para
data". da sua bandas -:
ap~esenta,ción SOD()i_~s¡
oficio~á':1 QÚer para· di_cer, se as
previsións do exposicións
próprio grupo dé variado - non faltan, no contido e
vindeiró Abril
apenas
teremos flamante grava- dispoñert ·.
ción com·parti- de tempo
di polos músi- para
cos galegas
ocuparse do
cos británicos
dá English que eles
Chamber Or- consideran
questra.
un disco
Outros acon- 'oficial'.

.

Koro$i dansas.

·q_ue

mella no pú-· Un magrpa
mama do funk; catro cantantes e boblico . Un
magma que reggae e da roí:ha na! do rock, . o tados para
mama do suxestivo cóctel que chamaron ·diante; como .unha
funk, reggae ·rock de batea.
. equipa de
e da roca nai
do rock; ·o
futbol todos
dianteiros centro. As voces e cosuxestivo cóctel do que· éhamaron
"rock de batea" é no fundo un bebe- · ros, un dos pontos fortes e das
quedadas do grupo. E ademais te-·
dizo meigallento que leva por igual
·
elemeritos do país e de importación: - ñen boas cancións. +
Todo- o-que embruxa ao caicíeiro.
XURXOVÁZ

Os seus concertos son de ~erto para lembrar, contundéncia e eficácia como músicos, un cuarteto e os

Datás: 19 Mar. Bristol (Ferrol), 20
Lacalle (Bue~).

-t·e e;. i mento s
que reclamaron a presenza
do noso grupo no acontecer cul·tural galego foron, por unha banda a exposíción da pintora Maru-

EDJTORIAIS
EN DISTRIBUCIÓN

xa Mallo, e pola outra o espectáculo do Mago Antón , "Vía Láctea". Senlla bandas onoras foron compostas e interpretadas· por
Milladoiro, e as suas correspondentes gravacións non están disponíbeis nas can1es habituai do
mercado discográfico . Ambo
discos son , en cámbio , unha boa
mostra da versatilidade dos ete
músicos que forman o grupo
aberto sen prexuízo a diferentes
sensibilidades musicais, ao tempo que posuidores dun son e liña
determinante. A Xeometría da Alma titúlase a gravación que inclue a música composta para a
Exposición Antolóxica de Maruxa Mallo exibida durante o pasado outono no Centro de Arte
Contemporánea de Galiza , en
Compostela. Un discurso musical
basicameote melódico preside a
gravación, con algunha sorpre a
· coma o Bolero na Illa de Pascua,
hábilmente disfarzado instrumentalmente, que patentiza a e1egáncia da decadéncia. Igualmente V.
,
Láctea é unha composición que
. ·--está .concebida para o mentado
espectáculo do Mago Antón, e
nesta ocasióñ a música caracterízase pola sua variedade; unhas
veces v.~rbeneiros , outras melodicamente oníricos, con fundo de
percusión de reminiscéncias ára. bes, electrizante son rockeiro ...
do máis ~arfado que un poda a topar en Milladoiro, cunha composición destas de antoloxía: O voo

dapomba.
O pasado Sábado dia doce , vários informadores mu sicais fumos convocados polo grupo, no
seu estúdio da Picaraña-Pad rón ,
para escoitar o master da gravación de Jacobus Magn us. As diferentes pasaxes dos sete título
da Obra sucédense, unhas veces
con delimitadas intervencións de
Orquestra e grupo, e outras, as
menos, coa ensamblaxe de ambas formación s. Na sua derradeira parte, l.M. canta coa participación da Orquestra Sinfónica de

Caliza.
Milladoiro continuan a liña que
encetaron compondo música para
bandas sonoras cinematográficas

-La mitad del cielo, Divinas Palabras-, para exposicións de variado contido -Galicia no
Tempo- , e apenas dispoñen de

R~a A Martínez Salaiar, 3

cm:1qú1eir.llfl récg~ nun xogo .
literario de gran atractivo e novidade

.i

OXALÁ VOLTASSEM TEMPOS IDOS!
JOSÉ-MARTINHO MONTERO SANTALHA

15011 A COÍWÑA - GALIZA
Telf. (981) 27 83 99
Fax. (981) 25 02 12

tempo para ocupar.se do que eles
consideran un disco "oficial" do
grupo, que seria, loxicamente, unha gravación de músicafolk, o seu
habitual estilo convencional. Por
diante ten o grupo ul)ha nova x.ira
por USA e actuacións no Xapón .
Unha Orquestra de S. Francisco
fará con eles en concerto Iacobus

Magnus. +
XOÁN M. ESTÉVEZ
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vers1on
aborrida
Entrevista
de Eloi Lozano
Cun· mal guión é difícil chegar a
facer un filme de calidade. Se,
ademais, a re·
alización non
aporta nada
especial,
o Noné
produto. resuJ- doa do
tante está cla- contarunha
ro. "Entrevisboa história
ta" é unha pelícu 1a frouxa, con tan só
da que se sabe duas
como vai re- personaxes
matar á metaeunha
de da hi tória,
que narra unha habitación
circunstáncia como
complicada de cenário.
crer (á xente
non se lle recoñece pola
voz?) sen nengun tipo de intensidade dramática, o que a fai cair na
mediocridade.
O diálogo es tán
mal e crito ou
mellor dito o monólogo , pois a peron axe ma culina
carece de entidade
é non ten vida. O
encarregado de interpretar este papel
é o pintor Antón
Lamazares , mentres a protagonista
feminina (non hai
actrices galegas
que podan facer
mellor e e papel?)
é Fabiola Toledo.
A verdade é que a
dobraxe, horroroa , non axuda en
nada ao actore e
á boa receptividade
d filme , con tituindo unha eiva
aprezábel para o

conxunto da obra. Esta dobraxe
kmbmunos a algunha dos pritnei- '·
ros tempos da TVG, nos que sofremos a má calidade idiomática e
'artÍstica. Semellaban superados
eses tempos e que o nível subira
abondo para compararse con dignidade co que se fai noutros lugares. Orabén, tras O· escoitado nesta
fallida "Entrevista" -acaíalle mellor o nome de solilóquio-, ainda
persisten alguns fqcos de incompeténcia na indústr.ia da dobraxe
galega, precisamen.te os que foi
escoller o reafüador Eloi -Lozano,
riunha decisión que deixa en máI·
lugar o seu gosto.
Non é doado contar unha boa história con tan só duas personaxes e
unha habitación como cenario, pero Mankiewickz fixo con estes parámetros "A Pegada" e Hermosillo A Tarea. Cando hai algo que
contar e faise ben, non importan
as dificuldades que teña a acción e
a sua orixe, por moito que esta poda ser teatral. Abundan os casos
de excelentes adaptacións cinematográficas de pezas teatrais. nesta
ocasión quen sofre a adaptación é
un relato de Rubem Fonseca cos
pobres resultados reseñados.+
ÓSCAR LOSADA

Adaptación
vertixinosa
As vodas de
Fígaro
N unha excelente versión de Cán-·
dido Pazó·e Eduardo AlOnso que
imprime todo o carácter de vértigo
que o enredo ten, tivemos oportunidade de acudir a estrea de
As vodas de Fígaro -segunda peza da triloxia adicada-ao tipo- da autoria de
Caron de Beaumarchais, na
compostelá sala do Teatro
·
Principal.
Fígaro, criado do Conde,
está próximo a celebrar as
suas vodas con Susana,
igualmente criada e axuda
de cámara da Condesa, da
que está rotundamente namorado, mas a intervenzón
interesada do Conde, que
lle fai as beiras a Susana, e
Marcelina, que lle fai as
beiras ao Fígaro, con intermediários ou sen eles, está a
piques de amolar as espectativas da par~lla.
Suceden-se as trampas e as
situazóns de compromiso
na busca da complicidade
do público claramente posicionado de antemán a favor de Fígaro, e xa que logo, do amor. E non só do
amor, Fífaro fecha en si o soño
dos humildes: conseguir con astúcia e vontade tornar as moscas
poderosas dos salóns corrompidos -e corruptores- do poder,
neste caso encarnados na aristocrácia; e acadar os seus lexítimos
propósitos.
Nun fulminante desenlace --quizais un chisco rápido de máistodo volta a pracidez habitual da
corte, como é de rigor nestos casos, e nen a nobreza é tan mala e
corrupta, nen o populacho tan rebelde, e asi todos xuntos, da man,
cantan as alabanzas dun final que
está próximo.

Eloi Lozano.

Os actores en xeral están ben, e
nomearemos entre as mellores
aportazóns: o áxil e ledo Fígaro de
Xavier Estévez, a xovial Susana de
/mma António, polo demais; dous
actores ben novos que levan un
feixe de tempo facendo de- todo
dentro de teatro e que merecian
unha oportunidade cun rol de importáncia -lembremos, porén, que
Imma xa fora, entre outros, a Alicia do Soño dunha noite de verán e
que Xavier, despois de moito argallar cos ·Moucho Clerc ten oportu-

Antón, claro ql,le non pararemos de
insistir que os roles de bébados son
moi agradecidos, e cumpre no seu
doblete de doutor: engreido e finolis. Luma Gqmez gostou-nos · mais
como Marcelina que como Perico,
mas sen chegar a emocionar-nos
en ningun caso. Quen lle siga de
perto os últimos traballos comprobará que apenas há distáncia entre
as personaxens que encarna, cousa
certamente contrária ao traballo
actoral. Ernesto Chao está ben con
Conde, ao igual que Belén Consten/a comQ Co~desa, quizais
un chisco afectada de mais,
encantanos cando colle o ton
malvado e vingativo a respeito do seu home. A Diego
Varela prefiro-o como Xuíz
que como Basilio, claro que
qe novo poderíamos insistir
na boa aceptazón que teñen
entre o público as caricaturas e, rematar. xa este repaso
por Raúl G. Baro que ten
bos momentos no seu rol de
Quembin, mas segue a ter
unha preséncia escénica escesivamente hierática e forzada da que nos gostamos.

MARXE FOTOGRAFIA

nidade de traba'llar en .aque13. do Centro;
O . Arce no
Xardin, por
exemplo- porén podemos
afirmar que
son os roles
mais importantes que enfrontaron, e
saen, para o
naso gosto,
moi ben parados. Está perfecto Xosé Vilarelle no seu

Estas Vodas
deFigaro
están ben
resoltas cun
·traballo
acertado·
dos actores
eunha
versión que
capta toda a
vertixen do
enredo.

27

-~

Para seguir con elementos
dos que nos gostaÍnos, poñer un suspenso a esceno~
grafía de Paco Conesa, mais
pola insisténcia obsesiva de
facelas todas iguais que pala
ineficácia. Un aplauso para
a seleczón musical, de Fernando Alonso, claro que ben
se poderían anotar no pro- grama de man o autor ou
autores.

Malia non ser a comédia o noso
' xénero favorito, estas Vodas de
Fígaro, en liñas xerais, están ben
resaltas cun traballo acertado dos
actores e unha versión _que capta
toda a vertixen do enredo.
Sei que é inevitábel, mas non dev éramos a~cudir ao Teatro coá
sombr_a fresca e absolutamente admirável das óperas adicadas a Fígaro -sexa Mozart ou Rossini,
sexa Paisiello ...- que nos impediría, de seguro, tirar todo o partido
a esta montaxen. t
FRANCISCO SOUTO

O GRANDE ESTÁ NO PEQUENO
NA MEMÓRIA DE LEOPOLD KÓHR
BERNARDINO GRAÑA

No número 611 do emanario A Nasa Terra
informeime de que morreu recentemente o
filó ofo e economista austrfaco Leopoldo
Kohr, quen na fra e "o pequeno é fermo o"
resumira a súa teoría do pensamento. Deus
queira que a idea de Kohr dure moitísimo
máis que o seu corpo e que sexa grande o
número d0s que digan "¡Vivan as pequenas
cidades, as pequenas nacións, as pequenas
patrias, os pequenos periódicos, as pequenas
linguas .. . !" E penso que esa é una idea grande, fermosa; xenerosa, enriquecedora... Unha idea feita como debe ser: coa cabeza ao
tempo que co corazón.
Pode nacer moita cousa boa da cabeza rica
en cultura e neuronas de consciencia harmonizada ao ritmo do corazón compasivo,
amistoso cos outros seres viventes, sexan
grandes ou sexan pequenos, pero, como é lóxico, con máis piedade e consideración e
ternura para os pequen os ... Nace de aí respeto a todo abrocho de vida e nace rexeitamento e rabia contra armas, industrias, capitalismos atroces, contra os variados ataques mortais, suicidas e inconscientes, grandes e enormes, irrespetuosos, irreverentes, impíos e sen

piedade que esligan, estiñan, murchan, desertizan a vida sobre a codia da terra. Unha
cidade grande, por exemplo, é un grande ataque á N atureza, que é a nosa verdadeira, global, gran nai, a que nos dá o aire, a auga, a
terra, o calor necesario ... Nai que ao final poderá vingarse simplemente non dando. -Simplemente· deixándose esligar, estiñar,
murchar, desertizar, morrer. .. ,
para morrermos
xuntos. Só da
mis.ería
das
mentes pequeniñas (no sentido de ruíns, insuficientes, inmaturas, desinformadas
e
"descorazonadas") nace o
pasmo ante as cidades grandes ateigadas de
grandes bloques de cemento e sen parques
nin grandes nin pequenos ... Outra cousa diferente é o positivo pasmo e amor e devo-

ción ante a grandeza e variedade do universo
e da Natureza e do divino. (Algo tamén deberá aprenderse da grande idea-exemplaridade divina de abaixarse a ser un Xesús pequeno e humano).
'
º
Coidar a Natureza, cousa grande que real-·
mente merece
a pena, conlev a m9itos e
grandes e pequen os esforzos día a día,
minuto a minuto ... Unha cidade grande
habitada polos
actuais seres
"humanos" (?),
faltos de tempo
para culturizarse, faltos de
sensibilidade,
faltos de conciencia e consciencia, faltos de
"detalles", é toda unha bomba para o planeta
(planeta grande e ao mesmo tempo un simple puntiño entre outros moitos no espacio),

'Os homes verdadeiramente
grandes son ós que saben
mostrarse como nenas
inxénuos-, sinceros .... Son os
·rion vendidos ao enganoso
denio dos ·cartos. -

que estoupa xa en grandes ruídos, estoupa ·en
grandes·"cochizos" (ou vasüras); estoupa en
grandes bárrios de pobres, de marxinados, de
drogados; de violencias.de todo tipo ...
Os homes verdadeiramente grandes son os
humildes, os que se abaixan (sobre todo a
.escoitar as pequenas voces do corazón e a
Íntuición), spn os piadosos, os bénignos, os
que saben. mostrárense como nehos inxenuos, sinceros, cordiais, honrados:~ . -S-on os
non vendidos ao enganoso demo dos cartos,
nin ao da destrucción paulatina. Son aqueJes
que saben dos pequenos detalles. Aqueles
que coidan a vida, que sempre nace pequerrechiña e tamén paulatina.
En calquera -planta, en calquera bichiño que
atopamos no noso camiño está disimulada, como nos vellos contos, a fadiña, pequena pero
poderosa e xenerosa, que agarda o noso detalle
de salvala para logo, como premio, concedernos bos favores se lle pedimos boas cousas. O
que pasa é que moitos dos que se autochaman
maiores ou grandes desprecian os contos preferidos dos pequenos. Pensan que eses tales
contos non teñen nada que lles ensinar. +

,,:
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Tomo I
II

111
IV
V
VI

VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

XVI

TOMOS)

1978 4.000 pta
1979
1980
198L
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988 6.000 pta
1989
1990
1991
1992
1993 8.000 pta

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
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(16 tomos)
terá un prezo
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Morreu Fernando Rey, gravemente
participación na campaña do
enfermo nos últimos meses.
Concello de Redondela no 1981
Morreu sen poder levar adiante
para a normalización lingüística.
nengun proxecto para o cinema
Saia nun cartel dicendo:
galego. Ninguén se lembrou diso -· ·--"Pe-rque -o ·galego sexa· a ling-ua
nestes dias, e tampouco da sua
propia de Galicia".

Morreu Fernando Rey, actor galega
que non actuou no seu pa1s
/

En 1981 protagonizou unha campaña
pola normalización lingüísti~a do noso idioma
• ·CELSO X. LÓPEZ PAZOS

temente na memória.

Fernando Casado D 'Aram billet
Veiga Rey era coruñés e fillo dun
militar republicano, e esa orixe de
prosápia democrática, liberal e
progresista ia marcar toda a sua
carreira como actor, mesmo nas
épocas máis dolorosas e cruentas
da ditadura franquista, onde, se
ben fixo rnoito cinema do réxime
e alimenticio, como moitos colegas (Rabal), non é menos certo
que sempre se alineou, (e todos o
sabían) no bando da loita contra a
ditadura; el non era Alfredo Mayo
nen Pepe Nieto. Gostaba de lembrar que nunca pertencera ao
"Partido", pero a sua atitude antiditadura (silenciosa as máis das
veces desde lago), os seus amigos
e alguns dos proxectos cinematográficos nos que participou, habíano levar por uns vieiros onde se
xuntaban todos os espíritos antifascistas e onde, se dúbida, o seu
encontro con ese sendeiro maior que se chamou Buñuel foi determinante. O mesmo que
antes o fara con Bardem
con quen traballou en
"La Venganza" encarnando un personaxe
através do que falaba o
Partido Comunista, ao
que o autor de "Calle
Mayor" pertencía.

Eses anos cuarenta son os anos de
Cifesa, do cinema e cartón-pedra,
da aploxia histórica e do divertimento triunfalista e imperial do
franquismo. Son os anos de "Locura de amor", de "La pródiga",
de "Los últimos de Filipinas" de
"Mare Nostrurn", nos que un Fernando Rey dirixido por Juan de
Orduña, Antonio Román, Rafael
Gil e outros panexiristas do réximen e da España dos Reis Católico , fan sempre personaxe baleiros e de maior idade ca el. E ta
característica, como a das suas famosas fazulas (que lago despistara con éxito coa perilla) e o son da
sua voz, calificaran por moito
tempo a imaxe de fábrica da sua
tipoloxia.

Fernando Rey debutou
nos anos trinta, deixando atrás os seus estudos
de Arquitectura. Transcorria o ano 1936 e a
película charnábase
"Nuestra Natascha"_dirixida por Perojo. Entre
ese ano e 1944, no que
ínterviu con nome en
"Eugenia de Montijo", o
actor galego foi extra,
un extra máis que figuraba e non talaba ou falaba pouco. Na década
dos 40 encarnou personaxes históricos ou novelescos, engoladas, enfáticas, envaradas, sen
carne nen substáncia cinematográfica, que se
mantiñan en pé dalgun
xeito merce a sua voz, a sua espléndida voz, ben modulada, doce
e de perfeita dicción: unha voz que
foi importante nas dobraxes da
época e que Rey prestou en non
poucas ocasíóns ao mesmísimo
Laurence Olivier. A voz de Rey, o
dicer de Rey, as n umerosísimas
veces que esta serviu de fio condutor dos filmes no seu uso en off,
conforman parte importante do seu
traballo. Aquela voz que contaba
os avatares de Villar del Río, aquel
lugar de Castela que agardaba ansioso a chegada dos americanos en
"Bienvenido Mr. Marshall". A miña lembranza do filme repousa nas
facianas de Morán, Isbert, Romea,
Luís Pérez de León, Quintillá, Féfü Femández ou Joaquín Roa, na
mesma e idéntica medida en que a
narración de Rey a fixa permanen-

Corre o ano 1961 e comezaba unha colaboración fundamental na
carreira do actor, que finalizaria
logo de "Tristana" e a sua memorábel interpretación de Don Lope
e "O discreto encanto da burguesía" en "E te e curo obxecto do
desexo', onde Buñuel facia o eu
derradeiro filme e Rey continuaba
lucindo a ua barba aristocrática.

O salto á proxección
intern cional
Neses ano esenta intervén, en
pena nen glória en multitude de
coprodución feítas no e tranxeiro
e de infausto recordo. Son filmes
que non serven para nada pero
que lle permiten e tabelecer con-.
tactos, relacións públicas dicia el,
dominar o inglés e viaxar por
mercados vedado á meirande
parte dos actores españoi , agá
paco Rabal. Os anos sesenta son
tambén os do eu encontro con orson We11es, para quen
traballaria en 'Campanada a medianoite" e
"Unha história immortal". A sua imaxe xa é
coñecida no estranxeiro
e en 1971, logo de que
Paco Rabal rexeitase o
papel por non abe r o
inglés, William Friedkin chámao para encarnar ao gáns ter elegande de "French Connection". E o personaxe de
Alain Charnier e o seu
cínico aúdo nun metro
de Nova Iorque faise famo o en todo o mundo.
A partir de a década
dos setenta, Rey é o
mái internacional dos
actores e pañoi . Traba11 a para Lattuada, Bolognini, Comencini ,
Rossi, Vicente Minnelli,
Stuart Rosemberg, Lina
Wertmüller, Valerio
Zurlini, Robe11 Altman,
pero tamén para Saura,
Chávarri, Miró, Armiñán, Regueiro ... A encamación do vello Buñ uel, aquel actor que
soubo transmitir as angúrias e preocupacións
do xenial xordo de Calanda, era
un actor recoñecido, respeitado e
reclamado en todo o mundo.

Nos anos cincuenta decrece a sua
popu1aridade. A partir desa década o cinema español ensaia outras

rotas, amparados nas Conversas
de Salamanca, na aparición dunha
xeración de cineastas xóvenes
(Bardem e Berlanga, abriran a década con "Esa pareja feliz", e
"Bienvenido Mr. Marshall", Nieves Conde rodaba "Surcos" ... ) e
nos lixeiros movimentos do réxime. A faciana de Rey non era xa
buscada e a sua posición contra o
réxime limitaba o seu traballo. Porén, neses dez anos intervén con
éxito en tres importantes fitas de
Bardem: "Cómicos", "La venganza" e "Sonatas" segundo Valle-Inclán. Rey contaba como B uñuel
gostou moito da sua forma de morrer no filme. Desa admiración
polo seu traballo con Bardem,
xurde a chamada-que o aragonés
fai ao actor galego para que encarne a Don Jaime en "Viridiana".

Foi duque, reí, príncipe, xeneral,
diplomático, gánster elegante, patriarca de família, fidalgo castelano, papa, marechal, bispo e mesmo pái do mesmísimo Francisco
Franco. Nunca a sua faciana descendeu ás cloacas de representar
personaxes de baixa estofa, máis
vulgares pero vivos, máis grises
pero máis achegados ao com un
dos mortais. Impedíallo a sua aureola de artistocratismo e de linaxe señoriál coidadosamente estudada quizais imposta polas circunstancias. E esa foi a sua grandeza e a si;ia miséria. Fernando
Rey foi asi o actor que mellor soubo encarnar a Fernando Rey. •
~
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XOSEBARBOO
PLÁCIDO LIZANZOS
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Na madrugada do· pasado 22 de Febreiro morria o arquitecto vigués,
Xosé Bar Bao. Foi un dos promotores do Coléxio de Arquitectos de
Galiza, criado por escisión do antigo Coléxio de Arquitectos de Galiza, Asturias e León. Foi asimesmo profesor titular da Escota de Arquitectura da Coruña.
Bar inícia a sua actividade en 1957 cando estando a piques de rematar a sua carreira na Escota de Madrid acomete o deseño do edifício
Plastibar, sito na rua do Marqués de Valadares número 27 de Vigo.
Este seu primeiro próxecto resulta altamente significativo dentro do
naso panorama arquitectónico contemporáneo, xa que coa sua inovadora linguaxe, directamente relacionada coas premisas do International Style, ia sentar as bases que porian remate a unha longa etapa de
posguerra caracterizada no arquitectónico -e tamén noutros aspectos da vida- por unha obrigatória asunción de modelos pretéritos.
Mais esta aproximación ás correntes estéticas intemacionais, que ia ser
unha constante na sua dilatada vida profisional, faina Bar tinxíndoa de
características vernáculas. Estas pódense ler no constante uso de materiais autóctonos como a pedra e a madeira, o emprego de panos encristalados para o aproveitamento da enerxia calorífica do sol a semellanza
da función das tradicionais galerias, etc.
A aportación tecnolóxica de Bar é outro dos seus logros. Oarquitecto,
que comezara a sua actividade profisional deseñando o singular cerramento do edificio de Marqués de Valadares no que os planos de granito
aparecian suspensos entre outros encristalados, continua a investigar na
expresividade dos cerramentos dos edificios.·Froito desfe labor chega ao
emprego das pastas, as laxes graníticas usadas tradicionalmente no valado de fincas ou na construción dos pés das parreiras no ámbito das Rias
Baixas e do Norte de Portugal.
Co emprego sistemático <leste material na construción lios cerramentos dos edificios Bar Bao conxuga os recursos naturais e a tecnoloxia tradicional do país cun procedimento industrializado de
construción baseado nunha posta en obra semellante á de calquer
outro material prefabricado, mais coa textura e a durabilidade que
só a nasa pedra poden garantir.

..
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O trinque

Convocatórias
Concurso de Banda
Desenhada de Ogrobe
II edición para debuxantes do Salnés,
organizado polo colectivo NO. PE.
SA. Komiks conta co patrocinio da
Concelleria de Cultura de O Grove. A
entrega dos traballos pódese facer até
a primeira semana de Xuño na Casa da
Cultura Manuel Lueiro Rey de O Gro"ve, onde ficarán expostos durante todo
o mes. Os prémios, 1 º 25.000, 2Q
15.000, e 3º .10.000 pta., daranse a coñecer en Xullo.

Concurso de Guións
de Vídeos Didácticos
Xa na III edición, convocado pola
Asociación Sócio-Pedagóxica Galega
para guións dun máximo de 30 minutos. Na valoración dos guións terase en
conta o seu contido pedagóxico, o interese do tema tratado, a sua calidade literária e técnica, e a sua posibilidade
económica de realización. Valorarase
especialmente a adecuación dos ternas
escollidos aos contidos educativos dos
distintos níveis da educación non universitária, tendo en conta o deseño curricular base. Cada guión deberá apresentarse acompañado do esbozo onde
se marcarán as liñas mestras para o
posterior desenrolo da correspondente
unidade didáctica. Os prémios divídense en: 1 100.000 pta., 2º 50.000 pta., e
3º 25.000 pta. Os autores dos guións
premiados contraen a obriga de desenvolver nun tempo non superior aos tres
meses a sua correspondente unidade
didáctica. Os traballos pódense apresentar, tanto persoalmente corno por
correio certificado, até odia 15 de Xuño de 199~ na sede da Asociación Sócio-Pedag6xica Galega: Laracha,.9-en•trechán. 15010 A Coruña. Teléfono
(981) 27 82 59. A entrega de prémios
terá lugar no mes .éle Setembro de 1994
nas XVJJl Xornadas do Ensino de Galiza, ·que se celebrarán na Coruña. Os
traballos non premiados poderán ser
retirados nun prazo de tres meses tras a
entrega de prémios, e os non recollidos
pasarán a formar parte dos fundos da
Asociación.

º

Unha semana
na Casa da Terra
Aperta, colectivo de educación ambiental, organiza unh·a semana (do 25
de Marzo ao 3 de Abril) na Casa da
Terra, situada nunha pequena aldea da
Ulloa (Lugo). Entre as actividades a
realizar destacan: obradoiros de artesanía, traballos no campo, transformación de alimentos, paseos e xogos. O
prezo, que inclue material, aloxamento
e rnantenza, é de 12.000 pta. Inscricións até o 21 de Marzo no (981) 24
69 95 de Luns a Venres de 17 a 22 h.

material, monitores, seguros e visitas a
Granada; ao prezo de 30.000 pta. Os
interesados poden inscreberse na Casa
da Xuventude.

Cibachrome
O Colectivo Olio de Vidro, integrado
na Asociación Alexandre Bóveda,
organiza na Coruña un curso introductório de técnicas de revelado a
cor: c,:opiado de diapositivas en papel,
filtrado, manipulación da imaxe, técnicas básicas. O curso vai do 11 ao
16 de Abril e custa 15 .000 pta. aos
non sócios da Agrupación Alexandre
Bóveda. Información en: Emília Pardo Bazán, 25-2. A Coruña. Teléfono
(981) 24 43 55, das 17 ás 21 h. pola
semana.

Certame Poético
O Gaiteiro
Convocado pola Asociación de Gaiteiros Galegos dirixida a todas as persoas de idade comprendida entre os 14
e 25 anos. Os textos, que se poden
apresentar en calquer normativa, terán
unha extensión mínima de 50 versos e
máxima de 150, apresentados a dobre
espazo e por cuadriplicado. Nun sobre
pequeno identificabel por un seudónimo, irán o nome, enderezo, teléfono,
DNl e idade do autor. A Asociación
de Gaiteiros será a encargada da eleición do xurado que fallará o único prémio (25.000 pta.), concederá vários
accesits e decidirá que poemas serán
publicados nun número da revista O
Brillante. As obras entregaranse, antes
do 31 de Maio na Asociación: Ruado
Convento, 3. Melide. A Coruña. Tamén se poden mandar ao Apartado de
Correos Nºl de Melide, ou a Xoan
XXIII, 3-2º. 32003 Ourense. Calquer
dú bida ha ser atendida na Asociación
(988) 21 0.8 23.

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 E~, 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, 1. 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 categoría (EXB, e

Danza

Viaxe a·Serra Nevada
A Concelleria de Xuventude de Vigo
convoca 50 prazas dirixidas a xoves
de 18 a 30 anos empadroados no Concello de Vigo, para unha viaxe a Sena
Nevada do 26 de Marzo ao 3 de Abril.
A saida inclue transporte, estáncia e
mantenza, curso de esqui (10 horas),

Prometheus Dance
Compañia de danza dirixida por Diane
Arvanites-Noya. Actua os dias 17 e
18 de Marzo, ás 9,30 da noite, na Sala
Gálán de Compostela. As entradas van
a 700 pta. e pódense reservar nos telé~
fonos (981) 58 5166e58 51 21.+

FP e BUP), que consistirán en lotes de
libros. Maior información no Ateneo
(988) 37 20 75.

Prémio Miguel
González Garcés
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 aci
certame os orixinais escritos en gaJego que teñan unha extensión non inferior aos trescentos versos. O prazo de
admisión dos traballos remata o 6 de
Abril de 1994. Os orixinais deben de
se remesar ao Departamento de Cultura ·da Deputación (Alférez Provisional
s/n) . Os textos apresentaranse por
quintuplicado e baixo plica.

Bolsas para ampliación
de estudos nos EE UU
Convocadas. pola Fundación Pedro
Barrié de la Maza. Xestionan o ingreso para completar estudos en centros
e universidades norteamericanas durante o curso 95/96, ameio do Instituto de Educación Internacional de
New 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, 1O
en total, son para 12 meses prorrogábeis e teñen que se solicitar do 1 de
Abril ao 31 de Maio de 1994. As bases fican á disposición do público nas
oficinas do Banco Pastor ou na Fundación Pero Barrié de la Maza (R/San
Bias 1-2º. 15003 A Coruña), teléfonos (981) 22 38 30 e 22 51 05 .

Acollida
de nenos saharauis
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 filias e a idade; amais de especificar calquer preferéncia .sobre o periodo
(30, 45, 60 dias, 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, naque precisan colaboración para mercar os medicamentos da _
próxima entrega 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 maternizados, protovit,
glucodulco, xiringas·de insulina, manzanilla, algodón, gasa e esparadrapo. +

Libros
Crónica dunha

'" '}iaet{dáde eºa.·título- da
· biografia de Antón
Alonso Ríos, o último
presidente do Consello

de Galiza no exílio.
' RehHO ' eIIWci~rraclCY

de
patriotismo e desterro.
O autor é Bieito Alonso
e editouna Laiovento.

Anúncios de balde
• A Asociación de Amizade GalegoCubana Francisco Villamil, distribue o
Nº13 da Revista Cuadernos AfricaAmérica Latina da ONG Sodepaz: Especial titulado Chiapas Insurxente. con
documentos, cartas e .comunicados do
EZLN, artigos do Subcomandante Marcos, Laura Bolaños, Centro de Análise
MuJdisciplinário da UNAM, Luís Javier Garrido, ... 96 páxinas. Prezo 500
pta. A venda no local da Asociación en
Compostela: Ruado Vilar, 29-lºB. Tamén se distribuen outros moitos rnateriais de solidaridade internacionalista
(chapas, pegatas, libros, revi tas, boletins, cartaces, ..).
• Viaxes de nenos para aprender inglés na Irlanda, en Clombur. En Xullo
12 nenos de 10-12 anos, e en Agosto
outros 12 de 13-17 anos. Aloxamento
en casas con famílias. 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: língua e literatura galega e castellana. Latin, francés, portugués e história, por licenciado. (981) 20 23 51 en horário de oficina
e (981) 20 11 70 ao mediodía.
•A Treo a revfata das Juntas Galegas
polo Amnistia , informa pontualmente
das pressas e pressos independentistas
galegas a8sim como das actividades anti-repressivas da organiza9om. Ao mesmo tempo distribue material para a
solidaridade. Solicita informa~om no
Apartado 875 de Compostela.
• Véndense ordenadores (2) Olivetti
e lnves con disco duro e boca para
disco de S funcionando perfectamente
e repletos de programas a prezo interesante. Información no (986) 73 17 55.
•Home de 40 anos, preséncia agradable, solicita trabálló sério e responsábel como empregaéio, 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.
• Alúgase piso. Zona da Praza de España (Vigo). Tres cuartos. Dirixirse ao
(986) 47 34 90.
• Diplomado en Maxistério busca
traballo en calquer parte da Galiza.
Telf. (91) 365 6L 45
•Véndese Vespino XL, en bon estado. 45.000 pta. Intere ado chamar ao
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga.
• Dao-se explicac;óes de portugués na
Corunha. Telf. 28 13 03, pcrguntar por
Miguel.
• Rexurdimento : edición fac ímile da
revi ta publicada en Betanzo no 192223 polas Irmandades da Fala. 112 páx.
máis índice . 1.500 pta. Cebreiro: con
textos de Clodio González e Siro. Publicado con motivo da expo ición antolóxica obre o arti ta Álvaro Cebreiro.
64 páx., ilustrado, 20 láminas a cor.
1.200 pta. Se non as atopa na ua libraria habitual pódeas solicitar á A ociación Cultural Eira Ve/la, Seixo Rúbio,
16, 3º O de Betanzos, contra reembolso
ou enviando cheque bancario
• Familia catalá intere ada en coñecer
a Galiza alugaria unha casa rural para o verán. Telf. (93) 210 7l 53, perguntar por Carlos. Mellor pola noite ,
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 acústica
marca DAS modelo DS-10 de tre vias,
8 ohms., 40 watio , en madeira cor nogueira e de 56,5x27x22 cm. Garantizo o
seu perfecto estado de con ervación e
funcionamemto. Entrar en contacto con
Moncho no (986) 29 86 95, polo erán.
• Fago traballos de maquetación.
QuarkxPress, Freehand, e Photoshop. Teléfono (986) 34 62 69 ou 22
30 48, perguntar por Paz.
• Oferécese moza para traballar por
horas coidando nenos ou como empregada do fogar en Santiago. Teléfono (981) 56 52 54. •

Música
de Madrid na especialidáde de Profesor
superior de Guitarra ·c lásica e prémio
Solista de Guitarra no Primeiro Certar.ne de Xóvenes Intérpretes Ca/egos.

Il Fondamento
Coro e orquestra dirixida por Paul
Dombrecht. Áctua o dia 24, ás·9 da
noite, dentro do programa de abono
do Auditório da Galiza, para interpretar A Paixón segundo San Xoán de
J.S. Bach.
1

L. McKennitt & Band

O Xoves 17, ás 8,30 do serán, no e.e.
Caixavigo; e o Sábado 19, ás 9 da noite, no Auditório da Galiza.

Orpheus Chamber
Ochestra

Rigoleto

O Venres 18, ás 8,30 do serán, no C.C.
Caixavigo (Vigocultura'94), e Sábado
19 á mesma hora, no programa Grandes concertos de palácio do Pazo de
Congresos da Coruña·. O concerto
comprende pezas de Haydn, Honneger, Dvorak e Mozart.

Sinfónica de Galiza
O Xoves 24 no Pazo d~ Congresos da
Coruña e o Venres 25, no Cine Rivas
do Carballiño. Os dous días ás 8,30 do
serán . Director: Ronald Zollman. Solista: Joan Enrie Lluna (clarinete). O
programa comprende pezas de Marco,
Nielsen e Tchaikowsky.

Xavier González-Abraldes

O 24 de Marzo, ás 8,30 do serán, no
C.C. Caixavigo. A Orquestra e Coros
da Opera Nacional de Moldávia interpretará Rigoletto de Verdi para o
que conta con Paolo Gavanelli (barítono), Sung Eun Kim (soprano) e
Anatoly Voicu (tenor). Dirixe a cena
Constantino Jury.

X. González-Abraldes

Tom Harrell Quintet

O Martes 22, ás 9 da noite, no ciclo
X oves intérpretes galegas do Auditório
da Galiza actua Javier González-Abraldes, licenciado con Mención de Honra
polo Conservatorio Superior de Música

En concerto o Mércores 23 no Teatro
Principal de Santiago.

Leixaprén
O Sábado 19, ás 11,30 da noite, no

Café Liceum do Porriño, actuación do
grupo folk de Vilagarcia Leixaprén.

Planta Baixa
O pub Planta Baixa (Lepanto. Vigo)
oferece o~•. ~onc;:~.(t,9S Q~ Los Dramáticos para o Venres 18, e de Cosecha
Roja para o Sábado 20. Os dous .ás
10,30 da noite con entrada de balde.

Cómplices
O dia 18 no Pavillón Paco Paz de Ourem~e e o 19 na Sala Ene de Vigo.

Las Vívoras e
Pleasure Fuckers
· O Xoves 24 no Número K de Santiago, o Venres 25 no Bristql do Ferrol, e
o Sábado 26 en La Iguana de Vigo.

· sección de ventos transmútanse en Os
Subxenios.

Marcos Teira Cuarteto e
Rafael Estali
Noite flamenca na NASA (Santiago),
o Venres 18, ás 10 da noite, có Marcos
Teira Cuarteto e o cantaor Rafael Estali na compaña de Xesus Pimentel.
Entrada 800 pta.

R.C. Druida
En concerto o día 23 no Playa Club da
Coruña.

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

Os Subxenios

La Polla Records

O Xoves 17, ás 1O da noite, na NASA
de Santiago; e o Venres 18 no Playa
Club da Coruña. Siniestro Total ao
completo e reforzado cunha potente

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).•

•
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Cinema

Exposicións

Tomates verdes fritos

Contra a desertización
da Límia

O Venres 18, ás 8,30 do serán, na Casa
da Cultura de Redondeta, nunha proxeceión arteHada ~ola- Asociación• de
Mulleres de Redondela Xanela.

A Plataforma cqntra a ,Desel,"ti.~ación
da Límia artella unha exposición de
pintura no Ateneo de Ourense có gallo
das I Xornadas: Desertización, perda
da identidade que celebra os dias 18 e
19 no mesmo Ateneo. Participan na
exposición: X. Quesada, Miguel Carballo, Maria Rosa Caporale, Alexandre, Catoira, Manolo Vidal, Sula Repani, Manolo Figueira, Zapata, Xabier Cuiñas, Xurxo Oro Claro, Victor Reis, Carlos González, Acisclo,
Xoán Torres e Andrade. A monstra
pécha o dia 25 cunha subasta de obras
oficiada polo Carrabouxo.

Pintura de Lois Seixo, a partir do Domingo 20, na Sala dos Peiraos de Vigo.

António Mouzo
Até o 30 de Marzo, de 11 ,30 a 1,30 e
de 7,30 a 9,30 na Galería Abel Lepina
de Vi go.

Cena de Tomates verdes fritos.

Cine clube
Lumiere-Vigo
Realiza o eu pa es no auditório do
Conccllo de Vigo, ás 20.30 h. O Venrc 18, pa ·an A Vida de Brian (Grande Br taña 1979) d Monthy Python.
O Mércorc 23, Amor Libre (México
1978) de Jaime H. Hcnnosillo. Cuota
cmanal 300 pta., men ual 1.000 pta.

Direito humano
O grupo local de Amni tia Internacional de Compo tela organiza. dentro da
ua campaña 'Vida ilenciada •· contra as de aparición e execución extraxudiciai un ciclo de cine obre direito humano , que terá lugar no alón
de actos da Faculdade de Filo ofia de
Compostela. Calendário en Marzo: Dia
17, Expreso de meianoite; Dia 23, Só
se vive unha vez: Dia 24, O bico da
muller araña . Calendário en Abril:
Dia 6, Lua no a; Dia 7, Unha irta estación branca e Dia 14, Os berros do
siléncio. As proxeccións comezarán ás
19 horas e a entrada será libre.

Unha vida
independente
De Vital i Kanevski. O dia l 7, ás 20,30
e ás 23 h., na Casa da Cultura de Ourense dentro da programación do Cine
clube Padre Feixoo.t

Teatro
Macb th
De E. Ione co. Po ta en cena por Producción Teatrais do Sur, o dias l 9,
20 e 21, no C.C. Caixavigo.

Electra,
segundo Eurípides
Dinxida por Manuel Lourenzo. En
cartel na Estación Marítima da Coruña
até finais de mes en esións das 6,30
do serán de Martes a Xoves, e das 8,30
de Venre a Domingo.+

Cabezas arrincadas ...
1

na que veñen representadas as culturas
mesoamericana, andina e amazónica.

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

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.
Arte precolombina na sala Isaac Díaz
Pardo do Auditório.da Galiza
Páxinas coordenadas por

Até o 25 de Marzo, de 12 a 14 e de 19
a 21 h., na ASA de Santiago. Duas
rnonstras de Marcelí Antúnez. Cabezas arrincadas, maquinas de pracer,
poemas de amor, unh a séric de traballos de a pecto humano, confeccionados con carne, pel, dentes, línguas e
corazóns de animais. As cabezas supo tamente arrincada no momento do
orga mo apreséntanse iluminadas en
frasco con llquido para a sua conservación. Joan o Home de Carne, é un
proxecto de Marcelí Antúnez e Sergi
Jordá. Unha réplica hum ana feita en
carne de porco cun complexo an damiaxe informático que lle fai respo nder ao estímulo onoros do público.

Bienal da Caricatura
A Casa da Xuventude de Ourense remesa a moastra para a promoción de
caricaturistas nóveis da // Bienal de

Caricatura á Casa da Xuventude de
Vigo, onde ficará exposta do 18 de
Marzo ao 12 de Abril.

A Carpa da Ciéncia
Exposta no Porto de Bouzas (de 11 ,30
a 14,30 e de 17 a 21 h.) por iniciativa
da Fundación la Caixa e o Concello de
Vigo. Deseñada para espertar a curiosidade pola ciéncia. Salas de percepción óptica, mecánica e de ondas,
amais dunha reproducción do péndulo
de Foucault. Tamén conta cun auditório destinado a outras actividades educativas corno proxeccións de cinema e
ses ión s de electrostática. Pódense concertar visitas para centros de ensino no
(986) 81 01 70 (Servícios Culturais do
Concello de Vigo).

Luís Caruncho
Até o dia 28 no C.C. Caixavigo dentro
da série Grandes artistas ga legas.

Arte precolombina
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Artesania galega
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.

Pilar Arenas

Imaxes

IAGO LUCA

Lois Seixo

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

Pintura
do siléncio

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 Trinta de Santiago.

Pronunciamento
e/ ou paixón
Obra de Yolanda Herranz, até o 25
de Marzo, na Galeria Ad-hoc de Vigo.

Xosé Luis de Dios

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 d9 M useu do Povo Gal ego
(Santiago).

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

Obra na Galeria Citania de Santiago,
até o 24 de Marzo, de 18 a 21 h. de
Luns a Venres.

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

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

A Carpa
da
Ciéncia
estará
aberta
no porto
de
Bouzas
(Vigo)
de 11 ;30
a 14,30
ede 17

Até o 10 de abril, de 12 a 19 h. de Martes a Domingo, na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditório da Galiza. Pezas de arte
precolombina pertencente aos fundos
do Museu Barbier-Mueller de Xenebra,

A Plataforma contra a Desertización da Límia artella
as xornadas Desertización,
perda da identidade sobre as
concentracións parcelárias
como causa principal da desertización que esta a sofrir o
País. As Xomadas, que se celebrarán no Ateneo de Ourense (Curro Enríquez, I ), comezan o Venres 18, ás 10 da
rnañá, c un autobus gratuíto
que levará á prensa e as persoas interesadas a un percorrido por terras limiás onde se
poden apreciar os efectos desertizadores da Conc~ntración
Parcelária. O mesmo dia ás 5
do serán, tamén no Ateneo,
terá lugar a exposición das

•

a 21
horas

Actividades
Desertización,
perda
daidentidade

•

•
ponéncias de Carlos Vales,
membro de ADEGA, Joaquín Araújo, ecoloxista e
xornalista de El País
Semanal, e Roxélio Pérez,
edafólogo, profesor da Universidade de Compostela. O
dia 19, ás 10, rolda de ponéncias coa participación de Mario Rodríguez, representante
de Greenpeace, António Villarino, Presidente da SGHN
e membro da Plataforma contra a Desertización, e o antropólogo Manuel Mandianes.
O mesmo dia 19, ás 5 do serán, o antropólogo Pai Fontes apresentará a sua ponéncia para dar paso a unha proxección de diapositivas feítas
pola Plataforma, nas que se
denúncia o impacacto sobre o
património histórico e o meio
ambiente da Concentración.

Tras a prox ección abrirase
unha mesa redonda á que están invitados representantes
das diversas administracións
implicadas, e todos os ponentes anteriores. Tamén nestas
xomadas unha exposición de
pintura no Ateneo que se
clausura o 25 de Marzo cunha
subasta pública oficiada polo
Carrabouxo.

As mulleres
e as artes
A Asociación Cultural Alexandre Bóveda artella o ciclo de conferéncias As mu-

lleres galegas no fin de século, que celebra os seus actos na Aula de Cultura Caixa
Galicia (Rua Nova 33 . Santiago), ás 20 h. O Xoves 17,
Nanina Santos e más Maria

Técnicas
de cultivo
marisqueiras

de lnvestigacións Mariñas
de Vilaxoan , falará sobre a
producción de mariscos na
zona intermareal. O 24 de
Marzo, á mesma hora , X.
Pérez Pazo, biólogo da
Consellaria de Pesca, tratará
a Aplicación de técnicas de
cultivo a bancos marisqueiros. Maior informac ió n no
Departamnento de Cultivos
Mariños do Grupo Sargadelos (981) 62 39 54.

O Departemanto de Cultivos Mariñ9s do Grupo
Sargadelos ven realizando
as lll Xornadas de Meio Mariño e Acuicultura baixo o
lema O Marisqueo na Galiza
na sala de conferéncias rlo
Castro (O c;:astro . Sada) .
Nestas xornadas, o Xoves
17, ás 7 do serán, Antonio
Cerviño Eiroa, do Centro

O dia 17, ás 8 da tarde, na aula
Magna da Facultade de Xomalismo en Compostela, dentro
das Il Xomadas de reflexión e
debate organizadas por Inzar
baixo o lema lnzando Razóns.
Identifíquense!, o antropólogo
Marcial Gondar falará sobre
a identidade galega.•

Xosé Queizán participarán
nunha mesa redonda có título
As publicación feministas.
O Xoves 24, loma António
Souto , Luísa Martfnez e
Luísa Villalta, moderadas
por Flor Maceiras falarán
sobre As mulleres e as artes.

Identifíquense!

- - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - ---- Rógolles sirvan atender con cargo á miña conta corrente/de aforro Nº ................................................... (1)
e«3te documento de cobro que será ap're~senfado por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de
compra do volume Textos sobre Arte Galega e Deseño.

Nome .....................................................................

Banco/Caixa .....................................................:.. ~ ..

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

Axéncia Nº ....... ........ Enderezo .. ................. .,.. ::... ..

Profisión .. ............................ Telf......................... ..
Enderezo ................................ .. ............................ .

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

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

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

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

.. ........................ a ..... de ........................ de 1994

~ lóngo..de 14~

··

páxina§, prologadas polo
compilac;:lor do volume
Xosé Díaz,. inclúeQse oito
textos sobre Atte Galega,
entre eles ·a recopilación de
artigas e pequenos ensaios
inéditos ("Anotacións sobre
a criación artística", "Sobre a
miña aportación a arte
mural"... ) e seis cartas de Luís
Seoane a Carlos Maside.
Ao Deseño refírense tres
traballos; "Arte plastica e arte
publicitária na vida
contemporánea", "Sobre deseño" e "Cara un deseño que
considere as particularidades de cada país".

------------------------------Asinatura do interesado:

(1 ) Incluir todos os díxitos da conta.
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É coordenador dun estudo para o tratamento do mal de Alzheimer

Ramón Cacabelos

.'

"Hai que acabar co mito de que irremediabelmente o vello ten que chochear"
• X.M. SALGADO

••

A

enfermidade de
Alzheimer é a principal
causa de deméncia senil nos
países desenrolados, erixíndose
no terceiro problema de saúde,
tras os accidentes
cardiovasculares e mais o cancro.
Afecta a máis dun 5% dos
maiores de 65 anos, con 6
millóns de pacentes nos Estados
Unidos e uns 5 millóns en
Europa. No Estado Español hai
máis de 300.000 casos de
deméncia senil que supoñen para
a administración un gasto anual
superior aos 60.000 millóns de
pesetas, dos cales un 80% é
coberto polo próprio enfermo e a
família.
Desde hai unha década, na maioria dos
países desenrolados, estanse a organizar
programas para a abordaxe biomédica e
sócio-sanitária da enfermidade de Alzheimer. No Estado Español criouse n
1991 o Instituto para Enfer·
midades do Sistema Nervoso Central, primeiro centro
piloto para a investigación,
diagnóstico e tratamento da
deméncia senil. Este centro, con sede na Coruña,
forma parte da rede europea EUDENET (European
Dementia Network), integrada por Suécia, Finlándia, Holanda , Alemaña e
Espsi.ña, á que se engadirán Austria e Inglaterra neste ano. O Instituto para Enfermidades do Sistema Nervoso Central está dirixido
polo doutor Ramón Cacabelos, profesor de medicina
da Universidade Complutense de Madrid, que coordena EUDENET e forma
parte dun comité internacional para o desenrolo de fármacos anti-deméncia.
Os resultados deste estudo
cun novo fármaco ·para o
tratamento do mal de Alzheimer que ven de rematar,
estimularon a organización
dun ensaio clínico multicéntrico no que participarán
cinco países. As principais
vantaxes deste novo medicamento son a auséncia
aparente de efeitos secundários e unha modesta melloria ns funcións cognitivas , severamente
afectadas na enfermidade de Alzheimer.

A enfermidade do esquecimento
A deméncia senil é un conxunto de síntomas, que ten como característica principal o deterioro das funcións cognitivas,
fundamentalmente da memória, con alteracións da conduta e que remata coa vida do enfermo nunha situación dramática
e bastante calamitosa.
Existen moitos tipos de deméncia; os
dous máis importantes son a enfermid?de
de Alzheimer que contabiliza entre un
60% e un 70% das deméncias, e a deméncia bascular (multiinfarto) que canta-

biliza entre un 20% e un 30%. Existen ate
oitenta entidades distintas que provacan
tamén deméncia, pero que son cuantitativa e cualitativamente menos importantes.

o aspecto a considerar é que os países
desenrolados teñen moita máis propensión estatistica a padecelo polo aumento
demográfico de persoas maiores .

O mal de Alzheimer é un dos trastornos
que afecta só e exclusivamente a esfera
superior do sistema nervoso central ou o
que é o mesmo, é memória, o intelecto, e
que só afecta á espécie humana.

Que significado ten este estudo que
veñen de facer e que aporta?

Hoxe en dia constitue o problema de saúde máis importante sobre todo no sul de
Europa.
"No Xapón e nos Estados Unidos, é unha
enfermidade na que se ven traballando
intensamente desde finais dos anos 60,
sinala o doutor Cacabelos. A comezos
dos 80 , en Osaka, onde estiven traballando 8 anos , tiñamos un programa na. cional para enfermidades intratábeis, en tre as cales se atopaba a enfermidade de
Alzheimer, e nos Estados Unidos hai programas nacionais desde o ano 1976. Europa, neste senso, vai un pouco máis rezagada, ainda que os países escandinavos e Centroeuropa teñen un bon nível ,
tanto en térmos de conciéncia social como de desenrolo científico. Non obstante,

Existen várias formas de tratar a enfermidade, o cal significa que hoxe é unha enfermidade tratábel, causa que hai cinco
anos non ocorria. Unha das formas é a
paliativa cunha série de fármacos que hai
tempo que están no mercado. Con iso o
que tacemos é protexer o sistema nervoso e regular, fundamentalmente , os
transtornos de conduta. Existe outra estratéxia a substitutiva, é dicer, cando marren as neuronas, pérdense unha série
de neurotransmisores, que son mensaxeiros químicos que permiten a unha
neuronas comunican con outras. O que
tacemos con esta terápia é reparar eses
neurotransmisores. Precisamente aqui é
onde se asentaron os adiantos terapéuticos dos últimos anos, porque nestes momentos hai 3 fármacos potencialmente
utilizábeis no tratamento.
"Era esencial sacar adiante este proxecto , sinala o doutor Cacabelos , posto que o seguinte
paso, a raiz da conclusión
do noso estado, vai ser criar
unha base multicéntrica en
seis países da Unión Europea que son neste caso
Bélxica, ltália, Franza, Holanda, lglaterra e o Estado
Español , para incluir a un
amplo sector da povoación
europea e poder utilizar no
futuro esta molécula no ámbito da Comunidade".

Guerra comercial
Chegarán os tratamentos
a ser menos custosos?

hai que acabar co mito de que irremediabelmente o vello ten que perder as suas
funcións cognitivas, ten que "chochear".
Cando isto sucede e interfire nas súas
actividades de to.dos os días, hai unha
enfermidade detrás e resulta altamente
probábel que estexamos diante dunha
deméncia senil."

Cales son as causas e onde se produce con maior frecuéncia?
O principal factor de risco de deméncia
senil é a idade; o seguinte factor é o ter
padecido alguén na família previamente
unha deméncia senil. Estamos polo tanto, diante dunha circunstáncia clara de
enfermidade xenética. Debido a todo isto,

TRES EN RAIA

Depende das circunstáncias. Diante do desenrolo
farmacolóxico é abriga dun
estado, ouda compañia farmacéutica que quer desenrolar un produto por lei, financia absolutamente todos
os custos e esta é precisamente a política do Instituto,
quer dicer, todo paciente
que no Estado español está
incluído non protocolo debe
ser atendido gratuitamente
e quen non o faga está violando a lei. Cousa diferente
é cando xa o produto está
comercializado, nese caso
entranmos nunha guerra
que se nos escapa aos
científicos e aos especialistas, posta que é unha guerra comercial e niso cada compañia ten
que negociar co Ministério de Sanidade,
o Ministério de facenda e outros sectores
da Administración Central e pode que algun dia coas Administracións autonómicas. Nese senso, ternos que é altamente
improbábel que os medicamentos se reduzan máis de custos nun futuro imediato, sobretodo aqueles para patoloxias
prevalentes como é o caso da SIDA ou a
enfermidade de Alzheímer. lsto é debido,
basicamente, a unha guerra comercial.

Que suxeréncia faria vostede, sobre
este tema?
Resúmoo nunha frase: Racionalización
do uso dos medicamentos.+

Posibilismo
• XOSÉ A. GACIÑO

F

ormaban parte desa minoria
activa e brillante dos xuíces
progresistas, dos que comezaron a
aportar unha visión democrática da legalidade . Cairon na tentación do poder, non sen certo complexo de profisional puro, traducido en reiteradas
argumentacións xustiticatórias envoltas no sofisma de que, mentres eles
permanezan nos seus postas , é que
o sistema admite doses suficientes de
honestidade e rigor, como se eles fosen a garantía contra a corrupción e
os abusos do poder .
E aí están , a sortear como poden o
escándalo dos fundos reservados, até
conseguir que o governo empece a
estudar a posibilidade de estabelecer
algun tipo de control parlamentário
naturalmente reservado , sobre uns
fundos que unha vez quixeron desvelar desde os xulgados. E contribuen a
demorar o réxime aberto para os policías do GAL, qu izá até convencerse
-e convencernos- de que esa é unha forma de paralisar o indulto (e non
de disfrazalo).
Agora , un deles anda a traballar na
forma de endurecer a prestación social substitutória para ver se convencen aos mozos de que é preferí 1
que non fagan moito uso da obxec
ción de conciéncia, entre outras cou
sas porque o Ministério de Defensa,
apavorado polo volume crecente de
obxectores , presiona para reformar
unha progresista lei de obxección .
(Pergunta inxénua: para que queremos unha lei progresista se non queren que os cidadáns a usen? E, de todas maneiras, tamén está a medrar a
insubmisión pura e dura).
Son as grandes conquistas do posibilismo progresista, en menos de un ano
de exercício do poder . Outros levan
máis de dez anos e van moito máis
adiantados : xa non se molestan en
apresentar coartadas progresistas.+

VOLVER AO REGO

O

xefe de informativos, res ponsábel de internacional ,
de TVE, Juan Antonio Sacaluga declara que España é un país "de secano". Julio Anguita ten feito rexa defensa na Coruña da "cultura mediterránea". Na recente polémica entre
España e a UE, motivada pala posíbel entrada de Noruega na Comunidade, un xornal, o Frankfurter Rundschau califica a España de "Estado laranxeiro pobre". Os próprios libros de
EXB definen a España como un país
mediterráneo.
Por isa pasa o que pasa.
húmida, mariñeira e atlántic
tá representada en Europ,
guén. Fraga tampouco qu
representante. El ven de
en Chile un home de Estad
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