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Os viciños en asemblea rexeitan a construción
'por unha cuestión de dignidade'

Doce horas
cos
traballadores
do naval

Ná~ia: cincuenta anos

"Eu entrei en Ascón con vin te e poucos anos, casei logo , despois veu a regulación, as loitas, por fin trasladáronme para Vulcano, pensei que ia ter acougo, pero
axiña volveu o asunto das
regulacións e outra vez á
rua. Levo vinte anos asi,
sen traballar para o caso".
Ten o carpo dun deportista
veterano e o pelo méd10 cano. "Ti sabes b que é esta
vida?", di titando aos ollas
do entrevistador.

ameazados polo encoro

(Páxina 5}
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Ponte sobre oNavia ao paso pola vila.No proxecto anterior toda avila ficaba asulagada.
. Desde o 22 de Xullo de 1939 até hoxe mesmo sobre Póvoa de Návia pende a ameaza
-sucesiva da desaparición baixo as augas até por catro proxectos distintos de encorar as
augas do ria Návia. O Ministério ven de rexeitar os recursos ao proxecto de 1985 e dá
doce meses ás concesionártas para presentar o proxecto de obra. Os viciños, en
asembtea, decidiron seguir a batalla legal e mobilizarse, 'non podemos seguir asi.
Este pesadelo ten que rematar para poder sacar adiante a comarca!'

MISS
OURENSE
Bieito lglesisas
Catro relatos policiaís ambientados
no Ourense de finais dos anos 60.
Gumensindo Nespereira, un
policía paisano e ené1xico,
enfróntase cunha cidade
dominada pola cobiza e o silencio.

-~y

Ignacio Sotelo: 1 A direita pretende
que economia e sociedade
non teñen nada que ver'
Despois da derrubado o
muro de Berlin o modelo
de democrácia parlamentária entra en creba profunda. Para Ignacio Sotelo,
que ensina teoria política
na Alemaña desde finais
dos 50 , sen capitalismo
non hai democrácia pero o
mercado , fundamental para o funcionamento do sistema, non é nen trasparente nen democrático. O exm embro da comisión de
cultura do PSOE, autor de
Los Socialistas en el Poder (1968) e El Desplome de la Izquierda
(1994), apuntou na XI Semana Galega de Filosofía Cultura algunhas ideas para un futuro da democrácia sen autoritarismo nen domí(Páxinas 14-15)
nio da burocrácia partidista.

1- es·ct doente
porque ten o seu baseamento nun sistema 0 conómico
en crise. Esta é a visión sumária das primeiras aportacións á undécima edición da
Semana Galega de Filosofía
que baixo o lema Filosofía e
Democrácia se está a celebrar en Pontevedra desde o
dia 4 e até o 8 organizada
pola Aula Castelao. Cunha
pa rtici pación de máis de
cuarenta relatores e comunican tes e u ns seiscentos
congresistas, en sesións de
mañá, tarde e noite, debátense de xeito crítico e radical aspectos fundamentais
para a comprensión da actualidade e o futuro da democrácia a escala mundi al.

(Páxina 19}

As conversas
PNV-PP orixe
da campaña
do PSOE
contra
Arzallus
"Eu só lles lembro que o título VIII da Constitución española outorga ao exército a
facultade de salvagardar a
unidade de España". A afirmación de Xavier Arzallus ,
carismático lider do PNV
non era unha novidade no
Dia da Pátria Basca, pero alg u é n se viña encargando
nos últimos dias de ensalzar
declaracións como esta, até
facer dos notícieiros verdadeiros chamados á exclu sión social do patrón do nacionalismo moderado basc;:o.
(Páxina 7)
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Pasaron 55 anos desde a primeira concesión, o que cuestiona
gravemente ~ posíbel utilidade pública

A ameaza do encoro de Návia de
Suarna impediu o .desenvolvimento
eco·nólriico da
comarca
1

.
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.

.
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XAN CARBALLA

O Ministério de Obras Públicas ven de resolver negativamente os. recursos contra a construción do encaro do Suarna, que
deixaria embalsadas as augas a po~cos centos de hietros da vila de Návia e tres lugares quedarian sulagados. Nos
mapas de Asturias o éncoro xa aparece como construido". Qs viciños, ameazados durante várias xeracións, amósanse
tartas e dispostos a ·impedir a construción: "non é xa un problema de cartas senón de dignidade".
"E máis importante a dignidade
que as catro cadelas que nos
vaian dar palas terras" dixo Xosé
do Gaio na asemblea de viciños
recollendo o sentir cidadán. Apesar da resolución ministerial os
viciños non se resignan a que se
construa o embalse que, se ben
ten a presa en Asturias cubre
fundamentalmente terras do
concello de Návia. A asemblea
viciñal do pasado dia 2 de Abril
na Casa do Concello estivo moi
concurrida e resolveu iniciar accións legais, informativas e convocar unha mobilización para o
5 de Xuño (Dia Mundial do Meio
Ambiente) en Lugo
Várias xeneracións de navienses
viven desque naceron baixo a
angúria de non coñecer o seu futuro . A primeira concesión de
1939 non asulagaba a vila, pero
os dous proxectos de presa de
1951 e 1963 (cunha altura respeitiva da presa de 130 e 150
metros) convertirían á vila nunha
Atlántida entre montanas. A presa que agora obteu o visto bon
ministerial, rexeitando as alegacións de viciños, sindicatos, partidos, institucións e concellos, teria 88 metros de altura, cunha
capacidade de 129 hectómetros
cúbicos e unha poténcia instalada de 120.000 quilowátios. As
augas quedarían a uns centos
de metros da vila, pero baixo a
ameaza de quedar encaixonada
coa futura presa de Penamil, que
se situa uns quilómetros máis
arriba. Sobre esta última o Ministério pediu un novo proxecto.
"Cando cativo, era ouvir falar do
embalse e subir para o faiado,
engruñarme e meterme dentro
dunha cai)Ea de cartón até que viña meu pai a tranquilizarme. Asi
moitos anos'', lembra Andrés, un
mozo de 26 anos que viviu toda
a sua vida sen saber se quedaban ou tiña que emigrar toda a

X.C

Vintécatro anos'despois de construído
o encero as parróquias de Portomarin
seguen tendo ·problemas de electricidade.
família. A xente da sua idade
medrou sempre pendente desa
construción maldisoada "mesmo
estando fóra estudando, a rela-

ción ,con Návia é moi especial,
como deixando sempre un pé
aqui para protexela", dinos Macu,
estudante de Xemoloxia en Ma-

drid. Na asemblea convocada
pola Coordenadora Anti-Encaros
do Návia, máis de oitenta persoas do lugar pero residentes fóra
deixaron o seu enderezo "para
que nos avisedes de todo o que
se faga e vir".

Ur:iha economia
encorsetada
Ainda que 1939 é o ano de

arrincada dos proxectos, foi no
1963 cando Eléctrica del Viesgo
e Hidroeléctrica del Cantábrico,
apresentaron o denominado
Gran Suarna que foi aprobado e
chegou a facer obras preliminares que ainda se poden ver hoxe ao pé do rio Návia, uns centos de metros despois do lugar
onde lle desemboca o rio Suarna. Foi a oposición popular ás
expropriacións, mesmo baixo o
franquismo, o que fixo desistir

¡-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,
O Ministério considera prescindíbel un estudo de impacto ambiental actualizado
Un investimento de 5.550 millóns para privatiza.r por c~mpleto o Náv.ia

O Ria Návia fica repartido a
médias entre empresas privadas e o Estado. Todo o seu
percorrido, que ten xa outros
tres encaros rematados (Grandas de Salime, Doiras e Arbón),
1 · é unha sucesión de augas em: balsadas que non supüxeron a
: revitalización económ ica das :
: bisbarras afectadas nen a me' llora das suas comunicacións ..

1
1

Saltos del Návia, é unha sociedade composta por Hidroe-·
léctrica del Cantábrico e Eléctrica del Vi.esgo. A primeira
delas ten ·un capital -diversificado .e os paquetes principais,
segundo a Comisión Nacional
do Mercado de Valores corresponden ao BBV (6,7%),
Caixa de Asturias (5,2%); Masaveu (9,3%) e UEF (5,7%) ,

mentres que Eléctrica del
Viesgo ten unha participación
maioritária (87,6%) da empresa eléctrica pública Endesa.
O investirnento completo para
a execuci·ón do salto é de
5.484 millóns de pesetas e implica proxectos de variantes .de
estradas e camiños e diferentes arranxos que diminuan o

impacto paisaxístico, máis nunca un plan integral de desenvolvimento , contraditório coa
propria existéncia do sálto, nen
sequer de electrificación da zona. O Estado fai a concesión ,
dá cancha libre para construir e
un prazo de 75 anos ·P?ra man:ter a explotación.
O feíto de que a orixe da con -

cesión actual teña xa trinta
anos, permitiu aos solicitantes
saltarse algunhas das esixéncias sobre estudos de impacto
meio-ambiental, impostas pala
, Unión Europea do ano 1986.
.O Ministério de Obras Públi1
cas admite unha pilleria legal
"porque as obras de con~tru
ción están autorizadas desde
hai algun tempo".!

L----------------------------- - ------------------------------------------------------------------·-------------~-----------------

Os qililowátios
do atraso

ás empresas das obras. Neses
mesmos anos os conflitos pola
construción masiva de encaros
multiplicábanse en Castrelo do
Miño ou en Portomarin.

Os defensores
da presa están
sobretodo en
Asturias, cuxas
autoridades
municipais confian
nunha temporal
oferta de traballo.

Máis tarde (1975) chegouse a
planificar o que habia ser o encaro máis grande do Estado e
un dos meirandes de Europa
cunha presa de 150 metros de
altura, pero a mobilización popular voltou a pararlle os pés. Pero
a concesión de 1963 ten 99
anos de vida e máis unha vez as
empresas que por xunto constituen Saltos del Navia, teiman e
modificando o proxecto volven
presentar unha petición no 1985.
Desde entón os viciños , conseguen fundar unha Comisión Anti-encaros , con representantes
do concello e apresentar unha
chea de recursos que obstaculizan o inicio das obras , pero sen
nunca acadar a paralisación definitiva .
Xesus Méndez, concelleiro nacionalista e membro da Comisión , lembra o longo percorrido,
"no que houbo unha ofensiva legal e outra de concienciación .
Apresentamos unha chea de recursos e realizamos unhas xornadas que plantearan saidas positivas para unha comarca que
estivo condicionada pola posibilidade de deixar de existir". Naquelas xornadas , co lema de
"Como vivir da terra na própria
terra" estudáronse as posibilidades de desenvolvimento da comarca, fortemente condicionadas pola incertidume: "agricultura
biolóxica, explotación das posibilidades cinexéticas e da pesca
tamén en relación ao turismo rural, mellara das comunicacións e
construción da estrada a Asturias proxectada desde os tempos
da República , explotación da
gandaria de montaña, integración no espácio protexido de Aneares ... ". En diferentes ocasións
téñense estudado as posibilidades de entrar en proxectos da
Comunidade Europea, como o
Habitat que culminaria na declaración da cunea do Návia como
Espácio Natural Protexido. Na
asemblea do 2 de Abril decidiuse
insistir nesta via e solicitouse unha entrevista co Presidente da
Xunta. A Conselleria de Política
Territorial, onde se incluen as

J

Ninguén lle lembra ao ministro Borrell as suas dúbidas públicas
sobre Riaño, cando veu dicer que non sabia se non se cometera
un erro ao asulagar a vila. Daquela, e estabamos en 1992,
consideraba que cada concesión de explotación hidroeléctrica
ou de regadío, debía ser reconsiderada con pés de lá.
Todo o sistema de grandes encaros na Galiza, incluido o de
Suarna, proxectouse e concedeuse baixo un rexime militar e
antidemocrático, que non respeitaba os direitos nen consentia
as protestas. Mesmo con ese pecado de orixe, o Ministério que
preside Josep Borrell dá hoxe arde de saida a un proxecto que
que só teria lóxica económica e viabilidade social nun tempo
que pasou hai trinta anos.

A Deputación de Lugo tivo a ocurréncia de pegar porpaganda da Ruta de los Emx.c
balses o dia que se soubo a decisión ministerial

competéncias de Meio Ambiente,
ainda non se pronunciou, pésie a
que apresentara un recurso en
1985 e mesmo o Parlamento instou no 1990 á Xunta a insistir na
esixéncia dun adecuado estudo
de impacto ambiental.
Os deputados do BNG Emílio
López Pérez e Alberto X. Rodríguez Feixoo, veñen de apresentar con data 6 de Abril unha proposición non de lei para instar á
detención definitiva do proxecto,
pedir que a Xunta apresente
con urxéncia recurso de reposición e que elabore no prazo dun
ano un Plan de lnfraestruturas e
aproveitamento de recursos natu rais que posibiliten o desenvolvimento da bisbarra.
Os defensores da presa están
sobretodo en Asturias, cuxas autoridades municipais confían
nunha temporal oferta de traballo, esquecendo que o benefício
económico é mínimo unha vez
que desde· hai vários anos·\foi
suprimido o canon que en tem¡;>o
beneficiaba aos concellos con

encaros. Pala sua banda o presidente da Deputación de Lugo,
Cacharro Pardo, pronunciouse
contra o encaro ao sab,:er da resolución ministerial pero foi un
sarcasmo que o mesm'o dia que
se coñecia a decisión aparecesen por Návia os carteis turísticos da "Ruta dos Embalses" promovida en Portomarin polo organismo provincial. Un Portomarin
asulagado que segue, vintecatro
anos despois, con importantes
problemas de electrificación.•

A obsolescéncia destes proxectos de encaro para o
desenvolvimento económico ficou demostrada unha e cen veces
no noso país. Co Río Miño na picota, á espera do machadazo
final que suporia o Salto do Sela, o Sil nos límites de producción
e outra chea de ríos galegas eF)corados, a terra da auga, o país
dos dez mil ríos (Cunqueiro) , r'nudou no país da electricidade.
Con que contrapartidas?
Valentin Paz Andrade, á altura de 1959, consideraba que o
sistema de aproveitamento hidroeléctrico era un "milagre do que
non había que temer as c9nsecuéncias" ( Galicia como tarea).
Lonxe estaba de supor na sua confianza optimista que a
ecbnomia q1.,1e esperaba ver agomar coma pranta lanzal por esta
enerxia noJ! serviría para a modernización económica. Ben ao
contrário, consolidaria un tecido industrial de enclave, coma nos
casos flagrantes de Endesa en As Pontes ou a Alúmina: a
metade da enerxia que Galiza produce a un incalculábel prezo
ecolóxico par-a un proceso industrial que remata fóra. Ourense é
outro caso clamoroso de que a ecuación quilowátio-progreso non
dá o resultado publicitado polo estado e as compañías eléctricas.

Os viciños levan
tri nta anos .
amasándose en
contra pero non
conseguen a
suspensión
definitiva do
proxecto.

~Revisar todas as concesións aniñadas na Ditadura é unha débeda
~- áemocrática."'As circuns-táncias económicas mudaron pero
vari~ron tamén os parámetros legais. Hai trinta anos , o governo
d_a Ditadura decidia sobre_ o mapa do país a sua estratéxia
< industrial,ébn. _independeocia das repercusións directas que as
suas initiatív9s poderian ter sobre a sociedade. A crónica da
construción dos embalses e das térmicas é unha história de
.~", _ ~· " .~ ~ . .. '"''*' '·"'· violéncia institucional, como foi
'·
~- ~~·
· a da celulosa de Pontevedra
instalada coa axuda do exército.

1
1

Con todas as caréncias e
competéncias limitadas que se
queiran, o poder da Autonomía
ten que ter capacidade de
decisión sobre o que afecta
gravemente aos cidadáns do
país.

PEPE CARREIRO

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

1

Unha concesión
que· non ·respeita a Autonomia
O recurso apresentado polo
bufete de Xosé Novo Freire, a
instáncias da Comisión Antie n coros, en Setembro de
1985, fixo fincapé na sua falta
de adecuación á nova realidade do Estado e as competéncias da autonomía. "Ao afectar ao interese público piscícola, turístico, forestal e do
meio ambiente natural, dependentes de Consellerias da

Comunidade Autónoma, abrigan a que estes organismos
informen no expediente de
concesión (... )".
Novo Freire facia referéncia
máis adiante á entrada en vigor das normativas comunitárias e finalizaba concluindo
que "non está xustificada a utilidade pública e o interese social do proxecto, nen entendido

como ben da comunidade ou
do interese xeral para o Estado
español, e a sua política enerxética, nen beneficiosa para
Galiza e en particular para o
município de Návia de Suarna.
Ademais é abrigado segundo a
Lei Orgánica do Estatuto de
Autonomía ouvir á Xunta e ao
seu Parlamento nunha obra da
envergadura e trascendéncia
da que se pretende".•

1
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O embalse de Suarna amasa
unha conceición da política
territorial que desprécia a
humanidade e todo tipo de
argumentación ecolóxica e de
sopeso de carísimas
externalidades . O Estado fala
outravolta, coma nos tempos
pre-democráticos, dun mítico
ben superior que polo visto
non precisa razoamento
económico nen análise
comparativa. As mulleres e os
-homes de Suarna son .
cidadáns europeus para
· emigraren ou pagar impostas
pero non para construir o
edifício do direito
democrático. Nen sequer para
seren perguntados. No
entanto, as empresas
eléctricas compórtanse como áreas de priviléxio amparadas
polo Estado. Elas serán as únicas beneficiadas , por moito que
non teñan nen capital galega nen apareza no documento de
concesión únha cláusula de limitación temporal.
A diferéncia de ante a hoxe é que se daquela a vila ia quedar
baixo as augas, agora pode ficar encastrada entre dous saltos,
amputada nas suas posibilidades económicas e coa saida do
despovoamento, a diáspora, o desterro. A Xunta ten a abriga de
pronuciarse e encabezar a oposición que sosteñen en solitário os
concellos afectados e os viciños. Hai que actualizar un réxime de
competéncias que permite que os rios galegas fiquen no campo
de decisión dun organismo situado fóra do noso território. Hai que
promover boas comunicacións e un plan de desenvolvemento que
protexa o médio natural e faga despegar a bisbarra, cabeceira dos
Aneares, en base ás suas grandes potencialidades. Cincuenta e
cinco anos de angúria e loita das xentes de Návia ben merecen a
derrota da sobérbia empresarial que coida que a auga non é fonte
de vida senón de quilowátios privados.•

ANOSA TERRA

¡.

ANOSA TERRA

4-

Nº 616 -7 DE ABRIL DE 1994

Se queres un periódico en galegO, independente dos
grupos de presión e se o queres xa:
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de A NOSA TERRA

Se vostede desexa ser ACCIONISTA debe ingresar o diñeiro da seguinte forma:
"Ampliación Capital Social
Promocións Cultura.is Galegas S.A.
4/1994", e nome, enderero e NIF de
qu~no fai.

CONTADO:

• Mediante cheque emitido a favor de
ANOSATERRA

DOMICil.IACION DO

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 prez o nominal de 5. 000 pta.
Se supera esta cantidade debe aboar unha
prima de 5.000 por cada acción. Os novos
accionistas pagarán a prima en todas as
accións, polo que o prezo final de cada
unha será de 10.000 pta.

r

~._,

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

PREzo

PAGO ATÉ 6 MESES

Contra o ingreso emitirase resgardo
provisório até a entrega dos títulos.
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Vl.VIR NA CRISE

Centos de traballadores do naval decláran·se en mobilización permanente
1

En canto non entre o aceiro non é nada'
anunciaran aos señores pasaxeiros a suspensión do servizo,
por causas alleas á empresa.
Despois chegaron seis furgonas
da policia, descarregaron na esplanada, entre o edificio vello e o
novo. O persoal armado baixou,
pero en nengun intre do dia pasou do adro da estación.

• MANUEL VEIGA

"Eu entrei en Ascon con
vinte e poucos anos, casei
lago, despois veu a
regulación, as loitas, por
fin trasladáronme para
Vulcano, pensei que ia ter
ácougo, pero axiña volveu
o asunto das regulacións
e outra vez á rua. Levo
vinte anos asi, sen
traballar para o caso". Ten
o carpo dun deportista
veterano e o pelo médio
cano. "Ti sabes o que é
esta vida?", di titando aos
ollas do entrevistador.

O cabreo da impoténcia
"Nótase a impoténcia. Hai unha
decisión clara de acabar co naval galega, se escaso deixar un
estaleiriño e iso é difícil de cambiar. É un pulso duro , pero as
gañas de pelexar non faltan",
comenta Domínguez. "Mira, ali
ven o Ministro", bromea un . "E
que ministro vai vir? Algun cara
lavada!", respóstanlle.

Entran como unha rexa coluna
de milicianos na estación posmoderna do ferrocarril de Vigo. Son
as 12 do dia 5. Os Martes e os
Xoves toca mobilización. Vulcano, Santo Domingo , Freire , os
restos da glória da indústria naval. Cos rostros enxoitos e os andares lixeiros, precedidos dunha
sóbria e suada pancarta que
lembra aquela de Ascon que se
fixera en 1978. Van sérios, como
a dar leña, pero non pasa nada.

As horas comezan a pasar. Nun ir
e vir espontáneo a maioria vaise
facendo con cadanseu bocadillo e
cervexa Estrella. Palique instranscendente. Algun desánimo ás veces: "Nen a policia nos fai caso".
"Pois como viñeran habian volver", di un compañeiro, sinalando
a pedra que inza as vias. "Aquí
non mandan á policia. A xente estache moi curtida e eles prefiren
deixalo como está, non queren
meter a cabeza nun avispeiro",
comenta Manolo Domínguez.

Un garda xurado de Segur mantense indiferente a uns prudentes
vinte metros. Non hai policía. A
coluna percorre o espigón de andén até o cabo e ali acampa.
Sentado na via, un traballador
duns 38 anos le a Marca: "Esta
es la apuesta blanca de futuro"
(titular a duas páxinas). Case todos talan de fútbol. "O dia 20 levaremos a Madrid unha pancarta
que poña O sector naval co Celta, sinala un membro do comité.

E as famílias? Que din as ·mulleres, os fillos? "Madurouse cos
anos. As próprias famílias axudan a que esta xente ,poda
aguantar tanta presión. As veces saes e dis que non sabes a
que _hora volves. Se non é pola
família, _non se entende que re- sistán por exemplo os de Santo
Domingo que cobran un subsídio de 40.000 mil pesetas e ás
veces un complemento parc:i
chegar ás 60.000". As palabras
de Domínguez confirmaas Xú[io ,
un estudante de terceiro de xornalismo que chegGu , nunha motocicleta co xantar para 0 seU
pai , traballador de- Vülcano.

Duas horas non é notícia
Xosé Cameselle, un histórico de
Comisións , camiña cun megáfono de man debaixo do brazo. El
oferece a idea do que vai ser a
xornada: "Ternos que estár aquí
até as 12 da noite , porque se
estamos duas horas, isto non é
notícia nen en Vigo e teñen que
inteirarse en Santiago e máis en
Madrid".
Por ali anda unha dúcia de xornalistas. Son dous ou tres da televisión e o resto fotógrafos. Fan
mundo aparte. Os fotógrafos sentan e falan das suas cámaras. Logo vanse. Duas equipas de televisión, Tele 5 e Antena 3, entrevistan a Cameselle. Este comeza a
falar. Un dos cámaras corta a gravación, fánse sinais: "Es que tiene
que ser en tastellano". "Falo pior,
pero que se lle vai facer", comenta ·antes de encetar de novas.
Dous traballadores do Bloque reparten panfletos. "Falta unha folla",
berra alguén. "E logo?". "Aqui veñen os problemas, pero non trai as
solucións". "Eu xa non estou nisto",
comenta outro. "Son xubilado, pe-

'Ternos que deixar
todo ben atado
antes de
xubilarnos senón o
sector desaparece'
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Á noitiña ag$rdase poi.a nOtícla
dos que forón a Redondela. Hai
unha as:emblea encendida: Xa
non ·está ·o futbol nas_merites de
ANxo
IGLESIAS
ninguén. Medra a tensiór:r CanieDo naval non se vai un, non hai para onde!
selle e Domínguez aguantan as
forza desta tropa. "A xente está ,intervencións crfticas, empolingaro quédanme aí uns cartas por coGuevara. "E que non seguiron a
dos 11os topes .tjo andén. f-!oubo
moi bregada na batalla'', sinala
brar e hai que colaborar". Abundan
tradición de meter aprendices. Eu
Domínguez. O pelotón avanza,
detidos en- Redondela?'. H'.é;li qu~
as .cazadoras, sobretodo de coiro
son dos máis novos e teño 42.
xira, descansa. Hai tres asemaverig.ual_n~ Cameselle ihtervéri':
nemas e ó número de pantalóns
Entrei de auxiliar no 65". Fai unha
vaqueiros iguala ao dos máis clásiparada e engade: "Mira a xente
bleas. Alguns discrepan. Un gru- ·--=· '. '~~ · p_re.n,~en__ ~,~:e!gun , mañ.~)epo irá a Redondela para evitár-:~.:~'~y{blase·"tc;>q.o -o ~ me.tal .- d~ :-. V1goil.
cos de pano.
que hai aqui, dentro de cinco
E¡ue os pqsaxeiros coll.an q::ertl~~-;'"\ So.n '.b~stá,r)tes ::o§-- Cíue ~plaud~n .
anos estarán xubilados: por' iso
ce, grácias aos autobusei:f-.freta:~ ·"'¡: -.: Uñ. -to!'© ·cL,mtJ?:bó_tella ·de· plástico,
"lsto xa é de veteranos, a média
ternos que deixar todo ben atado,
dos pola Renfe, per.o,,is·ó"xa será
a xeito de mic-rófono,_i.nterrompe
de idade é alta'', afirma Manolo
senón o sector desaparece".
pola tarde. Un bon ·-·p-edazo ana asamblea. Alguns policias esDomínguez da CIG, un líder que
tán a vinte pasos, casco en man,
tes, e através da megafonia, xa
~asta pucha e guedellas ao estilo
Pero na veterania tamén está a
pero indiferentes. Case non quer------------..;;_ ___ _._-______ ,---.------------;.;.-... --.-,- ::--7--:-:----------------------, dan xornalistas, apenas un par.
Os demais marcharon á medio' dia. -Alá palas onc~ da .noite arri' ban os de Re.dondela; ven Sangabriel e o" seu lugartenente, o
mínguez. "A xente está resAlguén que camiña polo andéfl · Xosé Cameselle, un veterano
Negro. (l.o final xúntase a vella
pondendo e pede. medidas forcomunista, logo carrillista e hoescoitou os noticieiros rio bar
garda de Ast:on: Puxeiros, Lorentes, máis radicalización. Xa
xe no PSOE, non ten papas na
da estación: "Dérono na Galezo, só falta o Meiriña. •
nos chamou a Madrid o Direcga, cousa rara, e tamén na Eslíngua para a _
solución do alcalto'r Xeral de lndústria, Antonio
de: "Se desbloquean o contrapañola, no de Galícia". Din que
Fernández Segura. Estaba moi
to do Camerun moi ben, pero
Príncipe estivo en Madrid e xa
nós xa estamos fartos de bloamolado, di~o. que o facia pordeixou todo arranxado, o dos
que no mandara o Ministro. Faqueos, desbloqueos e entrabarcos do Camerun. "Contidas en vigor. Mentres non enlaba das presións, .da ocupanuaremos", di Manolo Domín'Aqui non mandan
ción do concello. Perguntou se
tre o aceiro non é nada".
guez, da CIG. "Se veñen catro
policia, non
queriamos cartas. Non, non
barcos, benvidos señan, pero
queremos ser parados de luxo,
iso pode durar unhas semanas . "Estamos cansos de que Sanqueren meter
dixémoslle, queremos traballo.
tiagó lle bote a culpa a Madrid
e logo que? Nós ternos que seE entón el contestou que aí
e Madrid a Bruxelas. A nós
guir. Mobilizarnos ainda que
a cabeza nun
non podia facer nada".•
tanto nos ten", di Manolo Doseña poi as tardes".

o alcalde promete barcos do carnerun
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DIAS
XOSÉ LOIS

• lncumprido
o contrato de
erivatización de
Alvarez
Os traballac;tores do Grupo de
Empresas Alvarez, privatizado
hai dous anos, e que pasou a
mans da casa valenciana
Estudesa, botáronse o Mércores
6 ás ruas de Vigo para denunciar
tanto o incumprimento das
cláusulas dos contrato de
compravenda como a pasividade
do INI na vixiláncia no
acatamento das mesmas normas.
Segundo os traballadores, a nova
direción ignorou o compromiso
contractual de mantimento de
pastos de traballo. +

• Anomalias no
cobramento de
indemnizacións
do Aegean Sea
A contraria de pescadores do
Ferrol ten unha lista de persoas
con direito a cobrar
indemnizacións polo accidente
do Aegean Sea que supera en
200 persoas ao listado oficial
que manexa a Consellaria de
Pesca, destapou o pasado
Martes 5 o deputado do Bloque,
Francisco Rodríguez, na
Comisión de Pesca do
Parlamento Galega. Segundo a
denúncia, a finais do pasado
ano a aseguradora do petroleiro
entregou 28 millqns á contraria e
esta repartiu 20 entre
pescadores e mariñeiros.
Rodríguez indicou que a
Consellaria ten coñecimento das
irregularidades, pero un
portavoz desta última aegurou
que non ten por que intervir. +

Compostela, a organización
xuvenil do BNG, Galiza Nova,
celebra a sua IV Asemblea
Nacional. Os textos que se
apresentan para o debate son
unha ponéncia política, de
organización e de estatutos, de
mullere a ratificación do
Protocolo de ingreso da
Mocidade de lnzar na
organización. Ademais será
eleita a nova Dirección Nacional
e a Secretaria Nacional.+

•Acusan a
Vázquez de
manipular o
congreso do
PSOE galego
Segundo os renovadores e os
integradores do PSOE galega, e
en concreto Ceferino Díaz, a
intervención da xestora

guerrista está a inclinar ao seu
favor o proceso de eleición de
delegados para o próximo
congreso do PSOE galega
mediante "trucos suxos''. Díaz
asegura que a xestora convoca
eleicións interlocais (que
agrupan a várias localidades
con menos de 42 afiliados) para
que se celebren en lugares
onde a presenza guerrista é
maioritária, de modo que os
renovadores e integradores
doutras localidades desistan
acodir, xa que en moitas
ocasións teñen que se
transladar desde máis de 60
quilómetros.
Os afectados pediron a
convocatória dun Comité
Nacional Extraordinário e a
paralisación do proceso de
eleición de compromisários,
pero os guerristas están a _
demorar estas medidas,
segundo Díaz para gañar tempo
e obrar cunha política de feitos

• Denúncian
intereses
urbanísticos detrás
do peche de Santa
Bárbara

• A maioria dos
candidatos ao claustro
de Compostela son
independentes

Os traballadores da factoría
coruñesa da empresa de
armas Santa Bárbara
denunciaron que hai
intereses especulativos e
urbanísticos que están
detrás da operación de
peche da fábrica _coruñesa.
Segundo esta denúncia, a
recalificación dos terreas
poderia supor un suculento
ingreso de cartas para a
empresa. Por outra banda,
tamén expresaron o seu
temor de que a regulación
de emprego, con
despedimentos que na
Coru~a xa comezaron, ven
dada pala intención da
matriz de pasar pedidos á
empresa privada. En todo
caso, os traballadores de
Santa Bárbara aprobaron un
calendário de mobilizacións
que se prolongarán até o
vindeiro dia 20 de Abril.+

As eleicións ao claustro da Universidade de Compostela, a celebrar o vindeiro
27 de Abril, xa teñen listas provisórias:
936 candidatos para 500 postas. Os
elexíbeis docentes, aos que corresponden 300 escanos, son 497, e os mais
deles son independentes, agás un grupo da Escola Politécnica Superior de
Lugo, que se apresenta como Campus
Agrário. Para profesores axudantes, con
40 postes, hai 57 candidatos. O alunado
ten 301 aspirantes e case todos están
organizados, ainda que é a do CAF a
lista máis unívoca. Os PAS tamén teñen
candidaturas agrupadas.+

• Mariano Rubio
agachaba 130
millóns en lbercorp
Mália negar a acusación de
agachar 130 millóns de
pesetas nunha conta
corrente secreta en lbercorp
e anunciar actuacións
xudiciais por facer pública
esta notícia, foron
apresentados vários
documentos que acreditan
que Mariano Rubio era o
titular da conta 431 O ?MM,
que estaba no despacho de
Manuel de la Concha, en
lbercorp. As mesmas
informacións indican que
Rubio gañou 115 millóns de
pesetas en tres meses coa
saída á bolsa da compañia
Sistemas AF. +

• O PRI mandou
matar a Colosio
A camarilla que axudou a Mario
Aburto a acabar coa vida do
candidato á presidéncia por
parte do Partido Revolucionário
Institucional, PRI, Luis Donaldo
Colosio, foi reclutada nos
mesmos locais do PRI en
Tijuana, e tanto alguns líderes
locais como nacionais coñecian
o complot, que estaba
organizado pala vella garda
priista e que perseguia anular a
candidatura impulsada polo
presidente actual, Salinas de
Gortari. Polo pronto, este último
conseguiu impar ao sucesor na
candidatura, que será Ernesto
Zedilla, e tamén nomeou a un
home seu para a secretaria xeral
do Partido, Ignacio Pichardo, até
agora embaixador en Madrid. As
eleicións presidenciais serán no
vindeiro Agosto.+

Os di as 9 e 1O de Abril, na Aula
Magna da Faculdade de
Filoloxia da Univers id ade de

O Luns 11 comeza na Audiéncia Nacional a vista oral da causa contra o independentista galega Xosé Manuel Chao
Dobarro, para quen o fiscal solicita un
total de 33 anos de cárcere acusado de
pertender ao Exército Guerrilheiro, tenéncia ilícita de armas e falsificación de
documentos . Xunto a Chao Dobarro
outras oito persoas van ser xulgada~
acusadas de pertenza e colaboración co
EGPCG e para as que peden entre 6 e
33 anos de prisión . Son Alexandra
Queirós Vaz , Carme Viso Rubín, lgnácio Martínez , Manuel Carneiro, Oiga Rodríguez , Eva Loira, Oliva Rodríguez e
Isabel Cabarcos. +

• Corea do Norte teme
unha guerra iminente
Corea do Norte denunciou unha campaña norte-americana e sulcoreana para
criar un estado de opinión mundial favorábel a un ataque contra este país asiático. EEUU acusa a Corea do Norte de
estar a utilizar a sua tecnoloxia nuclear
con fins bélicos , e persiana através da
ONU para practicar unha inspección .
Mentres , no Norte acusan a Corea do
Sul de ser ela quen desenvolve armas
nucleares e fomenta unha presión que,
segundo temen no Norte, pode rematar
nunha guerra.•

• Manifestación contra
o racismo en Berna
As medidas de recortes dos direitos civis aos estranxeiros na Suíza, a marxi nación, a intoleráncia e o racismo provocaron a convocatória, para o Sábado
9 de Abril ás 13:30 horas, dunha concentración na localidade de Berna que
foi apoiada por várias organizacións políticas e de emigrantes que operan no
país alpino, entre as que están Promoción da Cultura Galega e o Bloque Nacionalista Galega.+

• Unha parada
bioloxica deixa na
rua a 700 mariñeiros
RICKI ROSEN

• O dia 13, data para a autonomia Palestina
. -IV Asemblea
de Galiza Nova

• Peden 33 anos para
o independentista
Chao Dobarro

Os primeiros polici_as palestinos~~ están en Gaza e Xericó. As negociacións entre a OLP e Israel avanzan con flu1de~, sen pe~m1~1r. que os atentados deteñan o proceso. Delegacións das duas
partes. retocan no Carro un pnnc1p10 de acordo que defina o proxecto final de autonomía para
~alestina. Mentres, os sold~dos ocupante~ f~n as maletas e rematan os 40 dias de luto palas vít1mas da matanza de Hebron. Unha das ultimas rabadas da violéncia rexistouse na localidade
de Afula, ao ~arte de Israel , cando un comando palestino de Hamas colocou unha bomba
e morreron 01to persoas, sete delas israeli tas e ou tra palestina, e 58 resultaron feridas. •

Os pescadores do banco canário sahariano pedirán o Governo central axudas
para facer frente ao paro biolóxico acordado entre España e Marrocos e que
está a deixar en dificuldades a 700 famílias do Morrazo. Os mariñeiros recordaron que os armadores si receben
axudas por ese conceito, e reclamaron
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Por ler no Aberri Eguna o tít~lo VIII da Constitución

Os meios de comunicación intentan linchar a Arzallus
•M. VEIGA

"Eu só lles lembro que o
título VI 11 da Constitución
española outorga ao
exército a facu ltade de
salvagardar a unidade de
España". A afirmación de
Xavier Arzallus,
carismático lider do PNV
non era unha novidade no
Dia da Pátria Basca, pero
alguén se viña
encargando nos últimos
días de ensalzar
declaracións como esta,
até facer dos notícieiros
verdadeiros chamados á
exclusión social do patrón
do nacionalismo
moderado basca.
Segundo lembrou Arzallus, calquer intento de exercer o dereito de autodeterminación está
ameazado polo uso da violéncia
por parte do Exército. "lso non o
digo eu, peno a Constitución". O
polémico artigo, inscrito na lei
máxima, tora redactado en 1978
de costas e sen a anúencia de
nacionalistas bascas e cataláns.
Este título VIII foi precisamente
un dos motivos polos que o
PNV non pedeu o si para a
Constitución que finalmente resultaría derrotada en referendo
no País Basca.
As declaracións de Arzallus non
son novas, tanto el coma outros
líderes do PNV, caso de lñaki
lnasagasti , teñen realizado numerosas veces afirmacións similares. Pero o máis sobranceiro é
que o PNV viña levando a cabo
nos últimos meses unha forte
campaña contra ET A, encabezada por Juan Mari Atutxa, responsabel de Interior. ETA asesinou máis tarde ao sarxento da
Ertzaintza, Joseba Garaicoetxea, membro do PNV, e Arzallus
lanzou fortes ameazas contra "o
mundo de HB e de ETA".

In crescendo anti-PNV
Todo iso foi esquecido na última
semana. A prensa de Madrid comezou a facer leituras sobre os
pronomes "nós" e "eles", utilizados por Arzallus para referirse
aos bascos con conciéncia de tales e aos que non o son. O
mingo 3 de Abril El Pais publicaba unha información fundamentada nalgunhas opinións de Arzallus en 1990. Ao parecer, o peneuvista afirmara, nunha reunión
con HB hai catre anos, que a po-

Do-

As conversas PNV-PP alporizaron a PSOE que encirrou a campaña contra Arzallus.

licia basca non detiña a máis etarras por prudéncia. Entre outras
pérolas Arzallus teria lembrado
naquela ocasión unha declaración de Barrionuevo: "Ao fin e ao
cabo --diria o daquela Ministro
do Interior- vosoutros, se non
chega a ser por ETA, non teriades Ertzaintza nen Estatuto, nen
nada". O próprio Felipe González
teria afirmado, segundo o recordatório de Arzallus , que "ti -retírese ao próprio Arzallus- ao final, acabarás poñéndolle as medallas a estes da ETA".
O mesmo dia que o diário madrileño lembraba estas supostas
conversas, o PNV , e demais
partidos bascos, celebraban o
Aberri Eguna . As afirmacións
sobre a Constitución ali realizadas foron extensamente difundidas pela Axéncia oficial EFE,
emisoras e diários.
Vintecatro horas máis tarde estoupaba unha bomba no coche
dun garda civil en Bilbo. Todos
os meios suscritos a EFE resaltaron o "vínculo" entre ambos
feítos. A marea chegou tan lonxe
que o Ministro do Interior, Antoni
Asunción, viuse abrigado durante o enterro da vítima a lembrar
"a posición firme de Arzallus en
contra do terrorismo".+
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A CLAVE ESTÁ EN AZNAR
A. EIRÉ-M.
A campaña contra Arzallus coincide no tempo coas reunións mantidas entre os nacionalistas bascas e os populares. "Pero que ese discurso (retírese ao de Arzallus no Aberri Eguna) ia transcurrir
polos derroteiros nos que o fixo xa o sabia Aznar a
pasada semana, cando se reuniu en Burgos co
máximo dirixente do PNV. O presidente do PP no
País Basco, Jaime Mayor Oreja, agoira un camiño
de encontros e desencontros ces
peneuvistas, pero a sua intención é a de acotar as coincidén- - - - - cías" (El País, 5 de Abril).

VEIGA

A campaña sae afortalada polo atentado de ETA,
ainda que a bomba -como comprobaron os artificieiros- foi colocada no coche horas antes da intervención de Arzallus no Aberri Eguna. Tanto tiña,
a conexión estaba feita. O governado civil de Biskaia, Daniel Arranz, preso do entusiasmo, mesmo
chega a afirmar: "Alguns escreben o prólogo e outros o epílogo". Todo sai tan ben que Antoni Asunción, Ministro do Interior ten que
sair en defensa de Arzallus, o
día do enterro do Garda Civil.
- - - -

O

PNVbusca o
apoio da
Internacional
Demócrata Cristiá,
para o
recoñecimento da
nación basca.

Con estes dados a cronoloxia
dos feítos pode ser outra. O PP
bota as suas contas e comproba,
máis unha vez, que cos pontos
negros de Cataluña e País Basca vaille ser moi difícil acadar a
maioria absoluta. Compre xa que
logo un pacto cos nacionalistas.
A distáncia con eles aumentou
nos últimos meses, ademais eles
teñen acordes co PSOE, pero
non hai alternativa. Comezan as
conversas. O PSOE enterase e
lanza a sua artillaria informativa, comandada pola
axéncia oficial EFE, referente principal da prática
totalidade dos meios de comunicación do Estado,
e coa inestimabel axuda de xornais, tamén formadores de opinión, como El País.

Pero, que benefício pode obter o
PNV do seu acorde co PP? Nunca, desde logo, o de que Aznar
se amose de acorde coa autodeterminación do País Basca, pero
si o de que non faga uso do seu
dereito a vetar esta posibilidade
dentro da Internacional Demócrata Cristiá, á que ambos pertencen, o PNV de vello e o PP
desde anos recentes.

O PNV coida que este é un intre
favorábel para o recoñecimento
europeo da nación basca e intenta cambiar a "pasividade" europea de Aznar, pola governabilidade
do PP en Madrid. Arzallus xa está desde hai meses en contacto co alemán Kohl, o principal sócio
da Internacional.+
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COMÉRCIO

A/campo e Continente aspiran a se instalar na província

Pequenos empresários ourensáns
promoven un grande centro comercial
unha superfície de 20.000 metros cadrados- con zonas recreativas e de ócio e con aparcamentos próprios, prevéndose
que o total de superfície, entre
ambas as adicacións se situe
nuns 50 .000 metros cadrados.

• CARME CARBALLO/OURENSE

A crise do comércio en
Ourense, que xa levou ao
cerre ou á suspensión de
pagos a grupos de
distribución alimentária
como Vegé ou Tabarés,
será afrontada pola
iniciativa dos pequenos
comerciantes da cidade
de construir un importante
centro comercial. As
cadeas de hipermercados
francesas A/campo e
Continente, este últim'o
previsibelmente no
concello limítrofe de
Barbadás, apostan tamén
poi a entrada na proví ncia.
Xurxo Bermello, presidente da
Cámara de Comércio de Ourense e un dos promotores da iniciativa, afirma que non se trata de
competir con nengun hiper, pero
non cabe dúbida de que na intención dos comerciantes da cidade
e da província está a idea de non
deixarse comer máis terreo palas
grandes superfícies francesas.

'

O alcalde Manuel Veiga Pombd
amparou hai algun tempo a instalación de A/campo na cidade.
Hoxe, despois de vários atrancos na concesión de terreas regulados pala COTOP, parece
disposto a apoiar a proposta
dos pequenos comerciantes.
A iniciativa partiu do primeiro
congreso do Comércio celebrado na cidade o pasado ano e
tenta favorecer ao sector inteiro
e non só ao da capital, segundo
afirma Xurxo Berbello.
"Nós desde a própria Cámara ti-

O critério que haberá de rexir a
instalación dos comércios basearase no Estudo de Viabilidade,
para acadar un equil íbrio da
oferta comercial do Centro no
que, a bon seguro, o sector da
alimentación ocupará un importante espácio.

Aberta aos comerciantes
da província

A de Ourense poderia sumarse a outras iniciativas como a dos Catro Camiños na Coruña ou a da Área Central en Compostela.

vemos xa a iniciativa de agrupar
ao sector na capital, segundo a
área que ocupaba, e asi foi que
se criaron unhas doce áreas. A
proposta dos comerciantes de
Ourense de criar q1grande Centro Comercial, esto u certo de
que vai super un importante impulso para todo o sector e mesmo vai xerar riqueza e postas
de traballo", afirma Xurxo Bermello. "É que amais demostrouse que esta empresa pode ir
adiante con bon respaldo cando
se celebrou a Mostra da Oportunidade, que foi algo asi como
unha proba piloto, que resultou
sobradamente positiva".
A proposta de criación do Centro Comercial está xa bastante

'A iniciativa
pode ria
transladarse a
comarcas como
Valdeorras ou
Verin'

avanzada, toda vez que xa se
celebraron várias xuntanzas nas
que participaron, en cada unha,
vinte comerciantes tanto da capital como da província.

O conxunto da obra suma vários
miles de millóns de pesetas de
investimento, pero existe confianza en que val ser unha empresa de éxito, mália non teren
ainda pronunciamentos oficiais
das institucións galegas e locais.
Neste mes de Abril quedará
constituída a Sociedade Xestora
e desde ela constituirase un
Consello de Administración. Éste
será quen encarregue un estudo
de viabilidade do proxecto.
Esta iniciativa ven ser das prirneiras de Galiza e pota sua dimensión, supera ao Centro Comercial dos Catro Camiños da
Coruña. Contará, amais do cento de comércios -que ocuparán

Xurxo Bermello, Presidente da
Cámara, sinala que os comerciantes da província, alguns dos
cales son xa partícipes da iniciativa, "teñen as portas abertas
igoal que os da cidade". Nun futuro próximo a iniciativa poderia
trasladarse a comarcas como
Valdeorras ou Verin, importantes no sector comercial e de forte demanda
Estanco, peluqueria, farmácia,
restaurante de comida rápida,
axéncias de viaxes, salas de festa, cinema, moda, alimentación, librería... de todo como en botica,
poderá haber neste Centro Comercial que, de sair adiante vai
requerir tamén o apoio publicitário
e económico das distintas institucións. O alcalde, Manuel Veiga
Pombo, xa adiantou a sua postura de colaboración. A Cámara de
Cornércio desexa que os terreas
de ubicación sexan no máis céntrico posibel de Ourense.
Xurxo Berrnello non se atreve
ainda a aterecer datas de construción; pero si a batizar o proxecto co nome de Centro Comercial As Burgas.•

CONFLITOS NOS CONCELLOS

A Asemblea· de viciños de Celanova
négase a pagar os arbitrios municipais
• C. CARBALLO

Durante tres anos, ate o pasado
93, o Concello de Celanova tiña
suspendidas as taxas de recollida de lixo e de entrada de carruaxes por acorde da Corporación na pasada lexislatura, ao
consideraren que o incremento
do IBI (Imposto de Bens lnmóbeis) tiña sido o suficientemente
alto como para considerar compensada a caréncia destes arbítrios (subira un 0,50% sobre o
valor catastral). Tal suspensión
quedara arnais compensada
polo incremento anual que o
próprio valor catastral ía sufrindo, dacordo co IPC. Sen embargo, o gurpo rnaioritário do Governo municipal (PP) non se
lernbrou de tal suspensión e da
sua argumentación, e este ano
acordou repoñer tales arbítrios,
que supoñen no primeiro caso
un imposto dun mínimo de
2.500 pesetas e no segundo, un
mínimo de 2.000.

Diante deste acorde tomado
aproveitando a rnaioria dos populares (9 do PP, 1 Mixto, 2
PSOE e 1 BNG), os viciños
amasaron a s1,..1a repulsa acodindo á convocatória que o Bloque
realizou o dia 15 de Márzo.
Nunha masiva asemblea, na
que estaban representados
case que todas as vivendas do
casco urbano e mesmo do rural,
o acorde foi unánime: non se
deben pagar eses impostas
abusivos, posta que o que se
ven pagando xa como imposto
de bens imóbeis e o Imposto de
Actividades Económicas é sobradamente cornpensatório, tendo en canta que por exemplo,
no caso do IAE, un de Celanova
ven pagando proporcionalmente
máis que calquer industrial en
Ourense, xa que hoxe está situado no 0,6%. Así, un cidadán
que teña un local baixo adicado
a actividades económicas, pagaba no 90 (téndoo declarado
en pouco máis de 5 millóns) un

total de 26.518 pesetas, e no 93
(declarado ca incremento do valor catastral en máis de 6 millóns) pasou a pagar 36.838 pesetas.
Un dos argumentos fornecidos

'O.que se ven
pagando xa como
imposto de bens
imóbeis e o Imposto de
Actividades
Económicas, é
sobradamente
compensatório'

polo grupo maioritário no concello é o de que, amais de ser
un servizo mancomunado (os
arbítrios), a renda per capita do
celanovés é superior, por pór
un exemplo non casual pola
sua parte, ao dun viciño de Allariz. Segundo o conc~llal do Bloque, Manuel Pérez Alvarez, "iso
é unha pantomima, porque para
dicilo queren aplicar o importante volume económico dos quince bancos de Celanova, sen teren en conta que tales bancos
operan con cartas de toda a
bisbarra e fundamentalmente,
dos grandes empresários que
se atopan no exterior r o que supón unha renda per capita absolutamente enganosa". "O que
pasa -engade o edil- é que
queren recadar máis impostas
(de 232 rnillóns do presuposto,
5 corresponden a estas taxas)
sen lles importar nen a opinión
dos viciños, nen sequer os seus
próprios acordes na anterior
corporación".

A postura do alcalde é firme:
queren cobrar, rnália enviaren
presumibelmente por procedi mento ilegal (sen acuse de recibo) os recibos das taxas, e
ameaza co embargo -embargo
que de ser certa a ilegalidade
do procedimento, non terá posibilidade de se executar.
A postura do PSOE non é moi
clara, segundo interpretan algúns viciños celanoveses, e ainda que pensan que están por
seguir na postura de non pagar,
tampouco fan moito frente nen
coa alcaldia, nen co próprio vicindário.
O BNG mantén a negativa
rnáis firme a pagar "para que o
PP se inteire de que compre
respeitar aos viciños e de que
estarnos fartos de padecer a
política de amiguismo e de parcela privada que os populares
veñen facendo coas arcas municipais". •
·
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CALIDADE DO ENSINO

António Rincón e Bráulio Amaro
'A Xunta quera escala pública basura
para fomentar a privada'

,,,,

A estratéxia da
administración
autonómica para
desartellar o sistema de
ensino público en favor do
privado é analisada por
António Rincón e Bráulio
Amaro, ambos da CIG.
Asimesmo, estes
sindicalistas informan
sobre a posta en marcha
dunha Plataforma en
Defensa do Ensino
Público da Galiza.
Están realmente xustificadas
as protestas a prol da calidade do ensino?
Rincón: Hai unha diferéncia de
gastos de funcionamento nos
centros públicos de 2.000 pesetas na Galiza con respeito do Estado. O IPC do 89 ao 93 aumentou un 30% e a partida de reparación, ampliación e mellara dos
centros (RAM) só o fixo nun
15%, houbo unha perda de poder adquisitivo do 15%. Os centros percibían en Febreiro ou
Marzo o 70% do seu orzamento
anual e este ano só entregaron
o 40%, lego, en tres meses, darán o 30 e en Setembro ou Outubro o resto, ainda que desconfiamos do cumprimento dos prazos
e sospeitamos que funcionarán
seis meses co 40% do presuposto . Tamén protestamos porque
se retirou a franquícia de correos
e a suscripción do DOGA á EXB,
co cal hai unitárias que tiñan un
presuposto de 50 .000 pesetas,
pero que en realidade funcionan
con 25.000, porque a suscripción
ao Diario Oficial custa outro tanto
e é obrigatório telo. As razóns
son claras.
Amaro: A obrigatoriedade de
ter o DOGA é por activa e por
pasiva, porque hai normas de
necesário cumprimento cuxo
descoñecimento non exime do
cumprimento.
Que pretensión hai detrás das
reducións?
Rincón: Moitas baixas de profesores non se están a cubrir. Cada duas por tres sai na prensa
que os pais bátanse á rua porque os seus tillos non teñen
mestres. A maiores , o que se
ven facendo é ir suprimindo cada vez máis unidades de EXB ,
reducindo gastos. Ternos unha
previsión dunhas posíbeis amortizacións de prazas na secundária para este ano de 278. En
canto ao personal non docente,
hai moitos centros que están a
ter problemas de falta de conserxes, bedeis, limpeza ... E todo
isto contrasta cunha meia aproximada dun aumento do 30%
cara os centros de ensino privado. Hai partidas en tramos non
abrigados, como é a educación
infantil, que suben con respeito
ao 93 un 31 % e un 50,6% se
nos referimos ao 92, etc. Estanse gastando 15.000 millóns na
privada, o que ven a ser unha
Ci..Jarta parte do que adican ao
ensino público.

A estabilidade política:

.
un recurso econom1co

•H. VIXANDE

MANuELCAO

En economías abertas e interrelacionadas a variábel política
pode considerarse un dos factores explicativos dos procesos
de desenvolvimento. A importáncia desta variábel será diferente segundo o tipo de produtos e servizos nos que estexan especializadas. Unha sociedade conflitiva terá enormes dificuldades para emprender un proceso de desenrolo e para acadar
éxitos tendo en conta ademais que, na actualidade, non existe
un poder principal ao que opor unha alternativa totalizadora e
global senón que a economia mundial estase a configurar engrandes blocas.
·

De esquerda a direita, Bráulio Amaro e António Rincón.

Rincón: A táctica é que os
pais , co descontento que se poda criar no ensino público, digan: sequero que o meu fillo teña unha boa educación , vouno
mandar á privada. Esas causas
quedan no subconsciente. Hai
lugares como Vigo nos que o
sistema público nen sequer escolariza ao 40% dos nenas.

aos RAM. Unha última mesa
sectorial de educación a Xuntá
apresentou a posibilidade de solucionar a suscripción ao DOGA
e as franquícias. lso é un paso,
ainda que non significativo. Nese sentido non esperamos grandes avances, entendemos que
se non oferta máis haberá que
tomar medidas.

Plataforma en Defensa
do Ensino Público

Rincón: A demanda de todos é
a equiparación dos gastos por
aluno e ano dos nenos galegas
cos do resto do Estado. Pedíamos un aumento lineal dun 25%
durante catre anos para lograr a
equiparación. Pero dubidamos
moito que a consellaria pase por
aí, e moito tememos que as mobilizacións e as protestas teñan
que continuar en Maio e até fin
de curso. Os centros tal e como
están hoxe teñen para papel,
calefación, luz e teléfono. En
moitas ocasións os próprios alunas teñen que pagar as f otocópias dos seus exames.

Nese marco é cando se formula a posibilidade de montar
unha plataforma en defensa
do ensino público.
Amaro: Isa ten moito tempo,
desde hai anos funcionaba lang uidecend o unha plataforma
que agomaba en momentos
pontuais. Estaba algo paralisada. Como CIG marcamos duas
liñas de actuación. A primeira
seria tentar levar adiante unha
campaña própria para denunciar
a situación. A segunda consistiría en dinamizar a Plataforma a
nível nacional. En algunhas localidades funciona moi ben, pero non en todo o país . Froito desa preocupación sairon adiante
as mobilizacións promovidas
pola CIG e polos directores dos
centros.
Rincón: A idea é aunar esforzos , asi esa Plataforma ten que
ser un elemento aglutinador.
Cales son as posicións das
duas partes con vistas a unha
solución?
Amaro: No Nadal xa houbo unha reun ión na que se quedou en
constituir, este X oves 1 O de
Abril , a Plataforma en Defensa
do Ensino Público da Galiza. O
Venres estabeleceranse as liñas
programáticas. Na convocatória
inicial acodiron Nova Escala, a
AS-PG, Escola Viva, CCOO ,
UGT, CIG, CAE, CAF e Colidiga. Os pais non foron porque
están nun proceso de eleición
interna. En reunións próximas
estudiaríamos o calendário de
mobilizacións. A atitude da administración foi de inibirse, pero
á vista das primeiras mobilizacións comezaron a buscar compromisos minimamente aceitábeis, en concreto aumentar os
gastos de funcionamento nun
1O ou un 15%, pero iso era falso
porque os cartas eran detraídos
das partidas correspondentes

Protestas na Galiza,
Portugal e Franza
A protesta coincide coa da
Franza.
Amaro: Coas da Franza e de
Portugal. O 24 de marzo en
Portugal os alunas protgonizaron unha xornada de protesta.
lso é a resposta á política neoliberal e de privatizar servizos .
Tanto o governo de Balladur ,
como de Cavaco Silva, como o
de Fraga lribarne respiran pola
mesma vea ideolóxica, ainda
que alguns son máis duros , porque Balladur tivo que recuar no
caso dos contratos basura. Aqui
as causas non vai atrás e comeza a albiscarse a posibilidade de mobilizacións máis contundentes.
Rincón: Pódese dicer que todos apostan pola escola pública
basura. En concreto na Galiza
hai casos .tan escandalosos como o dun profesor que ten que
compartir dous centros , un en
Vilalba e outro na Pontenova, a
50 quilómetros un do outro, ou
de profesores que comparten
clases de inglés.en tres centros,
cando as veces as prazas non
foron eleitas.
Amaro: É unha reconversión
salvaxe do ensino público, que
en galego s!gnifica pechar e reducir.+

Non é posíbel atapar na história recente país nengun que acadase cotas de desenrolo económico aprezábeis desde unha si·tuación de conflitividade interna ou externa aguda. A transición
ao capitalismo nos dous grandes países da órbita socialista demostra con nitidez que a estabilidade política é, como mínimo,
condición necesária para emprender unha estratéxia de desenrolo inserida no mercado mundial. Mentres na URSS caia a produción industrial e entrábase nunha espiral inflacionista que sumiria na miséria a boa parte da sociedade, na China o mantimento do control político polo governo "comunista" facilitou o logro de taxas de crecimento económico incríbeis en Ocidente e o
aumento das rendas.

É importante sinalar como a estabilidade política é hoxe, máis o
resultado da correlación das forzas internas, representativa dos
intereses políticos e ·económicos de cada sociedade, ca dunha
irresistíbel presión política, militar ou económica exercida desde
o exterior, non senda casos moi específicos como Cuba. Con
efeito, na insolidaredade económica das clases dominantes dos
países atrasados, alérxicas a calquer política redistributiva, están as clases da fame e a miséria de moitos países. Isa si, tales
grupos non dubidan en culpar ,ao inimigo exterior de todos os
males que acontecen no país. E tamén na intoleráncia dos grupos sociais privilexiados por razón de raza, relixión ou étnia internos a cada sociedade onde están as claves da conflitividade
pol-ítica e social en determinados países. Por exemplo, nos países árabes os conflitos teñen claras raíces internas e as solucións, si existen, só virán de acordo libre entre os contendentes.
En realidade, os perdedores das matanzas, atentados e a violéncia fundamentalista serán eles mesmos -quitado que a
grande maioria desa sociedade aposte polo fundamentalismo,
caso no que serian xustos vencedores- pasto que o capital e
os técnicos estranxeiros deixarán rapidamente o país e dirixiranse cara outros máis pacíficos.
A estabilidade política é tan importante que hoxe España está a
-- receber i.Jn fluxo de recursos financeiros por turismo, fundamental para a sua economía. Hai que esperar que a louvanza de Aznar polo respeito aos direitos humanos en Marrocos non signifique unha volta ás tendéncias africanistas do franquismo que envenen.e a coexisténcia pacifica entre os diversos povos de España e tumbar un dos poucos recursos económicos que nos queda. O caso de ltália é indicativo, polo momento , da posibilidade
de realizar cámbios políticos importantes sen alterar a convivencia político-social.+

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

'Na insolidariedade das clases
dominantes dos países atrasados,
alérxicas a calquer política
redistributiva, están as claves da fame
e da miséria de moitos países'
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INDUSTRIALIZACIÓN EECOLOXIA

ENCE-ELNOSA, EMPRESAS SEN LEI
OS INFORMES WALLACE-EVANS E UTE-OMISO CONFIRMAN O CONTINUO INCUMPRIMENTO
EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN
DANIELSOUfULLO

Hai uns meses denunciabamos o incumprimento, por parte da factoría de Celulosas de Lourizán, do Convenio asinado
coa Consellería de Política Territorial (entón chamada COTOP), para regular o
seu nivel de vertidos contaminantes (ver
ANT,NQ 583). Comentabamo tamén a actitude da Conselleria de ocultamente desta situación ao non dar a coñecer as aná1ises realizadas para determinar cales
eran os verdadeiros niveis de vertido do
complexo industrial.

vidade, o incumprimento abrangue a Resolución da Dirección Xeral de Portas
pala que se lle outorgou en 1958, o Regulamento de actividades molestas, nocivas,
insalubres e perigosas de 1961, ao Orde
do Ministerio de Obras Públicas sobre
vertidos de mercurio de 1987, o Convenio
asinado coa COTOP no 1989, e as Directivas da CEE sobre substancias perigosas (1976) , sobre vertidos de mercurio
(1982) e sobre tratamento de augas residuais urbanas (1991 ).

Hoxe a situación ten cambiado notablemente. Non hai moito, a Asociación pala
Defensa da Ria de Pontevedra daba a
coñecer os resultados do informe realizado pala compañía galegas WallaceEvans por encargo da COTOP, aos que
por esas mesmas datas se sumaba o da
empresa UTE-OMISO, realizado tamén a
instancias desta mesma Consellería.
Despexábase definitivamente, deste xeito, unha das incógnitas que intencionadamente mantiveron os responsables da
Xunta de Galica. A saber, se os vertidos
do cpmplexo Industrial ENCE-ELNOSA
axustábanse ou non á lexislación vixente
e ao Convenio asinado.

Pero non se trata tan só de incumprimentos legais. Os informes sobre os vertidos
destacan tamén os graves danos que
para a saúde pública e para o desenvolvemento económico da zona supón o
vertido contaminante de ENCE-ELNOSA,
en especial pala carga de mercurio e dioxinas que expulsa á ría.
UNHA READAPTACIÓ

As Consellerás de Política Territorial e Industria terían que sancionar severamente
as empresas contaminantes pola súa violación sistemática da normativa, máxime
cando gozaron dun prazo de 5 anos , a
partir da sinatura do Convenio coa COTOP, para axustarse aos lím ites legais.
Esta sanción debería levar consigo, o peche cautelar do Complexo palas graves
repercusións sobre a saúde públ ica ,
apuntadas máis arriba.

Ambos informes coinciden nas súas liñas
xerais nas estimacións que fan sobre os
vertidos de Celulosas. O incumprimento,
non só do Convenio senón tamén da normativa europea sobre vertidos é tan notorio, que nin os representantes da Consellería nin os das propias empresas fixeron o máis mínimo estarzo para discutir a
valoración dos resultados.
O que aínda segue a estar pouco claro é a
actitude que van ter os responsables da
Xunta de Galicia en todo este asunto, malia que Cuíña Crespo e o propio Fraga teñan manifestado a súa preocupación pala
carga contaminante dos vertidos de ENCE:
e estea constituída unha chamada Comisión lnterdepartamental de Seguimento
dos vertidos do complexo industrial ENCETodos os informes encarregados confirman o incumprimento dos topes de vertidos por parte de CeluloELNOSA, presidida polo propío Cuíña . sas de Pontevedra.
Crespo. Na súa única declaración oficial,
primento existia cu non. Agora, segundo
ENCE-ELNOSA non está abrigada a
esta Comisión anunciou a súa decisión de
todos os informes oficiais, o incumprimencumprir coa lexislación vixente? Ata agora
abrir un expediente informativo ás empreto é incuestionable. Sen afán de exhaustialgúns podían ter dúbidas de se ese cumsas ENCE e ELNOSA e acordou tomar as
medidas necesarias para
garantir o cumprimento por
parte delas da lexilación vixente en materia de vertidos.
Polo despregue propagandístico realizado semellaría
que por fin a Xunta de Galici a vai poñer os medios
para actuar decididamente
neste tema. ·Sen embargo,
analizada a cuestión con
algo máis de detalle non
hai demasiados motivos
para o optimismo.

Para o responsable de medio ambiente,
Xosé Cuíña o informe dos resultados
"abrigará a estas empresas a ir a un plan
de adaptación das instalacións". ¿Acaso
o Convenio non constituía xa un plan a 5
anos vista para que ENCE adaptara os
seus vertidos á normativa? ¿Ou é que tal
vez se está pensando en darlle un novo
prazo para que poidan seguir saltándose
impunemente as leis?

O máis pintoresco é que o propio Cuíña
ten manifestado en máis dunha ocasión
que se Celulosas non cumpría o Convenio
non podería verter a través do Em isario,
pero tampouco podería facelo directamente á Ría. Chegamos así a unha situación
absurda. Recoñécese que Celulosas incu mpre a normativa pero
anúnciase que non vai ser
pechada. Por outro lado, maniféstase con certa ampulosidad e que se non cumpre
non poderá conectar os seus
existentes na dita área. Ademais o
vertidos ao Emisario. E para
Emisario outorga unha posibilidade
rematar declárase que separa a descarga (non detectada) de
nón está en condicións de
cantidades significativas de mateconectar ca Emisario tam riais altamente contaminantes propouco poderá verter directavenientes de ENCE-ELNOSA. Semente. ¿Como é posible que
gundo o Informe, a descarga do
poida seguir funcionando
efluente industrial, con calidade acsen realizar vertido. ningún?
tual, non deberá ser permitida a través do Emisario.
Contratáronse os servicios
de sendas empresas para
7. O Convenio existente non proque aclararan dunha vez por
porciona un control axeitado sobre
todas se, despois de máis
as descargas procedentes de
dun ano de vencido o prazo
ENCE-ELNOSA. O Convenio debedado no Convenio, ENCE
ría ter establecido límites máis esaxustaba
os seus niveis de
trictos e clarificar o método exacto
vertido á normativa legal. As
a aplicar par cumprir coa Normaticonclusións fixéronse xa púva . .Ademais o Convenio non dota
blicas e resultan máis es. dun axeitado control á descarga
candalosas e graves do que
para protexer o medio ambiente,
o máis pesimista puidera esporque está redactado e referido á
perar. Agora as autoridades
producción de palpa. Consecuentedeben actuar en consecuenmente, non considera a carga total
cia sen dilacións. E, por
de- mercurio que é descargada e,
máis voltas que queiran darpolo tanto, falla ao tratar os requirille, á única opción 'posible
mentos fundamentais da Directiva
Cloro-Álcali. A redacción existente · para garantir a sa.úde pública e a salvación· da ría de
do Convenio non é efectiva para a
Pontevedra así como o resprotección do medio ambienté, xa·
que permite que a cantidade de
pecto a"o cumprimento das
contaminación medre cando medra
leis é o peche do complexo
a producción .•
,.
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,Principais conclusións do informe Wallace Evans

1. Os vertidos do Complexo industrial ENCE-ELNOSA incumpren o
Convenio-para os parámetros de
· pH, sólidos en suspensión-(SS), demanda biolóxica de osixeno (080)
e cor do efluente (táboa 1).

En primeiro lugar, a postura
adoptada pela Comisión de
Conselleiros é tan ambigua e
inconcreta que practicamente nos deixa como estabamos, xa que non fai a máis
mínima mención a que medidas son as que ten pensado
tomar para garantir o cumprimento da lexislación vixente.

2. Os vertidos de mercurio incumpren
a Directiva de Cloro-Alcali da Comunidade Europea (82/176/CEE}, o que
supón un grave problema de saúde
pública (táboa 11). Hai que ter presente ademais que, aínda que o informe
non o sinala, a Normativa española
estipula os mesmos límites de vertido
de mercurio que esta Directiva, xa
que os contidos da mesma foron incorporados á lexislación española
mediante a Orde do Ministerio de
Obras Públicas de Urbanismo
(MOPU) de 12 de novembro de 1987.

Pola contra, non houbo ningunha ambigüidade no
anuncio de que, polo momento, o peche do complexo industrial fica tolalmente
descartado. Perante esta
declaración un non pode
senón c-uestionarse se o
cumprimento das leis non
rexe de igual xei·to para
toda a cidadanía. ¿Acaso

3. o mercurio acumulado nas balsas de sedimentación do Complexo
Industrial representa unha cantidade substancial de material tóxico o
cal pode presentar un risco medioambiental importante para a calidade da auga e os moluscos da área,
ou ben contaminar acuíferos, alterar
sedimentos ou mesmo no futuro orixinar problemas para eliminar ds
·. sedimentos acumulados.
.
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4. A presencia de dioxinas e furanos foi detectada en moitas mostras
do efluente fi·nal, o que sup9n un
perigo para a saúde .pública. E probable que unha gran cantidade de
dioxinas producidas por ENCE no
pasado, estean senda mantidas nas
partículas que existen nas lagoas
de tratamento. En consecuencia, o
control destes sedimentos é crítico.
5. Os vertidos de ENCE-ELNOSA
non. cumpren cos estándares da Directiva .de augas residuais urbanas
(9/271 /CEE) para os parámetros
clave. A estimación futura sobre o
grao de cumprimento da Directiva
de augas residuais urbanas para o
efluente conxunto doméstico (supoñendo unha sedimentación primaria
na depuradora) e de ENCE-ELNOSA indica que o efluente nou cumpri ría a normativa para demanda
biolóxica de osíxeno (D80), demanda química de osíxeno (DQO) e sólidos en suspe~sión (SS) .
6. O funcionamento do Emisario
fará que cambie a estela do efluente cara a unha zona de bateas,
longo do norte da Ría e isto aumentará o risco de contaminación por
mercurio e dioxinas dos moluscos
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Ainda que lndústríatardou 23 meses en aten.der un requeriment9·que debia c.ontest~r -_en quince di~s

As Consellarias de Cuiña e Romay son as que
máis dificultan o labor .do Valedor do Povo
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA

galega, a qtJeixa foi remesada ó
Defensor del Pueblo, competente diante do Instituto armado.

As queixas sobre o labor
da Xustiza, poucas veces
competéncia do Valedor
do Povo, foron as máis
abundantes nesta
institución en 1993,
seguidas das referidas a
infraccións urbanisticas e
ás deficiéncias nos
servizos educativos ou
sanitários. Por outra
banda, o Valedor segue
loitando polo calado
contra as reticencias,
cando non a hostilidade
das burocracias
administrativas, maiores
no caso da Xunta que dos
Concellos.
As consellarias de Obras Públicas e Sanidade, governadas polos dous aspirantes cualificados
a unha sucesión a Fraga que
cada vez aparece máis lonxana
-Cuíña e Romay-, sobresaíron durante o 93 pola sua tardanza en contestar a determinados requerimentos do Valedor
do Pavo, que buscaba atender
queixas de cidadáns.
Segundo o informe anual do Valedor, quen ven de ser presentado na Cámara para o seu próximo debate, unha trintena de
concellos ou departamentos da
Xunta distinguíronse por tardar
máis de catro meses en respostar a requerimentos que, por Lei,
debían contestar en quince días.
No 93 a consellaria de lndústria
e Comércio, tardou 23 meses en
atender unha solicitude do Valedor, mais foron cinco os departamentos da Consellaria que dirixe
Xosé Cuíña os que superaron a
barreira dos catro meses: unha
queixa contra Instituto Galega
da Vivenda (IGVS) -tamén tardón en anos anteriores- tivo
que agardar oito meses pala
resposta que pedía o Valedor,
mentres que outra que aludía á
Dirección Xeral de Urbanismo e

Entre as queixas referidas á defensa de dereitos fundamentais
tramitadas no ano 93, Xosé Cora
referiuse á prohibición decretada
polo alcalde de Sárria, que impediu a unha parella de afectados
pola sida bañarse nas piscinas
municipais, e outra do colectivo
gai de Santiago, que por meio do
Valedor conseguiu que a Consellaria de Sanidade modificara un
programa de oposicións no que
a homosexualidade aparecia como unha anomalía da conducta.
Cara dixo que o Valedor ten
aberto moitas investigacións de
ofício, sempre seguindo infor macións aparecidas na prensa,
e referiuse a queixas sobre contaminación amb iental dos ríos
galegas ou marxinacións escandalosas de cidadáns .por diversos motivos.

Xosé Cora denunciou que· a Xunta é menos cumpridora ca os Concellos, mália ter
seus requerimentos.

Calidade Medioambiental ainda
tivo peor sorte e agardou dez; a
delegación .de PoJítica Territorial
de Lugo (no 93 era aínda Cotop)
tardou 9 meses en respostar a
unha solicitude do Valedor, e a
delegación da mesma carteira
na Coruña 5, os mesmos que se
demorou unha queixa referiqa á
Dirección de Obras Públicas.
Polo que toca á Consellaria de
Sanidade , tamén tardou catro
meses en informar· sobre un requerimento do Valedor, ·mentres
que a Dirección Xeral do Servizo Galega de Saúde e a delegación deste organismo na Coruña
precisaron 5 para contestar a
cadansua solicitude.
Outras duas consellarias da
Xunta superaron tamén a barreira dos catro meses: a Dirección
Xeral da Función Pública (Presidéncia) precisou ·de meio ano e
a delegación do departamento
de Educación na Coruña cinco
meses para satisfacer a demanda informativa legal do Valedor.
Entre os concellos houbo tamén

moitos que se tomaron o seu tempo, aínda que nalguns casos poderian xustificarse por falta de
meios: os :de Sada e Cambre, nq
província eta Coruña, tardaron 20
e 19 meses, respectivamente,
mentres que os de Arteixo e Culleredo se conformaban cun ano
de retrqso e o de Ribadeo con
dez meses. Pero entre os grandes tamen houbo neglixéncias
graves, e os concellos de Vigo e
A Coruña demoraron en meioano
a resposta a duas queixas palas
que pediu cantas o Valedor.
O feudo de Francisco Vázquez
foi , por outra banda, o punto de
partida dun maior número de
queixas, 113, o que incide en boa
medida no feíto de que sexa A
Coruña a província con máis demandas ao Valedor, 373 das 805
correspondentes ao 93. De Vigo
houbo 77, por 24 de Pontevedra,
53 de Ourense e 28.9e Ll,lgo: · ·
O Valedor Xosé Cara, insistiu en
que non detectaron unha institución na que se vexa rebeldía,
hostilidade ou obstruccionismo
permanente sobre o labor da ins-

Tamén por própria iniciativa a
institución elaborou dous inforaquela máis capacidade para atender os
mes sobre a situación xeral dos
TINO viz
vellos e dos menores recluí dos
titución que encabeza, aínda que . . en institucións públicas ou privadas da Galfza, que serán preapuntou ao IGVS como reincidente nos retrasos. Un dos vice- ' sentados proximamente.
valedores, Celso Montero, pro- nunciouse no mesmo senso •. peLonxevidade e pensións
ro recoñeceu que os retrasos
son algo máis que casos punSegundo Celso Montero, encartuais e recoñeceu que decidiron
gado do informe sobre os vellos,
incluir no Informe a relación da
as pensións nunca se suprimitrintena de malcumpridores para
rán: "A democracia é a mellar gaque saiban o Parlamento e a opirantía, porque nengun governo
nión pública, para ver se cámvolvería ser votado se fixera algo
bian as tendéncias e atitudes.
así. Seria unha tomadura de pelo
que a mesma sociedade que fixo
Celso Montero tamén recoñeposíbel a lonxevidade abandonaceu que estes retrasos son os
ra logo aos anciáns". En versión
responsabeles que dez queixas
de Montero é cuestión de priorido ano 1990, 164 do 91 e 176
dades e pode ser máis importando 92 non puideran resolverse
te manter a un vello que rem·atar
até o ano pasado.
anos antes unha autovía.

O galego e a Garda Civil
Xosé Cara lembrou que o Valedor tramitou de otício unha queixa polo. expediente aberto a· un
garda civil que apresentou en galega unha denúncia por infración
de tránsito. Tras dun informe da
Dirección Xeral da Garda Civil
que Cara definiu como non satisfactório por discriminar á lingua

Para o Valedor do Povo, as administracións seguen a abusar
da expropiación forzosa por via
de urxéncia, conculcando dereitos fundamentais dos cidadáns.
Despois das queixas referidas á
Xustiza, as infraccións urbanísticas -sobre todo na costa- e
os problemas de educación e
sanidade sor:i os eidos máis protestados polos cidadáns. +

SEXISMO NA LINGUAXE

A maioria dos termos machistas pasan desapercebidos

Home público, muller pública
O anterior caso é un de tantos .
"A maioria dos elementos que
Un home público e unha muller
na nosa sociedade reflecten o
pública non son duas persoas
sexismo e o androcentrismo pacuxa única ·diferéncia é o sexo
san desapercebid.os", o xénero
de cada quen: o primeiro adoita · masculino é o xeralmente emser un pai da pátria e a segunda
pregado para englobar á totaliunha puta. Este é un exemplo
dade, asi úsase a palabra home
de sexismo na linguaxe: "duas
para ·referise á espécie humana.
palabras de distinto xénero teñen significados diferentes, senMentres, segundo os dicionáda _un deles, o correspondente
rios, un zorro é un home astuao fiminino, claramente despecto, unha zorra ~ unha prostituta
tivo", denúncia unha campaña
e se o mancebo é un mozo, a
escol.ar que desenvolve o Colecmanceba é-un ha querida. Pero
tivo de Mu.lleras · Ensinantes "Do
non sempre é. exactamente asi,
Rosa ao Violeta" e que trata de
en ocasións só figura a palabra
eliminar o sexismo na linguaxe.
referida á muller, caso da fre-

• H.V.

gana, a que se dedica a fregar,
sen que exista término masculino.
·
"Os cámbios que s~ están a
producir nos papeis sociais de
mulleres e homes exixen unha
adecuación da língua para liberala de estereotipos discriminatórios", recordan as promotoras
da campaña, que teñen elaborado un vocabulário alternativo ao
oficial que en realidade figura na
sociedade pero cuxa utilización
sempre foi relegada.
·
Cómpre dicir .persoas, xente,
humanidade e non homes. Se

hai que talar das persoas menores, é mellar referirse á infáncia
que aos nenos. A adolescéncia, ·
mocidade ou xuventude son pa- ··
labras máis indicadas que mozos ou xóvenes. Cando se trata
de pensionistas, cabe mellar esta palabra ou os conceitos de
persoas maiores ou de idade
que anciáns.
No campo escolar o apropriado
é referirse ao profesorado e ao
alunado, frente a p.rofesores e
alunas. Se hai que poñer unha
placa ou un rótulo, é preteríbel
usar dirección , xefatura de estudos, secretaria, tutoría ou ga-

binete de psicoloxia antes que ·
director, xefe de estudos , secretário , tutor ou psicólogo. Hai
médicas , enxeñeiras· ou alcaldesa, pero non hai fregonas, é
persoal de limpeza.
Por último, no plano político, a
ex primeira ministra británica
chámase Margaret Thatcher, e
non a Thatcher e cando hai unha referéncia conxunta a Carmen Alborch e Antoni Asunción,
hai que dicir a Sra. Alborch e o
Sr. Asunción ou a Ministra Alborch e o Ministro Asunción e
.non a Sra. Alborch e o Ministro
Asundón .+

MEIO AMBIENTE

e

As áreas protexidas pasarán de nove a quince, duplicando a sua actual extensión

e

Galiza excluida
do novo plano estatal ·de parques nacionais

Dentro dos cálculos da institución conservacionista !CONA e
o seu director Humberto da
Cruz (un dos chamados históricos do conservacionismo hispano) non se contempla a inclusión de nengun dos valiosos espazos naturais donoso país.
Detrás desta actiatude subxace
a intención política de non intromisión no actual plano forestal
da Xunta ou da explotación intensiva dos recursos hidroeléctricos. Proxectos que en boa medida non irían arriba de ficaren baixo fórmulas de protección especial aquela wnas de maior importancia natural. Neste senso, o
proprio da Cruz declarou "( ... )
con todos estes novas espazos,
mais a rede de vias pecuárias e
as zonas xa declaradas palas
autonomias, poderemos pasar
facilmente do 7% do territorio hoxe protexido a un 25%. Conseguiriamos asi unha coordenación
básica da vertebración da superficie española que se una ao Plano Hidrolóxico Nacional e ao Plano Director de Infraestructuras."
Estes dous macroproxectos de
Estado están a ser obxecto da
crítica e o rexeitamento por parte

e

Estas e outras reivindicacións
locais poderian facer variar as
directrices xerais do plano en
función dos conflictos que vaian
agramando en distintos puntos
do Estado. Ainda así, tense
comprobado a repercusión positiva dos parques nacionais e
naturais na vida dos grupos residentes nos seus entornos. Estas mellaras sócio-económicas
estanse a dar na actualidade . E
daranse no futuro sempre e
cando nos critérios conservacionistas das administracións
se cumplan unhas condicións
básicas , caso da adaptación e
recuperación das actividades
gadeiras e agrícolas tradicionais, dos ofícios locais e do desenvolvemento dun ecoturismo
equilibrado . Actividades ás que
nun futuro se han sumar as reservas xenéticas de flora e fauna, dotadas dun valor económico innegábel.

•R. DA CUÑA

Un proxecto do
Ministério de Agricultura
e o ICONA pretende, de
aqui a dous anos, que
alomenos unha cuarta
parte do territorio estatal
fique incluido nalgunha
das fórmulas legais de
protección ambiental
hoxe vixentes. O
proceso de escolla e
catalogación no que se
han incluir os espazos
do occidente
considerados
ecoloxicamente máis
importantes non
contempla á Galiza para
non impedir o
desenvolvimento dos
Planos Forestal e
Hidroeléctrico r
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As primeiras protestas

comenzar~n

en Asturias. Na foto, Branas de Murias Longas, concello de Somieu.

de persoas e grupos do ecoloxismo de base en todo o Estado,.
e mesmo en Portugal, xa que co
primeiro preténdese un transvase enorme de auga doce dende
o norte (cornixa cantábrica, Galiza e Castela-León) ae Centro_ e
Sul da península. E co segundo,
amplar a actual rede de autoestradas e vias rápidas de comunicación por terra. Os Planos son
dunha grande repercusión paisaxística, e até o de agora apenas se teñen feito estudos de
impacto ambiental dignos de rigor e solvéncia. De. facto, a actual Rede Estatal de Autoestradas en funcionamento apenas si

contou con informes deste tipo .

Rexeitamento popular
As poucas semanas apareceu o
primeiro conflicto sério no entorno dun dos principais espazos
incluídos no proxecto, os Picos
de Europa, que pasarian asi das
70.000 ha. actuais ás 200.000
ha. previstas, repartidas entre
Asturias , Leen e Cantábria.
En xuntanza plenária, alcaldes e
presidentes de xuntas veciñais e
proprietários de montes das zonas afectadas, manifestáronse
contrarios á iniciativa .do !CONA.

Nun posterior comunicado , con sideraban que o Governo central
non contara cos municípios da
zona nen cos respectivos governos rexionais para a elaboración
do proxecto, nen tampouco coa
necesaria opinión dos gadeiros
e prop(ietários de montes das
respectivas comarcas. Manifestaban , asemade , estar a pral da
fórmula de Parque Natural-Rexional, o que para eles suporia
un niaior control sobre a xestión
e a posíbel explotación dos recursos madeireiros , gadeiros e
turístico-rurais dun dos complexos orográficos máis fermosos e
variado do continente .

Contado, e apesar do prexuízo e
agrávio que supón para Galiza o
desenvolvemento do devandito
proxecto do Ministerio de Agricultura (fortemente subvencionado pola Comisión Europea de
Meio Ambiente) , as críticas do
ecoloxismo e do conservacionismo sinalan ao ICONA coma un
ente autoritário e centralista. Rémora dos vellos privilexios do
franquismo. Baste lembrar a recente e fulminante destitución do
Subdirector Xeral de Espazos
Naturais, Juán Manuel de Benito , por criticar o Plano Hidrolóxico Nacional e a polemizar publicamente sobre a construción do
encero de ltoiz (Navarra).•
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Descentralización e participación popular
Arestora, os critérios dunha
parte considerable. dos grupos
de base ao abordar a futura diso.lución de organismos coma o
!CONA ou o YRIDA (e as suas
máis de cen unidades administrativas repartidas por todo o
Estado), van na liña da tranferéncia ás Comunidades Autónoma e aos seus correspondentes organismos de Meio
Ambiente , dos Parques Nacionais, xunto coa participación directa das AA. de Proprietarios
e dos Concellos na sua xestión.

de o nível das administración
locais, recollendo, asi, o parecer e sentir dun amplo sector
da cidadania. Mais todo indica
que o macroorganismo para a
Conservación da Natureza non
quer ceder o poder; négase a
desaparecer, o que está a xe rar un efecto contrário ao que
seu próprio nome indica, freando a concienciación ambiental
da povoación, a participación
popular e a transparéncia na
xestión de boa parte duns espazos e recursos que son património de toda a sociedade.

O que na práctica suporia que
proxectos coma o Natura 2000
pasarian a ser elaborados des-

De feito , Instituto e Ministério
teñen previsto rematar pronta-

mente o segundo lnventário
Forestal de España, o Catálogo de Montes de Utilidade Pública e tamén a elaboración
dunha nova Lei de Montes .
Hoxe a supervivéncia do organismo só está xustificada
por mor dos intereses corporativos de moitos enxeñeiros
de montes e empresarios da
indústria d.o papel. Mais tamén polos intereses do Governo central , que así pode
levar adiante o proceso de hom ol og ación coa lexislación
europea controlando directamente recursos estratéxicos
vitais, caso da mineiria, a madeira ou a auga.

Detras da exclusión subxace a
intención política de non intromisión no actual plano forestal da
Xunta ou da explotación intensiva dos recursos hidroeléctricos.
Ainda asi, tense comprobado a
repercusión positiva dos parques nacionais e naturais na
vida dos grupos humanos residentes nos seus entornos.

1

A pervivéncia do ICONA débese a intereses corporativos de
enxeñeiros e empresas e do
Governo central , para controlar
recursos enerxéticos brutais ,
como a mineiria, a madeira ou
a auga.+
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ACRISE INDUSTRIAL
Os traballadores de Cordelerías Mar poderán facerse co control da empresa
• H.V.
Unha senténcia do Xulgado do
Social número 4 de Vigo, feita
pública o cinco de Abril demonstrou que as empresas do grupo
Mar posuen unha relación , asi
"teñen préstamos entre si e caixa comun." O fallo responde a
unha demanda de traballadores
de" Cordelerias Mar que solicitaban a extinción da sua relación
laboral coa empresa porque esta non pagara vários soldas.
•
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Asi, a mesma senténcia declarou extinguidas as relacións laborais de 59 integrantes do persoal laboral do plantel de Cordele rias Mar e obrigou a todo o
grupo a indemnizar solidariamente a estas persoas co pagamento de cantidades que suman, en total, máis de 300 millóns de pesetas, en conceito de
despedimento. lsto supón o pagamento de 45 dias por ano trabal! ad o, cun máximo de 42
mensualidades.
•
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A razón do incumprimento das
abrigas contractuais da patronal
fundamentada na senténcia é "o
impagamento dos salários de
meia paga de Agosto, Setembro
e Outubro de · 1993 e extra de
Xuño de 93 asi como o impagamento da paga de compensación durante a regulación de
emprego".
Por canto a senténcia recoñece
probada a relación entre todas
as empresas do gn.ipo , abriga ,
, 1•

; ~ (1

•

·' ~ ' -~

1

,

(

• '

t l r

~ ~ '

ao pagamento sol idário das indemnizacións. Esta norma racha
coa estratéxia que mantiña Mar
e que consistia en apresentarse
como empresas independentes
para evitar o cumprimento de
compromisos salariais daquelas
compañias en situación de crise.
Entramados como o de Mar e
formas de actuar semellantes
son comuns a outros grupos de
empresa, polo que esta senténcia serve de precedente pa~a
r .,
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abrigar ás grandes empresas a
afrontar o pagamento do's salários sob pena de verse abrigadas a indemnizar por extinción
de relación de contrato aos seus
traballadores. Para os traballado res de Cordelerias Mar , a
senténcia, ademais de supor o
aporte dunha grande cantidade
de cartas, ábrelles as portas á
constitución dunha sociedade
anónima laboral e ao nomeamento de novas xestores e despexa o seu futuro laboral .•
' ' • l '':11
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CÁMBIOS NO LESTE

O governo de leltsin arma a tod.as as partes

O conflito do Cáucaso
aseméllase a cada máis ao dos Balcáns
de garantir o respeito dunha minoría en território "alleo", senón
de recuperar o pleno control de
parte do território perdido ou considerado usurpado.

•XÚLIO RIOS

Conflitos étnicos e
políticos mistúranse no
Cáucaso nunha situación
xa de guerra en moitos
lugares. Rúsia, máis que
ninguén, ten a chave do
conflito neste território da
ex URSS. O governo de
leltsi n opto u até o
momento pola pasividade
aparente conforme
atizaba o lume en máis
dunha parte. Agora pode
ter chegado o momento
de que Moscova se
impoña como "salvadora".
En total son case trinta os povos
que habitan as lendárias terras
do Cáucaso . No Cáucaso do
Norte, e polo tanto no seo da
Federación Rusa, coinciden actualmente as seguintes Repúblicas: Daguestán. Adiguétia, Osétia do Norte , Carachevo-Cherquésia, Kabardino-Balcária, lngushia e Chechénia. Pala sua
banda, no decurso do proceso
de desintegración da URSS, na
Transcaucásia constituíronse
tres Estados independentes: Arménia, Acerbaixán (coas rexións autónomas de Naxichevan
e Nagorni-Carabaj) e Xeórxia
(integrada á sua vez por outras
tres rexións político-administrativas: Abxásia, Adzária e Osétia
du Sul.
En opinión de Verdanian luri
Hmaiak, científico do Matenadaran arménio (Museu de manuscritos antigos) , esta complexidade inicial , en forma de
inevitábel labirinto administrativo e político ou de pluralidade
étnica, idiomática e cultural ,
acrecéntase ainda máis se observamos as diversidades relixiosas (ortodoxos rusos, ortodoxos xeorxianos, cristiáns arménios, musulmáns, tamén xudeus) e a presenza dun conflitivo pasado que exerce unha influéncia permanente na elaboración das estratéxias de futuro
de todos e cada un dos actores
en conflito. A importáncia xeopol ítica da zona problematiza
ainda máis a situación. A sua
inestabilidade desperta as ambición s dos países viciños.
Moitos destes factores gardan
unha estreita similitude cos
conflitos dos Balcáns, pero sen
embargo, engade finalmente, a
atención prestada pala "comunidade internacional" é escandalosamente menor.

Precisamente por iso non será
doado atopar solucións a este
conflito que como moi pouco sacudiu os cimentos de Bacu, a
capital azeri. A guerra, que dura
xa seis anos, devorou nada menos que tres Presidentes desta
República (Vazirov, Mutalibov,
Elchibei). Este último deixou
tras de si a virtualidade dunha
guerra civil que só conseguiu
evitarse ca retorno a primeiro
plano de Gueidar Aliev, ex primeiro secretário do PCUS en
Acerbaixán e un dos primeiros
dirixentes purgados por Gorbachov ao comezo da perestroika.
Pola sua banda, Arménia, vencedora na guerra, pero cun elevado custo económico e social,
non sofreu polo de agora un nível de deterioro político tan considerábel, pero as novas alianzas estratéxicas que. ,se están a
fraguar incidirán con seguridade
na sua estabilidade futura.
MAX SIVASLIAN/SYGMA

Soldados armenios encol dun tanque capturado ás forzas acerbaixanas.

que en Novembro de 1991 proclamou a sua independéncia,
Chechénia, que dispón de importantes explotacións petrolíferas , mantívose especialmente
firme e intransixente nesta
cuestión. Presidida autoritariamente polo xeneral de aviación
Dzhoiar Dudáev, as autoridades
chechenas contribuen activamente ao sostímento da denominada Confederación de Povos Montañeses, un movimento
político-militar que persegue como obxectivo a defensa comun
do Cáucaso contra a influéncia
hexemónica rusa e o estabelecimento dun Estado multiétnico
en toda a rexión. Suxumi, un
porto de Abxásia (Xeórxia) seria
a sua capital.

Conflitos máis graves na
Transcaucásia
Pero é na Transcaucásia onde
os conflitos son máis graves pala
sua entidade, dimensión e repercusións. Procederia identificar
cando menos os catro seguintes:
o que enfrenta a Arménia e Acer-·
baixán polo encrave de NagorniCarabaj; e a guerra civil e as tensións nacionalistas que por unha
banda enfrentan ao poder central
xeorxiano cos seguidores do finado Zviad Gamsajurdia, por
outra, cos nacionalistas abxases
e osétios. Mentres que no conflito do Carabaj os factores históricos desempeñan un papel de
primeira orde, a aguda crise que
vive Xeórxia é de orixe predomi-

e

nantemente

~olítica.

No diário "Erkir" (País), un dos
mais influintes de Arménia, publicáronse numerosos documentos
e testemuños que afondan na
pertenza a Ereván non só do Karabaj, senón tamén doutros territórios de Turquia ou Acerbaixán.
Para o poeta Guevorg Emin, a
história do seu país é a dunha
redución paulatina de terra e povoación. No século X os arménios representaban o 3 por cento
da povoación mundial (seis millóns dun total de 290). Na Arménia postsoviética viven 3,5 millóns de persoas-ocupando i.mha
superfície que non chega á décima parte do seu território "tiistórico". Xa que lago non só se trata

A PAZ RUSA
Se algo quedou claro nestes anos de conflito é
que calquer princípio de solucións das guerras do
Cáucaso só pode ser acadado mediante a exclusión da via militar, a primacia da negociación e a
admisión de fórmulas institucionais amplamente
descentralizadoras. A consolidación dos novas Estados non poderá realizarse en nengun caso sobre
a base da negación dos direitos das minorias nacionais.
• • • • • • • • • •

Xunto á estratéxia dos movimentos poi íticos e sociais dos
países en conflito, Rúsia, moito
máis que outras poténcias da
zona (Turquía, Irán), configúrase
No Cáucaso do Norte dous son como o outro elemento determios conflitos máis sobresaintes. nante para a consecución da
O primeiro enfrenta a Cheché- paz. Antes das eleicións do 12
nia con Moscova. O outro invo- de Decembro, Anatoli Adamis1ucra a lngushia e Osétia do
hin, primeiro viceministro de
Norte. Este último semella ter asuntos exteriores da Federaentrado en vi as de solución ción Rusa, declaraba que os padespois dunha recente interven- íses membros da antiga URSS
ción do Presidente leltsin, que constituen para Rúsia a sua esreuniu no mes de Decembro fera de intereses vitais, e, nese contexto, engadia, o
pasado en Nalchik (capital de máis perigoso agora é a situación no Cáucaso. UnCabardino-Balcária) ás partes ha vez conseguido o seu primeiro obxectivo, a intecontendentes para sentar as gración na CEI de Xeórxia e Acerbaixán, o Kremlin
bases dun arranxo pacífico. Po- comprometeuse na búsqueda dunha paz favorábel
la contra, no enfrentamento de aos -seus intereses nunh.a.zona que forma parte do
Chechénia.cpn M_os.coya, as,~.s- ... seu :·~§tranx.e,iro p~ó~inJQ", de .gral')tje impo!1ánci~M~~r ,.
padas seguen en alto. Pésie a . tratéxica e de onde provén un elevado
ae ."'

refuxiados que non está en oondicións de absorber
en doadas condicións. A Transcaucásia será o primeiro cenário da aplicación dunha versión rusificada
e posta ao dia da vergoñenta doutrina Monroe.
Moscova, que en realidade nunca deixou de intervir
na zona, arma a todas as partes en conflito e dispón da influéncia política e da
• • • • • • • • • capacidade militar e económica
necesárias para mediar, obrigalas a negociar e impoñerlles
solucións. A nova doutrina castrense e a crecente influéncia
do Exército nos oráculos políticos da capital enúncian o fin da
parcial inibición rusa. O desentendimento da cbmunidade internacional facilita o seu intervencionismo. De feito, a CSCE,
reunida en Roma, delegou en
Moscova a pacificación da zona, se ben para isa non dispuxo outras medidas adicionais
(control da misión, financiación,
etc.) equiparándoo na prática a un problema interno de Rúsia.

'Moscova dispón
da capacidade para
impoñerlles
solucións'

'húmero

Nesa nova conxuntura de unánimes perdedores,
os arménios temen converterse nos máis prexudicados. En palabras do oitoxenário escritor Sera
Qh.apzfi~l?.r,l, q~sde o s. XVIII Rúsia· $ Ul}h_
? ?liada
necesaria pero na que non se pode confiar.+

A situación de Xeórx'ia é a máis
precária de toda a zona. A política
de radical enfrentamento con
Moscova e de intoleráncia nacionalista iniciada por Zviad Gamsajurdia fundiu o país até o ponto de
situalo ao borde da desintegración. Coa sua política, Gamsajurdia favoreceu o irredentismo en
Osétia do Sul e Abxásia, duas rexións que hoxe escapan ao control de Tiblisi e nas que hai tempo
alternan as negociacións co recrudecimento dos enfrentamentos
armados. Na Abxásia a situación.
é mais complexa e delicada. Traducida externamente en clave nacionalista, en realidade a guerra
oculta unha intensa loita polo poder (os abxases, o 17,8% da povoación, viran en perigo a perpetuación dun nível de control político moi superior ao seu peso demográfico ). Por último, Adzária,
non pfopuxo formalmente a secesión pero na prática está a desenvolver unha vida independente.
O regreso de Eduard Shevardnadze, tamén no seu dia primeiro
secretário de organizac;ión do
PCUS en Xeórxia, foi o resultado
do enfrentamento orixinado no
seo da própria dirixéncia do país,
que culminou co apoio das forzas
militares rusas estacionadas na
zona, no forzado exílio de Gamsajurdia (buscou refúxio en Chechénia). Shevardnadze despertou ilusións e esperanzas que se
apagaron. Aos poucos meses do
seu retorno abandonou precipitadamente a defensa das solucións
diplomáticas e pacíficas para
apadriñar unha guerra sen cuartel contra os rebeldes. Incapaz de
controlar as forzas que formalmente dirixia (importantes destacamentos armados están estruturados en función de fidelidades
persoais e asociados ás máfias
locais) a actuación do líder xeorxiano apresenta un balance parad óx ico: conseguiu o recoñecimento internacional do seu país
xustamente cando no seu interior
a qesintegración do Estado acadaba níveis de franca agonia. +
~-:..
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ADEMOCRACIA PARA OSECULO XXI

Ignacio Sotelo

'A direita quer eficácia económica, a custa da eficá
Despois da derrubado o
muro de Berlín o modelo de
democrácia parlamentária
entra en creba profunda.
Pára Ignacio Sotelo, que
ensina teoría política na

O Duce revive con Tele 5

Alemaña desde finais dos
50, sen capitalismo non hai
democrácia pero o mercado,
fundamental para o
funcionamento do sistema,
non é nen trasparente nen

democrático. O ex-membro
da comisión de cultura do
PSOE, autor
Los .
Socialistas en el Poder
(1968) e El Desplome de la
Izquierda (1994), apuntou na

de
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SERGUEJ I Le M o nde

Bossi non renúncia
ao f ederalis1110
"O federalismo é algo irrenunciábel; a ver se se decata
Berluskaiser'. A frase de Umberto Bossi , secretário da Liga Norde,
serve de título para a crónica da ruptura na negociación para
fo rnmar novo Governo en ltália, que publica O CoRREo GALEGO do
dia 6 de Abril. "Despois dos continuados ataques de Umberto ·
Bossi, secretário da Liga do Norde, SilviCD Ber lusconi , lider de Forza
ltália resolveu suspender as conversas. No caso de que fose el
mesmo a persoa designada por Scalfaro (presidente da Rpública)
para formar governo, Berlusconi anunciou a posta a ponto dun
programa e dunha equipa de persoas honradas e eficientes.
Daquela, sen consulta prévia nengunha, iria rápidamente ao
Parlamento para pedirlle a sua confianza. (... )As conversas de
Bossi á marxe da coalición conservadora foron consideradas como
un acto de deslealdade polo líder de Forza Italia. (... )O federalista
Bossi dixera que o magnate da comunicación representaba un
perigo para a democrácia porque gracias as suas cadeas de
televisión pode manipular a opinión pública".
·
"A Democrácia Cristina desaparece despois de catro décadas a
governar ltália, omnipotente e inamovibelmente". O editorial de LE
MONDE do 30 de Marzo ocúpase do resultado dos comícios de
ltália. "Meio século despois da segunda guerra mundial e do
réxime fascista , o Movemento Social Italiano que se reclama
herdeiro de Mussolini gaña pola primeira vez , en coalición , unhas
eleicións . Endebén , desde a fundación da república, nunca antes
gañara nas urnas a direita dura, como agora acaba de pasar baixo
a tapadeira do Berlusconi. O único elemento de continuidade son
os comunistas que , reconvertidos en socialdemócratas , fican na
oposición agás calquera sorpresa. A victoria é paradóxica e
desacougante . Paradóxica porque os italianos preferiron ser máis
americanos mentres que en toda a Europa os excesos do
liberalismo que se padece ron estes anos están en vias de revisión ;
paradóxico porque os eleitores votando ao "polo da Liberdade",
identificado coma encarnación do cámbio, consagran a figura do
representante sobranceiro do sistema que tumbaran. o socialista
Bettino Craxi , grande amigo do Berlusconi convértese nun dos
seus máis afervoados seguidores. Tamén é paradóxico o resultado
porque o éxito do fundador da Forza Italia continua as
preocupantes relacións entre o poder e a máfia". •

A rebaixa de Maastricht na Irlanda
O 8overno de Dublin anunciou que rebaixaria nun 8,5 por cento o
seu Plan de Desenvolvemento orzamentado en catrocentos mil
milóns de pesetas. O semanário AN PoBLACHT canta na sua
edición de 1O de Marzo que a rebaixa débese a un ha revisión que
fixo a Comisión de fundos estructurais da Unión Europea. "Esta
inspección (da comisión) foi a primeira censura pública sobre o
uso dos orzamentos estructurais. Durante o referendo para
Maastricht, os meios de comunicación ignoraron as obxeccións que
desde o Sinn Fein e o resto da esquerda se fixeran á unión
eco.nómica e monetária asi como ao uso dos fondos( ... ) Como
parte da Acta Unica en 1987, a UE prometera aumentar os fondos
a partir dun plan de catre anos que deberia redactar o governo de
Dublin. Estes orzamentos cobrian até o 92, ainda que alguns
proxectos ultrapasaban o 93". Como consecuéncia da campaña de
Maastricht, o G.overno anunciou cantidades ~Honárias-c:;¡ue agora
non se cumprirán. "Dixérannos que seria unlía toleria renunciar a
aquel orzamento no que ninguén confiaba, polo demáis".+

• G. LUCA DE TENA

A crise dos partidos políticos
preséntase hoxe como unha
novidáde, pero non ere que se
trata da mesma perversión do
funcionamento dos partidos
que xa se dera no XIX?
A crise dos partidos, tan rechamante en Europa desde a caida do comunismo, é un fenómeno novo ou
reactualiza a vella crise dos partidos que a socioloxia política xa formulara antes da primeira guerra
mundial? Non podemos esquecer o
ascendente que tiveron o fascismo,
dunha parte, e o leninismo doutra,
que coincidian na sua crítica da
partitocrácia ou da ·democrácia for-

Cando non hai alternáncia ou prodúcese
entre opcións xémeas,
o sistema remata por apodrecer
mal. Cústame ben afirmar ou negar
esta continuidade. Afirmala sen
máis, implicaria un xeito de secuéncia que iria desde a crítica ao sistema democrático dos partidos para
ser sustituido polo autoritarismo dun
lider carismático que abra camiño a
un novo periodo de afán democrático e de loita partidária. Un círculo
que remataria substituindo un sistema por outro. Pero negar por completo esta continuidade obrigarianos
a pechar os olios a elementos ceñe-

cides desde a orixe do partido de
masas; isto é, o fenómeno de oligarquización dos partidos.

Como explica a tendéncia dos
partidos a se converter en eng ra naxes lega.is de auto-subsisténcia?
Unha contradicción dos partidos
políticos, ou máis concretamente,
da clase política, é que a política
só existe como profisión pero só se

lexitima
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ciéncia vocacional e ética pola que
se comezou a facer política. O sistema democrático corrixe esta desviación pala alternáncia. Cando esta non se produce ou o que alterna
son irmáns xemeos, o sistema remata por apodrecer.

ja ~ficácia social'
)ro
:l

? la

u na

XI Semana Galega de
Filosofía Cultura algunhas
ideas para un futuro da
democrácia sen
autoritarismo nen dom ínio da
burocrácia partidista

Quer dicer que non será posíbel introducir cámbios de cualidade polo sistema de sufráxio.
Ochetto, por exemplo, di que
se poderá chegar ao socialismo pola democrácia.
Coido. que non é un ha ,formulación correcta, porque democrácia
e socialismo non son realidades
distintas, ou que estean en planos distintos. O socialismo democrático non se concebe como alternativa global a esta sociedade
senón como avance ou medre
democrático, coas necesárias correcións , tanto da sociedade como da orde política estabelecida.'

Na sua intervención na Semana
de Filosofia de Pontevedra, dixo
que no ideário anarquista podia
estar a superación da burocratización do Estado e dos partidos.
Nun momento no que ameza a
confluéncia do do neo-liberalismo
co autoritarismo, soñar coas fórmulas decimonónicas pode ser
ben tentador pero non sei se moi
responsábel. Estamos a entrar
nunha política á defensiva desde
a esquerda e importa ser precavido á hora de apresentar alternativas brillantes , se cadra éticas pero pouco operativas.

A importáncia dos meios
de comunicación
Enxuiciando as eleicións italianas, ten atribuido unha importáncia capital aos sistemas de
comunicación na formación da
conciéncia política .

ANXO IGLESIAS
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lexitirna como vocación de servizo.
En princípio, o político, por un debezo ético, sacrifica profisión e instalación social, sobre todo se é de
esquerdas, para levar a efecto a
transformación da sociedade na dirección que considera xusta. De
feito, ninguén pode permanecer na
política sen se profisionalizar. Para
empregar a expresión de Max Weber non só se vive para a políticavocación senón que finalmente vívese da política-profisión. De feito,
para un político profisional o valor
decisivo é permanecer no poder. E
isto a calquer prezo, porque a única catástrofe para o político é perder o poder. De aí que sexa certo
que toda sobrevivéncia profisional
na política esixa ir limitando a con-

O papel dos meios na formación
da conciéncia política do eleitorado
paréceme fundamental , pero non o
único nen , en determinadas ocasións, o decisivo. Que Berlusconi
dese gañado as eleicións cun partido de apenas meses non seria
concebíbel se non controlase tres
cadeas de televisión e dezaoito
xornais. Pero o factor decisivo non
foi outro que o fundamento do sistema político estabelecido e a xenreira da cidadania contra dos vellos partidos. O que aconteceu foi o
desplome por corrupción e ineficácia dos partidos tradicionais. Neste
valeiro , impúxose o poder mediático . De certo ternos o caso da
UCD, que perdeu as eleccións a
pesar de ter o control da televisión
e a rádio. Pero a UCD caira a resultas do 23-F, que significou unha
ruptura da orde estabelecida por
este partido e a conciéncia de que
á democrácia, para se salvar, comprialle a alternáncia. O control da
televisión resultou un factor secundário ao lado das calamidades de
toda orde que nos legou o 23-F.

Vostede falou do regreso do
fascismo con Berlusconi, pero
a situación de Europa no anos
30 non se parece á de hoxe, en
particular na estrutura da comunicación.
Efectivamente, a história non se repite ao pé da letra. Se talamos de
neo-fascismo é precisamente para
subliñar caracteres novos acubillados nunha situación distinta. Pero
isto non quita que inalemos o feito
que resulta máis grave das eleicións italianas: que a direita, nunha
situación límite, non tivo incomenente en se xuntar con partidos
neo-fascistas que até o de hoxe

mantivéramos aillados na Europa.
O fascismo no poder, por moi neo
que sexa, volverá aos vellos valores autoritários: canto á disciplina, á
entrega irracional ao líder, etc. A
respeito do papel dos meios de comuni caci ón que menciona, coido
que sen rádio, o nacional-socialismo non se teria espallado daquil
xeito. A rádio no primeiro e despois
a televisión, serven para asentar
reximes autoritários dun xeito ideal:
un mesmo discurso atinxe até o último fogar e cria un mesmo sistema
de valores sobreentendidos. O que
coñecemos por democrácia mediática, cos seus líderes ·carismáticos,
non acae mal co fascismo do pasado nen, para a a nosa desgrácia,
co neo-fascismo que se albisca.

lNTERRUPCION DO EMBARAZO
• Autorizado por Samdade •
PLANlFlCAetÓN FAMILIAR

~ara pedir consulta chamar ao Telf: (986) 20 Sl 88
VlGO

. o Fernández pérez
Ram1r
"

Non lle parece que ese ascenso
da direita pode afortalar a fronte de esquerdas?
A longo prazo si; a curto prazo,
non. O poder é o mellor catalizador de tendéncias. Que gañase
as eleicións italianas a direita pura e dura, apoiada pala nova direita das Ligas xunto co neofascismo , como efecto a curto e, se
cadra, a meio prazo, producirá o

O fascismo

. · Ma1·gall ' 62 - 1º E
Rua P 11
~
_ 36202 VIGO
Teléfono 23 3 ) 42
1

no poder, por moi
neo que sexa,
volverá aos vellos
valores autoritários:
canto _á disciplina, á
entrega irracional
ao líder...

..
1

afortalamento da direita e das novas direitas na ltália e na Europa.
A longo prazo , e despois de pagar un altísimo prezo , que dúbida
cabe que vai producir unha reacción e mesmo pode que deamos
inventado unha nova esquerda.

Felipe González propuxera hai
só tres anos "dar prelación á
eficácia económica por riba da
eficácia social". Que resultados
deu aqueta máxima?
Distinguir entre eficácia económica e eficácia social é o postulado
da direita: amasemos a torta e asi
que a teñamos feita, repartirémola. A esquerda pensa que da conciliación de eficácia social e económica pode resultar unha política
de melloramento social e cultural ,
como base dunha meirande forza
produtiva. Unha sociedade máis
xusta, máis libre e máis culta, tamén é unha sociedade capaz de
maior produtividade. Defrontar
produtividade con desenvolvemento social e cultural é ignorar
que a riqueza dun país é o resultado do degrao de desenvolvemento social e cultural dos seus
cidadáns. Por iso a esquerda pretende mellorar as condicións produti vas, mellorando ao mesmo
tempo ás condicións sociais.

Cal é a sua esperanza nese melloramento?
Pola miña parte non atopo razón
nengunha para a esperanza como
non sexa aquela na que non cabe
tirar a toalla por mal que se vexa o
panorama. O princípio de comportamento individual debe ser o de
asumir que de nosa acción depende o futuro libre, pacífico e democrático da humanidade. +

.
rato Dixestivo
Especialista en Apa
Raios X

·suTTJ L ·rA PRF.VlA
CITA)
(CQN,
•
Teléfono (986) ;: 6t!~NSE
Rua do Paseo 29, 2

t

t

I

E a túa dec1s1on
máis importante,
e\ixe ben.
. al ode ocasionarte consecuencias irreparábeis.
Un tratamento non profesion P
. · E GELME contarás
Ponte só en mans de profesionais co~ expenenc1a. n
. cos medios mais a~anzados.
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Chorar ás beiras
do Arenteiro
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

" ·'

Xa o dixo Vázquez Montalbán:
"Os ecoloxistas serán a xente
máis perseguida no século XXI ".
Basta ver as conotacións pexorativas de toda caste que se lle
atribuen á palabra e o retintin
dos presentadores cando se retiren a "os ecoloxistas". Mal que
lles pese é a única espécie que
non está en regresión senón todo o contrário. A explotación de
recursos sen taxa nen mesura
ten os seus límites naturais. E a
mai natureza pas factura, está a
pasala xa. Ou
todos nos ecoloxizamos ou o
ch amad 0 P1a- Obras deste
neta Terra pasa
a ser un meteo- tipo nos rios
rito inerte para Ter eFreses
desgrácia de
ecoloxistas, pi- (Girona) eno
llos e listillos.
Alto Texo

Elisa Madarro,
deputada do P P, estaba
chea de escoitar a Qlaia
Fernández e máis a
O último tango (Guadalajara)
Guillermo Vázquez, do
da agresión sel- están aservir
BNG. Era o debate final
vaxe e desmedia estámolo a de referéncia
do orzamento, e entre o
viver na provín- aos entendidos
, público habia
cia de Ourense
representantes de várias por mor dun das suas
asociacións de
Pseudo-Plano consecuéncias
deficientes ás que lle ia · Enerxético, dunha In-Política de
ser recortado o
Augas, etc., que
presuposto. Elisa
van permitir de
imediato a instalación de 72 miniMadarro non acertaba
centrais (eufemismo con master
para onde botar a vista,
· de tres meses en Massachustremábanlle os dentes e
sets). Non son tan mirris (ver dientón dixo aquilo: "É que mensións da presa) nen tan limpas como se pretende vender. A
vostedes politízano
clandestinidade con que se fan e
todo". Frase que resoou
o férreo control da información
que exercen os meios de prensa
no Parlamento como un
fóra dos ámbitos de páxinas lodisco dos Ramones
cais, é un baremo da sua bondanunha funerária.
de para os entendidos. Obras

\'

O governo francés
recoñeceu xa que
alguns dos gamberros
que actuaron nas
mobilizacións estudantis
eran policias infiltrados.
Lago viñan atrás as
cámaras de televisión e
encarregábanse de
desprestixiar a
protesta. Non lles saiu
ben. Pero outras veces
funciona e _ninguén se
intei'ra.

Dician que os rapaces
de agora eran todos
neo-nazis. O xuízo
fundamentábase na
profusión de botas
negras, cazadoras de
coiro e nalguns
atentados racistas.
Entón chegaron os
insubmisos. Log9
dixeron que os
estudantes, tillos da
xeración do 68, eran
egoístas, individualistas
e incapaces de sair de

VERDE OU GRIS
XosÉ Cm CABIDO

Hai casos en que un non sabe por que vía decantarse. Non se
trata por certo de Ieltsin fronte a Lenin, ou a mafia dos gusas
fronte a Fidel, onde francamente, non hai que esforzarse para
escoller ben, salvo embolia ou omisión de masa encefálica. (É
importante non ser light nin timorayo nas opinións e ria forma
de expresalas, hoxe en día.)
Por eiquí ándase a descubrir xa en grandes grupos a conveniencia do retorno á natureza e o abandono das cidades, así como
debeu suceder hai anos noutras sociedades europeas. Algúns,
moi satisfeitos do seu provincianismo cosmopolita, din "A min,
ó erguerme, gústame ter as beirarrú as postas e o xornal a man".
A promotora de vivendas en construcción anúnciase 'Disfrute
do centro", e salvo embolia ou o misión ... ¿Disfrutar do centro
dunha cidade como Vigo ou A Coruña? Pero mesmo un culto é
quen de reaccionar contra as modas anti -urban itas . Naquela
parte da süa biografía moi literaria. O sobriifo de WiLLgenslein
Thomas Bernhard ironizaba o radical abrazo da vida no rural
con ho1tas e animais e quizais ener:xías alternativas practicado
por uns seus amigos, ata entón ama nte do cine, o teatro, a
ópera, e seguramente da mesma decadencia urbana e humana
que tanto atraía o propio Bernhard. El era moi capaz de p rcorrer varios centos de quilómetro para a topar un xornal.
Pero cando admiro con simpat1a ós que fuxen do centro das cidades na procura do silencio e a calma, tamén vexo ese outro
letreiro de inmobiliaria. Todo verde, unha acacia, "Aquí construiremos su casa". O porco capitalismo sábeas todas.•

prqvíncia galega" vem, precisamente, desta nova visáo que náo
deixa de ter matizes de hegemonismo lingüístico, segundo a qual
o que conta como "galego" é só
o que fica ao Leste e ao Sudeste
da Galiza administrativa, náo ao
Sul. A própria etiqueta de "falas
exteriores" mistura a dialectologia coma geografía política, pois
sáo "exteriores" só ao território
administrativo galega, mas náo
ao domínio lingüístico galegoportugues. Com outras palavras :
pode ser "galega" todo o que fique no território administrativo do
estado espanhol, náo do estado
portugués. Dizer que a tala
trevelhana é
urna "i lha basi- Para bem ou
camente gale ga" é urna res- para mal,
trita visáo dia- tanto vós
lectológica que,
aplicada rigoro- como nós
samente , levaría a dizer que a falamos várias
fala de amplas causas que
zonas da Galiza
sáo "ilhas basi- qualquer
camente portu- visa o
guesas". Se gundo os mes - lingüística
mos critérios , (nao
todo o "galego"
é urna grande dialectológica)
"il ha basica- devechamar
mente portuguesa", e todo o portugues
"portugués"
urna grande "ilha basicamente galega". Aonde
nos conduz tanta etiquetage cruzada? Tu apelas a algum estudioso que utiliza estas categorías . Mas hai posturas lingüísticas do que urna no estudo da
complexa realidade da língua
portuguesa na Península Ibérica.

lar fontes de enerxia respeituoliza9áo da pronúncia nos meios
sas co meio, os cidadáns teñen
de comunica9áo. A despalatalique apertar a políticos e empreza9áo do "x", a perda da velarisários para que saian da comidade da nasal em "urna", a perdade de producir emporcando • da da oposi(fáo por abertura vocando xa existen solucións téccálica, o ''yeísmo", e outros usos
nicas limpas e viábeis ...
como a hipergeneraliza9áo da
assimila9áo de certas formas
Todo menos "cloaquizar" o rio
verbais e plurais ao artigo ("tódaArenteiro. Que os nasos fillos
la" por ''toda a"), a pós-posi9áo
Concorde totalmente contigo em
non teñan que. chorar de raiba
desorbitada dos clíticos ("quera
que um problema real é a perda
ás beiras do Arenteiro. Que o
que digas-mo") , etc., sao fenódo vosso "tesouro idiomático", codeste tipo nos rios Ter e Freses
poeta non teña que retocar os
menos cada vez mais comuns
mo de qualquer outro. Mas eu
(Girona) e no Alto Texo (Guadaversos adicados aos que derrana tala pública e formal galega.
acrescentaria outro problema: é
lajara) están a servir de referénmaron O Carballiño:
Se a língua deixa de aprenderaquel que surge quando as cocia aos entendidos "non governase e falar-se no seu entorno namunidades talantes desenvolvem
mentais" das suas consecuéntural, náo seria de todo impossíForon os estraperlistas,
consciencias lingüísticas que
cias. A acumulación de lodos nos
vel que em cem anos estes fetropa de visión pequena,
estáo mediatizadas polo poder
azudes, a altura destes, os can. os que fixeron do povo
nómenos estivessem generalizatransformador do discurso técniles de derivación que deixan trado Arenteiro,
dos no estandar que se poderia
co sobre a língua: um discurso,
mos de rio secos .(o do control do
unha vila
ensinar entáo nas escalas. Essa
ademais, que dista de ser plural,
caudal ecolóxico é como o conun rio
era a inte9áo da minha grafía e
participativo, rigoroso, reflexivo e
trol do decibélio no baixo da casa
que dá pena.
das incorrec9óes conscientes
autocrítico. Duas práticas que
con discoteca), a sedimentación
Manuel María,
que introduzim.
promovem estas novas conscienno cauce do rio pola disminución
"Cantigueiro de Orcellón".
cias lingüísticas sáo a reinven980
da velocidade da corrente, as
do passado e a fragmentaqáo
Quanto ao fundo do meu texto,
. manobras de limpeza da presa...
BERNARDO G. NovoA
das comunidades lingüísticas nas
nada mais longe da minha inEstes e outros moitos problemas
REPRESENTANTE DO BNG NA
aras de um particular cientifismo:
ten9áo que o infravalorar o vostécnicos estudados por expertos
PLATAFORMA POIA DEFENSA DO
concretamente, nas aras de urna
so idioma. O que acontece é
biólogos e naturistas que non esAHENTEmO
dalectologia restritiva onde náo
que, de um tempo a esta parte,
tán a soldo oficial, influen decisitem lugar outras interpretac;óes
está-se-lhes dando etiqueta de
va e fatalmente na diversidade
sobre a realidade da fala. O filólo"galeguidade" a falas que, ainda
dos biotopos acuáticos. A morgo espanhol Gregorio Salvador
tendo elementos doutras falas,
tandade de peixes, invertebrados
tenta fragmentar o euskera talanpodem ser reconhecidas, em to, (alimento destes) e plantas acuádo das "I ínguas bascas", nao do
do caso, como pertencentes ao
ticas converterannos os poucos e
basco. O filólogo asturiano Jesús
continuum lingüístico galegopequenos rios que nos quedaban
Neira tenta fragmentar a língua
portugues. Precisamente polas
limpos para beber, pescar e disasturiana talando dos "bables",
raízes históricas e as formas acfrutar, en cloacas sen vida. E tonao do bable . Permite-me urna
tuais das falas estremenhas, fai
Amigo António Garrido Correas:
do para que se lucren catro "rillapergunta: pensastes vós os espouco sentido. segmentá-las em
dores de marisco" que conseguitremenhos das falas "basicamen"falas galegas" ou "falas portuRespondo tua carta (ANT-, 17ron a concesión porque teñen un
te galegas" da ribeira trevelhana
guesas". Por exemplo, o feche
3-94) na que comentás a que eu
amigo na Xunta ou na Hidrográfiaonde vos conduz auto-definirdos "e" e "o" finais ("Valverdi du
assinara, por aquilo de trocar um
ca en Ovieu.
f resnu") é comum, em diversos vos lingüisticamente como "distinpouco as causas, como Oslec
tos" dos estremenhos das falas
graus, a todas as talas do domíZeravla Omaccác (ANT, 24-2"basicamente portuguesas" de
E o famoso kilovátio, a solidarienio galega-portugués, particular94). Pido desculpas se te molesOliven9a?
dade cos que non teñen e o enmente ao brasileiro. E a maioria
tou esse texto, mas creo que
chufe da xeladeira? E postas a
(por náo dizer todos os fenómemalinterpretaste de todo a minha
facer perguntas: "Por que non
nos que se reclamam "só galeinten<;áo. O meu escrito náo tenNáo creo que ninguém, excepto
montamos unha guerra para que
gos" ou "só portugueses" dáo-se
tava criticar o teu, nem ridiculizar
vós mesmos, esteja legitimado
non peche a fábrica de armas de
também nas outras talas. Por
a vossa fala estremenha, mas
para questionar a vossa identidaSanta Bábara?". Polo camiño do .só expor certos problemas da
exemplo, na Galiza di-se tamde cultural. Mas, quanto a língua,
diálogo irracional non chegariabém "Quinta Feira" (a verdat:Je,
actual percepc;áo das rela9óes
se vós preferides salientar certos
o que mais se di é "Jueves"!),
mos lonxe. O home sapiens .• entre "galego", "portugués", as
aspecios da vossa fala e ve-la·
confiamos que ainqa o sexa, ten
"tudo", "cuidar", "também",
chamadas "falas exteriores", etc.
como "basicamente galega" (e
"qualquer", "coisa", etc.
que espremer a matéria · gris e
A gráfia escolhida por min
nao "basicamente astur-leonereconverter as ·armas en ferra- - ("Alenteso", "coyer", etc.) procusa", por exemplo), l9go dev~re
mentas, aforrar enerxia con técA minha referencia retranqueirá
rava reflectir a fala de urna ·hipodes concordar que tambem é,
nicas de baixo consumo (xa as
Estremadur·a administrativa- ., portan.to, "basicaniente pórtuguetética Galiza futura se continua a :.
hai, falta empregalas), desenroignorar-se acrescente espanhomente espanhola como "Quarta
sa". Para bem ou para mal, tanto

Sobre as falas e
a língua:
Urna resposta
a

a
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PIONEIRAR
(VERBO QUE QUERO VINDICAR)
NANINA SANTOS

A min dame · raiba que o noso país non figure á cabeza avangarda- das cousas boas que se poden facer para mellorar
a sociedade, para promover máis felicidade entre as xentes e
loitar contra as moitas discriminacións existentes. Estou pensando agora mesmo na proposta que aprobaron no Concello
de Araba (Vitoria) no País Basco verbo dun rexisto para as parellas que queiran . Tanto ten se se trata de nfoller-muller, home-home ou home-muller.
A medida, agora mesmo, ten valor prop agandístico -outros
din: "testemuñal" somellando que descalifican máis-, porque
fora do ámbito municipal non ten efeitos (pensións de viuvedade, tutela das crianzas -se houber-, asuntos mercantis , fiscais ... ), porén, no importa. Todo se andará e alguén ten que ir
dando os primeiros pasos, mollándose, e mesmo encontrándose con que non pequenos segmentos da sociedade míranno
con má cara. Tampouco importa. Acaso alguén no seu san xuízo pode aspirar a contentar a tírios e troianos?
Se en troques de pioneiro aquel concello euskaidun tivese sido
algún concello galego!

lf rll-

casa, se non era para
ingresar na rota do
bacallau. Entón
chegaron os franceses e
definíronse como
igualitários, antirracistas
e defensores do ensino
público. É o mao que ten
informarse só pola
televisión.

Velas, exvotos de cera,
crucifixos ... aparecen
todos colocados na reixa
que antecede ao altar
principal da capela de
San Andrés de Teixido.
E tamén unha
bandeirola do
Deportivo. A tradición
que se modifica para
permanecer, que diria
Marcial Gondar.

Neste espiñento tema das preferéncias sexuais (Canta infelicidade aí agachada!) e noutros tantos aos que poderiamos comezar ou seguir dando voltas. •

''É verdade que
usades cilicios, que
vós como nós como outros vizinhos nossos talamos várias cousas que qualquer visáo lingüística (náo dialectológica) rigorosa
deve chamar portugues: portugués da Galiza, portugués de
Portugal, ou portugues(es) estremenho(s), como se tala de
"i ngles americano", "espanhol
mexicano" ou "cataláo de Menorca". Do ponto de vista lingüístico
é assi, gaste-nos ou náo. E é assi como veem a unídade lingüística mesmo dialectólogos que defendem a autonomía ortográfica
do galega. E náo deveria passar
nada por aceitar este feíto. Pela
contra, urna visáo fragmentária
da língua levaría a pensar que
Galiza é agora um país trilíngüe
(espanhol, "galega" e "portugués"), porque hai de feito diversas consciencias e práticas da
língua. Ou que publica9óes como
A Nasa Terra sáo bilíngües porque se encontram nelas ás vezas duas grafias. Espero que
nunca se caia nestes absurdos.
Eu seí que o que ambos os dous
escrevemos neste jornal está
pensando na mesma língua, ainda que a falernos diferente.
Reitero as minhas desculpas se

algo te ofendeu, contra a minha
vontade, no meu escrito. Um saúdo cordial.•
CElSO ÁLVAREZ CACCAMO

(A CORUNHA)

O "tema das

.>L

normativas" nao
é secundário"
Gostei de olhar como o companheíro Miguel (se me permite tuteá-lo) mandou urna carta tratando o tema do conflito linguístico con afá de aparentar urna
objectividade que náo passou
disso: aparentar. Já desde o primeiro tomou partido por um
bando ao escrever com o seu
indispensável "ñ".
Por se server de algo a todas
aquelas e aqueles que ainda
náo tem urna opináo formada
sobre o "tema das normativas"
como o denominava Miguel
Edreira em carta a A.N.T. (n.º
611) e como réplica a sua carta
gostaria dar a minha opináo sobre táo falseado assunto:

1) O "tema das normativas" náo
é secundário como alguns pretendem . Estou certo que o processo normalizador da nossa
língua nacional avangará na medida em que avanc;e o processo
de unificac;áo com o resto do
nosso tronco
linguístico.

2 ) É curioso Podedar-seo
afirmar que a
"normativa ofi- curioso
cial non apre- sucesso de
senta problemas de com- compreender
prensión gráfi- melhoro
ca" o qual é
certo e do qual escrito em
também se degal ego
riva o objectivo
último dos espanholizado
"castrapizadoque oescrito
res oficiais" que
náo é outro que num dialecto
tornar o galego
b bl
dialecto do es- como o a e
ponhol. De feito
pode-se constatar como quando um espanhol chega a -Galiza e le um
texto em galega na normativa
espanhol izad ora su rpreende-se
e adoita afirmar que o compre-

ende perfeitamente. O caso náo
acontecería se ele for a Franc;a,
ltália , Países Cataláes ou
nossa irmá Portugal. Incluso pode dar-se o curioso sucesso de
compreender- melhor o escrito
em galega 'éspanholizado que o
escrito num dialecto do seu idioma como o bable ... tucto o dito ,
náo quer dtzer que os que escrevemos em galego reintegmdo é por afá diferenciador respecito ao espanhol nem muito
menos: como línguas románicas que sao podem ter coincidencias como com o trances,
cataláo ...

a

3) Por último quero deixar constáncia do meu estupor ante a última afirmagáo da carta citada,
que náo diz muito do seu autor:
"tanto ten pór Galiza ou 'Galicia'
se o que queremos é a Pátria
Ceive e Popular" . Afirmagóes
como esta sao muito perigosas
já que- suponho que ninguém,
incluso o autor de tal afirmagáo,
quer acabar como a Irlanda "ceive" mas sem gaélico.+
CARLOS GESTEIRA

(A FONTECARMOA, VILA-GARCIA)

vos flaxelades?",
pergunta un xornalista
de El Corre9 Gallego
(Luns 4) a vários
rapaces numerários do
Opus Dei. "Todos os
santos praticaron unha
mortificación séria,
empezando por Xesus
Cristo", resposta un dos
entrevistados. Nótese o
calificativo de séria. Eles
non se están a referir a
unha mortificación
frívolaJ algo para sair na
televisión, senón a unha
prática organizada,
disciplinada. E lago talan
do integrismo de Arábia
Saudita.

Os que o levan claro
co Opus, son os da
tendéncia laica, do PP.
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TRANSPORTE INCLUIDO EN TO,DA A PENINSULA
39'6 Z'X 40
IVA NON INCLUIDO
4 Mb. Ram, 170 Disco duro Minitorre, Teclado, 1 Mb SVGA,
49'6 Z'X 33
Grandes ofertas en:
Cont. 2SPG, Monitor SVGA a Cor, Rato+ alfombriña.
- Multimedia:
-CD Rom + Tarxeta son+ Módem FAX+ PC-DOS IBIVI49'6 Z'X
- Impresoras.
49'6
40~111.000.- Redes NOVELL, Lantastic
49'6 Z'X2 66
- Telefonia móbil.
- Software de xestión .
'l?ltP'R.&SO'RA
Teléfono móbil:
Configuración:.
- Xestión para empresa.
- NEC PlOO:
G1~
e'll~tJ ve
- 4 Mb de RAM.
- Monitor SVGA a cor.
- Contabilidade para
- Cargador de sobremesa
0~\~
7'7Jt,7,,4
Disco duro 170 Mb.
- Caixa minitorre con display. empresa en entornos:
7IP "Ded-jet S 1 O
- Bateria 700 mAH
"'19\\l
9\S•
- Disqueteira 3.5 de 1.44 Mb.
- Rato e alfombriña.
WINDOWS - DOS
- Antena de 1/4
t;u oOO .46.1 OO.- PTS
-Tarx. SVGA de 1 Mb 256 cores. -Teclado 102 T. español.
NOVELL
• Manual
&'il•
• Tramitación de alta de liña
- Alta en 24 horas
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A Cuiña e a Portomeñe
andan a perseguilos
para que se mortifiquen
e eles veña pegarlle ao
xamón e ao morápio.

Berlusconi proponlle a
Bossi, líder da Liga
Norte, "un novo
Venténio" (os catro
lustros de podér
' fascista). E pensar que
non hai nada que o rei
da televisión e gañador
das eleicións italianas se
declaraba apolítico!

Liortas no PSOE,
zancanillas sucesórias
no PP, Fraga alporizado
nas rodas de prensa,
Ramilo (o presidente da
patronal galega)
mantense en posturas
radicais. É o froito da
inexperiéncia
democrática (cuarenta
a.nos foron moitos).
Cando aprenderán da
madurez do
nacionalismo que
camiña cara a unidade,
da responsabilidade
dos sindicatos, da sua
visión de futuro, do seu
realismo ao seren os
úni·cos que propoñen
alternativas globais á
crise. Onde vamos a
parar con esta direita
anquilosada e
interiormente dividida.
Por favor, señores, un
pouco de sentido
comun!

••••••••••••••

Non pensen que son vidas parelelas. En
a bsoluto. Con Hearts, o m ag nate da
prensa ianki que inspirou "Cidadán Kane ", coincidiu unha vez Orson Wells no
ascensor dun hotel e invitouno a qu e
vise a célebre película . O megalómano
Willian Randolf non se dignou nin respostarlle. "Ve vostede a diferencia -berroulle o xoven Orson- el si que a vería".
A anécdota sería imposible con Berlus-

coni. Non porque non exista un posible
Welles entre os cineastas italianos. Non
porque ó presidente do Milán F.C. non
lle interese o cinema. Sucede tan só que
don Silvio, igual que os grandes "capos
di ca pi", soamente comparte os elevadores coa escolta. Na política, sen embargo, t~n Olltros compartifrs. Falar a tales

O insumiso

polvorin
ó rematar a carreira
modestiño polvorín
ten carné de licenciado
pero non ten perigrí
Este estado non avanza
con tantos homes parados
e Modesto vai mirar
outros líos atrasados

BERLUS-KANE
X.PIÑEIRO

alturas do tufo dos seus aliados é tanto
como marea-las evidencias . E iso si que
o aproxima a Hearts-Kane. O ianki procurou a guerra de Cuba; e hoxe ninguén
dubida que a súa cadea de periódico
foi a auténtica gañadora daquel 98. Don
Silvio, pola contra , emulador da guerra
por OLitros medios, limítase a fusilar porterías e gaña r unha chea de Copas de
Europa, proba notoria da curiosa evolución da especie. Hearts-Kane teimaba en
facer medra-los titulares paí:a intoxicar
coas badaladas da primeira páxina. en
~mbargo, don Silvio inventou a tel~-lixo
que fai vomitar á prlmeira con súpetas

e chamado logo a xuicio
porque pensa demasiado
e por reclamar a paz
Modestiño e condeado
a prisión ó pouco tempo
só ten que ir a dormir
deste xeito o poder
quere enganar ó país
as protestas que hai na rúa

arcadas , sen perde-lo tempo en incubar
toxinas informativas.
I-Iearts-kane rapiñou canto había para
encher o seu San imeone/ Xanadú · tiña u n trineo de nom "Ro, bud". O Xan adú de don ilvio ·on o platóns dant ·co · qu Fellini parodiou n ''Ging r
e Fred' ; o eu ''Ro bud ", a v ntá 1 ctrónica na qu ex r r d · big broth r "
orweliano.
En definitiva II arts/ Kan percl u n política, pero ti o sempre ben claro aquilo
de que o fa ci ·mo era ·oamente o ·tado
de excepción do capitali ' mO. Don ilvio.
pola contra, reformulou a cr' ncía do eu
ilu tre precu ·or p ara deixar ben !aro
que o fa ci mo ' ó o e tado el acción
da videocraCia. E, enriba , gañou. •

non o libran da condea
seguen os xuicios inxustos
pero suben as conciencias
outros moitos insumisos
tamén están en prisión
e moitos máis seguen tora
por que eles fan selección
xa que non poden meter
a todos entre eses muros
van deixando este problema

pra resolver no futuro
na política outros grupos
andan con contradiccións
queren servicio social
e tamén insumisión
Modestiño polvorín
insumiso libertario
porque reclamou a paz
a prisión foi condeado. •
MANowPn>AS

VÍTOR TIZÓN

do servicio militar
el nun_c a foi militante
e colléu por outra vía .
nun tren que é menos castrante
chamanlle social servicio
pra lavar un pouco a cara
pero tamen ten destinos
militaristas na alma

A Val. 51 NOS ~XNJ PRoW'ío
O "N.A CO"·· · 15TO E.N »RANCO E
.____......, NeGIW NON VAlS. NADA.

nestes raros cuartelinos
hai servicios ilegais
fan que suba máis o paro
isto pode reventar
e resposta polvorín
a este tema 'tan crucial
nen civil nin militar
o servicio pra mexar
faise agora insumiso
por conciencia libertaria
como moitos rapazolos
destas terras secuestradas

¡-----------,
Faga un pequeno
anúncio nun
semanário amigo

A NOSA TERRA

Telf. (986) 43 38 30

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

Centro cultural "Electo Carballo"

15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)

Telf.(981)666228 )
Fax(981)661775 t

(~

Radio Fe n e
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

Tlf. (98Í) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56

Telefax (981) 34 27 51

Al
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democrácia está doente
porque ten o seu baseamento
nun sistema económico en
crise. Esta é a visión sumária
das primeiras aportacións á
undécima edición da Semana
Galega de Filosofía que baixo o
lema Filosofía e Democrácía se
está a celebrar en Pontevedra
desde o día 4 e até o 8
organizada pola Aula Castelao.
Cunha participación de máis de
cuarenta relatores e
comunicantes e uns seiscentos
ongre ista , en sesións de
mañá, tarde e noite , debátense
de xeito crítico e radical
a pectas fundamentais para a
ampren ión da actualidade e o
futuro da democrácia a escala
mundial.

•

O ecoloxismo dos pobres fai dubidar do trunfo do capitalismo, a xuício de Joan Martínez Alier. A democrácia está tan enferma como o capitalismo na
que se asenta, segundo os participantes na XI Semana de Filosofía.

A aspiración dunha democrácia real e participativa
centra a XI Semana Galega de Filosofia
Un recital de Ferrin, Novoneyra, Neira Vilas, Bernardino Graña e Manuel Maria -c lausura os actos
democrácias formais deixan claro
o abismo que as separan das reais.

• CARME VIDAL/PONTEVEDRA

Na sesión inaugural , Domingos
García da Aula Castelao de Filososfia salientou o trunfo das democrácias formais nunha arde
mundial de imperiali mo única ,
frente á in tauración dunha democrácia material, directa e participativa. A imesmo apresentou o
estado actual da cuestión como o
da exi téncia, cando menos teórica, dunha democrácia de maioria
ati feitas nos paí es desenvolvidos e de elite nos dependentes en
condición de exploración.

Asi, a financiación ilegal dos partidos e a corrupción política son
moedas de cámbio nos mercados
eleitorais dos reximes parlamentários. O voceiro de Xuíces para a
Democrácia Cándido CondePumpido defendeu no seu relatório a necesidade dunha xustiza independente como garantía do sistema democrático.

Política alternativa
A reflexión sobre os novos movimentos sociais alternativos ten
unha importante presenza no programa da Semana de Filosofía.
Jaime Pa tor profesor de Ciéncia
Política e membro de Esquerda
Alternativa de Izquierda Unida,
falou da democrácia como unha
a p~ación histórica cara a superación da relación asimétrica entre
governantes e govemados. Os novas movimentos sociais mudari a
' vella división liberal entre o que
se enter:idia por público e privado,
estabelecendo unha nova relación

É, como afirmou o e critor e xornalista Miguel Urbano Rodrigue ,
a funcionalidade abu iva dun conceito de ligado de contido oc1ai
e político que encobre a e trutura
real de rexime non democrático .
Por i o, o di cursos de Urbano
Rodrigue e do profe or e criador
da Univer idade do Bairro de Nova Iorque, Dino Pacio Lindín, baearon na e trutura de poder imperante a uas te es que denúncian a impo iblidade da consolidación da democrácia nos países dependentes e dominados. Nomeadamente nos Estados Unidos, segundo Pacio Lindín, un caso extremo
de expansión na história universal
que impede calquer achegamento
a un socialismo moderado ou mesmo á socialdemocracia.
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necesidade nas sociedades complexas. Na actualidade, apesar da ,
desmobilización social, consérva- .
se latente unha actividade que permete que cando aparece unha ac-

Joan Martínez Alier, director da
revista Ecología Política -e participante na elaboración do programa
económico para os Verdes , fixo
xirar tamén o seu relatório sobre
os movimentos sociais alternati- .
vos, nomeadamente o ecoloxismo.
Alier distingue _o ecoloxismo de
ricos que se preocupa da· defensa
de espazos próprios para a sua calidade de vida baixo o len:ia "se .
non hai para toqo o mundo que
haxa para nós" e un eco!Óxi.smo
de pobres que ten a ua razón de
ser na defensa da sobrevivéncfa e

Tinxir de verde o nacionalismo

o

..

Segundo
Martínez Alier o
ecoloxismo dos
pobres fai
dubidar do
trunfo do
-: capitalismo.

ción detonante da defensa de calquer direito rexurda un movimento social. Apesar dos novos espazos de acción política criados polos movimentos alternativos, para
Jaime Pastor, trátase dunha minoria crítica xa que, segundo opinou,
a maioria social apoia as políticas
institucionais. Ao respeito, Xesus
Vega, deputado do BNG e profesor de Económicas, falou do necesário tránsi_to desde a situacion de
súbditos á de axentes solidários
nunha conceición alternativa de
dimensión ética da democ'rácia.
.

·······~············~··············································~·······················,·········

N outra arde de causas , Ignacio
Sotelo referiuse á nova democrácia mediática dos países desenvolvidos exemplificada no recente
proceso eleitoral italiano. A volta
do fascismo á cena europea amparada polo domínio dos meios de .
comunicación evidéncia, segundo ·
Sotelo, feito de non todos os par- _
tidos teren as mesmas posibilida..:
des de representación, mesmo dentro do ámbito da legalidade aparente do Estado .. As desigualdades,
socLais e políticas, no marco das
.,

entre o político, social e económico. No entanto, Jaime Pastor afirmou que se nun comezo estes
movimentos cuestionaron a de mocrácia representativa, hoxe
non se pode negar a sua

O biólogo Carlos Vales realizou
unha reflexión sobre o ecoloxismo galego na que salientou a sua
heteroxeneidade tanto na constitución dos grupos como na orgaAización. Para Vales o ecoloxismo ten procedéncia urbana e
xorde nos países industrializados
'·. · mentres 'q ue tarda en aparecer
· ·- • nos paíse~ subdesenvolvidos.
A Asoéiadón pa:ra a Defensa
Ecolóxica de Galiza, ADEGA,
nace nun momento no que un
modelo de industrializaeión de•:•

limitar a imposición -de máis celulosas. Carlós Vales fala dunha
maduración teórica e social do
movimento ecoloxista e manifestou que "o partido verde non é
boa alternativa xa que non todos
os problemas son ecolóxicos, e,
en Galiza,. o nacionalismo cumpre o :papel de vertebrar a loita
por conseguir un cámbio de realiEis o papel democratizador do
ecoloxismo galega, qu.e foi::nas · . dade. No, caso de que o ecoloxismo quixese actuar dunha forma
suas orixes politizado e anti-impolítica organizada debíao facer
perialista e conseguiu importanatravés do nacionalismo. Ese é o
tes vitórias como parar a instalalugar de confluéilcia natural".+
ción da central nucrear de Xove e
•..•
•
• •..•
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penden te estaba a producir fortes
agresións ecolóxicas. Eran épocas de proibición da política partidária e ADEGA, ainda que a
sua fundación está no núcleo nacionalista do PSG, constitúese
como plataforma para canalizar
as protestas.
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nas protestas contra a perda do acceso aos recursos naturais que necesita para res istir. A morte de
Chico Mendes na Amazonia do
Brasil é un exemplo da radical Joita do ecoloxismo dos pobres.
A clave está para Martínez Alier
no contido ecolóxico dos conflitos
sociais ou nacionais máis que nos
movimentos que explícitamente se
califican de ecoloxistas. Chiapas,
o Exército Zapatista de Liberación
Nacional, foi o referente aoque se
remitiu _no seu discurso para m~ní
festar · que o ecoloxismo dos pobres fai dubidar do trunfo final do
capitalismo ..

Democrácia en poesía
Os relatórios do filósofo francés
Alain ·Badiou, do sociólogo portugués B"oaventuta Santos e da escritora e xornalista Margarita Ledo, unha m·esa redonda para a posta en comun de diversas posicións
verbo da democrácia e UQ debate
sobre a morte da filosofia após da
reforma do .ensino médio _son al-_
guns dos actos que están previsto~
no programa do Xoves e Venres
na XI Semana de Filosofía.
A clausura, o Venres ás oito da
tarde, consistirá nun recital poético a cargo de Xosé L.Méndez Ferrín, Bernardino Graña , Manuel
María, Xosé Neira Vilas e Uxio
Novoneyra.
A proposta apresentada por Domingos García no acto de inauguración configúrase como unha esixéncia de xustiza social: " por -unha democrácia que revalorice as
periféricas, que non minorice por
níáis tempo a un bon número de
pavos e culturas, por unha democrácia con menos Estado e máis
Sociedade e por unha democrácia
que proceda á tecuperación dos
intelectuais críticos".+

)
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DIAS

Autor dun estudo sobre os pactos entre bascos, galegos e cataláns
cartas de Alou, Todos ao cárcere,
lua de lobos), teatro (Séneca ou o
beneficio da dúbida) e
compositores de temas para outros
intérpretes (Arde París, A porta de
Alcalá).

•

.,

•Ribadeo
acolle'rá en
Outubro o
Congreso de
Bandas de
Música

As entradas en venda prévia saen a
1.110 pesetas e pódense adquirir
en Vigo (elepé, Pub Dublin,
Ardora e Café Uf); Moaña (Pub
Cómplice) e Pontevedra (Discos
The Sound). Na venda en taquilla
custarán 1.300 pesetas.+

Segundo un acordo da Asamblea
Xeral da Federación de Bandas de
Música, será Ribadeo a sede do II
Congreso de Vandas de Música de
Galiza, despois que se decidise ·
aprobar o proxecto aprobado frente
ás opcións apresenbtadas por
Celanova, Lalin, As Pontes e
Sober.
Durante os dias do COngreso
sucederánse diversas actividades,
as máis de carácter púb1ico. Aparte
da apresentación e discusión das
ponéncias e comunicacións que
estuden a situación pasada e
presente das Bandas Populares, e
que ao tempo propoñan canles
polas que discorrer e metas a
alcanzar. nos pñróximos anos. O
sócio-musicólogo Xoán Manuel
Carreira pronunciará unha
conferéncia sobre o fenómeno
bandístico no noso país; a Banda
Sinfónica de Galiza, unha
agrupación que reune en ocasións
especiais aos sesenta mellores
músicos de Banda da nación,
oferecerá un concerto dirxida polo
mestre holandés Marce] van Bree.
Asistirán como convidados o
presidente da Confederación de
Sociedades Musicais do Estado
espalol, Angel Asunción Rubio; o
que foi coordenador xeral do
COngreso de Sociedades Musicais
da Comunidade Valenciana,
Vicente Ruiz Monrábal e
representantes de Federacións
Territoriais de Bandas de Música
de toda a península.+

•Nova fornada
dos Cadernos
da Escola
Dramática
Tres novos títulos veñen de ser
publicados dentro da única
publicación estábel de tesxtos
teatrais, dirixida por Francisco
Pillado. O número 101 recolle o
traballo de Manuel Quintáns
Suárez "Os cademos da·EDG unha ·
escota aberta"; Francisco Souto
coa peza "Amar non ten laranxas"
e Manuel Lourenzo con "Electra"
son autores dos números 102 e
103. A peza de Lourenzo foi
representada a primeiros de mes
nunha coprodución UVGA Tea,tro
coa Escola Dramática e
permanecerá en cartel desde o 4 ao
22 de Abril na Sala Galán de
Compostela. +

• Deixan. deserto
o Rua Nova
Semella que o exemplo rigoroso
cundiu e así o xurado ven de
declarar deserta a séptima edición
do Certame Xuvenil Rua Nova
organizado pola Fundación Caixa
Galicia, ao que chegaran 16 obras.
A decisión tenta "estimular a
calidade para vindeiras edicións" e
foi tomada por Ana Expósito, Xosé
Neira Cruz, Alfredo p73 Conde,
Paulino Campo, Xosé Victorino
Nogueira e Xavier Crespán.+

•Novas discos
de Xocaloma -e
Luis Menda e Bernardo Fuster.
C\

•Concerto
republicano de
Suburbano
A Asociación "Amigos das
República", organiza para o
vindeiro 15 de Abril ás 22,30 na
Sala ENE un concerto do Grupo
Suburbano. Fundado en 1976, a
formación de Luis Mendo e
Bernardo Fuster, ten acadado unha
grande sona pésie a non ser
cabeceira de listas de éxitos.
Autores de música de películas (As

Luar na Lubre
Sons Galiza é a compañia editora
dos dous novos discos destes
grupos galegos de longa
traxectória. Xocaloma acacia os
quince anos de continuidade, con
seis discos no mercado, e decidiu
facer unha recopilación dos seus
traballos máis coñecidos, con
poezas como Unha noite, O
rodaballo, Airiños, Terra,
Añoranzas e Soio un sano. Pola
sua banda luar na lubre, grupo
fundado no 1985, edita o traballo
inédito Ara-Solis producido por
Eloi Caldeiro. +

Xosé Estévez
'Galeuzca é un referente a enlpregar

para reestruturar o Estado español'
• DANIEL LAZARÉ

A poucos meses dos
comícios europeus os
partidos políticos das
diferentes
nacionalidades
. apresúranse a
estabelecer pactos e
alianzas co gallo de
obter praza no
parlamento de
Estrasburgo, non é máis
que unha sombra do
que foi Galeuzca: "un
referente histórico
-lembra Estévez- para
podelo empregar
nalgun intre no que se
queira estabelecer unha
frente tripartita de cara
a reestruturar o Estado
español desde unhas
bases ceibes-des.e
centralismo secular". O
historiador Xosé Estévez
no seli libro "De
laTriple Alianza al Pacto
de San Sebastián (19231930). Antecedentes del
Galeuzca" desentraña as
claves das relacións
entre as tres nacións do
Estado español.
Cales son os antecedentes do
que máis tarde se coñeceria co
no me de Galeuzca?
Xestouse a finais do século pasado. Houbera relacións pontuais pero de
carácter bilateral. Sabino
Arana non era partidáriodestas relacións, e se ao
fina deixou que alguns
dos seus imediatos inferiores estivesen en contacto cos cataláns , en
principio non era partidário xa que consideraba
que Catalunya e Galiza
eran rexións.

..,'~*

ral Unión Catalinista e Acción Catalana, que fora a promotora, sumouse con alguns receos . A Comunión tampouco o asinou, alegando que tiña que consultalo coas
bases pero tres dias despois estalou
a ditadura de Primo de Rivera.

Cal era o contido dese documento?
O documento orixnário tiña oito
pontos cun carácter doutrinário
moi radical, incluso en dous dos
seus pontos afirmábase que se non
se consegue a independéncia por
via pacífica poderíase "apelar á heroicidade e o sangue no sacrifío",
dician eles. Este é o primeiro pacto
trinacional, que fracasa, a principal
razón foi o golpe de Primo de Rivera. No exílio de Paris, onde estaban cataláns e bascos, houbo pac, tos e relacións, existiu un tratado
chamado de Libre Alianza, outro
asinado en Moscova para que o PC
Hes proporcionase armas e apoio,
mais todo fracasou.

O comezo de Galeuzca
O 25 de Xullo de 1933 asinaríase
novamente Galeuzca, non si?
Efectivamente foi Telesforo de
Monzón quen inventou o nome. O
pacto estaba redactado por Alexandre Bóveda e antes xa existia un
anteproxecto levado a cabo polo
catalán Batista i Roca. Foi un pacto organizativo e pouco doutrinário
ainda que Castelao dicia que no
fondo intentábase que a República
retomara ao seu federalismo primitivo. No ano 33 o pacto fracasa e
queda silenciado xa que no 34
trunfan as direitas e despois estala
a guerra.

rios problemas: que até o 45 non
hai un governo basco reconstituído, nen tampouco hai govemo catalán no exílio. No 45 , cando se
decanta a Guerra mundial a favor
dos aliados, clarifícase a situación catalana, críase o Consello
de Galiza a petición de Aguirre, e
xunto coa idea de que o franquismo vai cair ábrese unha etapa esperanzadora. Xa hai tres govemos
que poden facer un pacto a nível
institucional.

Como reaccionou o governo central, no seu caso no exílio, ante a
criación de Galeuzca?
Mal, obretodo o sociali ta e nomeadamente Prieto. Ca telao xa o
di nunha das suas cartas a !rujo.
Prieto deulle a escoller a Aguirre
entre Galeuzca ou o govemo unitário e este preferiu o govemo unitário antes que aventurar e en Galeuzca que non sabio o que poderia dar de si . A partir daí Aguirre
retrasa o Galeuzca e vaille dando
largas, tamén vanse decatando o
longo de 1946 e 194 7 de que os
Aliados non teñen interese nengun
en derrubar a Franco. A isto haille
que sumar o desinterese do governo basco no Galeuzca e mesmo no
govemo catalán hai desunións internas propiciadas por Tarradellas.
O pacto non se asinou, ainda que
xa estaba escrito.

As relacións entre galegos, bascos e cataláns ante o governo
central levaríanse por mediación
de Galeuzca e non polos partidos
políticos, recollia o pacto.
Houbo máis de vinte proxectos e
anteproxectos, segundo a documentación de Ramón Piñeiro, e en case todos e
dicia que as relación da
tres nacións ante Madrid
levaríanse a meio dun secretariado que representaria ás tre .

Cales foron as con ecué nci as de que este
pacto non se asinase?
Ao meu entender inclu o
o non asinar e te pacto teria moita repercu ión posteri ore entre ela unha
que con idero determinante: se á caída do franquismo houbese un pacto
Galeuzca a inado haberia
un precedente hi stórico
da unión das tres nacionalidades e deste xeito as
tres nacións terian esixido
a Madrid unha democrácia, non sabemos se federal ou confedera], pero
sempre onde a soberanía
partiría dos entes periféricos coque se terian evitado moitos problemas.

A partir de 1903, dábanse relacións bilaterais.
·No ano 1923 , coa crise
da monarquía constitucional, alguns movimentos nacionalistas cataláns
que xurdiran novos froito
dun esgazamento da Lliga catalana, intentaron
criar un bloco trinacional
aproveitando esa situación conxuntural dun estado en crise; e foi Acció
Catalana quen o 3 de xuño dese ano lanzou o
chamamento. !mediata- O historiador Xosé Estévez é especialista nas relacións entre Das tres nacionalidades
as tres nacións.
cal se decantou máis a
mente contestoulles o
prol de Galeuzca?
PNV e a Comunión Nacionalista
Despois da guerra ven o exílio
Vasca; de Galiza enviaron a Alfredos nacionalistas...
Desde logo os galeguista, sobretodo Somoza e Federico Zamora en
nome das irmandades da Fala,
Á chegada de Castelao a Bos Aido Castelao a partir de 1941 foi o
máis fervente abandeirado de Gamentres as lrmandades Nazonalisres vólvese renovar Galeuzca;
tas Galegas de Vicente Risco manasínase no 41, pero está circunsleuzca, despois nun determinado
daron un telegrama de adesión.
intre tamén Manuel de Irujo, inclucrito aos bascos, cataláns e galePolos catalanistas asinaron Estat
so o próprio Aguirre, só que cedeu
gos que viven en Bos Aires; é unCatalá de Maciá, a entidade cultuaos intereses dos socialistas.+
ha etapa de contactos pero hai vá-
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Leituras

canta de libros

Os tránsitos
da Igrexa
O movimento

católico en
España de F.
Montero
Feliciano Montero, profesor titular
de História Contemporánea na
UNED, ven de publicar o ano pasado un breve pero interesante estudo sobre O Movimento Católico
en España(I), que abranxe desde
os anos finais do século XIX (Pontificado de León XIlI) até a extinción do franquismo. Non obstante
o seu carácter de avance e anticipación dun traballo máis amplo,
en fase de preparación e elaboración, o e tudo de taca por un notábel grau de rigor e sistematicidade,
que constitue un do seus máis importantes créditos e valores. Sen
embargo, a orixinalidade destapequena obra radica na sua especial
merodoloxia: frente aos estudos
fragmentários e separados que deica hoxe predominaron na investigación do cato] icismo español
contemporáneo (catolicismo social
ou político, por ex.). F. Montero
pretende aportar unha visión de
conxunto e globalizadora do fenómeno católico no Estado español,
que el considera posíbel compendiar no conceito de "Movimento
Católico", xurdido en tempos de
León XIII, e na sua readaptación
ás novas circunstáncias sociais e
políticas, en tempos de Pio XI,
baixo a terminoloxia de "Acción
Católica". A xustificación do tema
e da metodoloxia elixida ven salientada polo mesmo autor:
"Non fará falta insistir en que o
descoido e o relativo abandono ou
menosprezo deste tema non garda
relación coa sua releváncia historiográfica, tendo en conta o indiscutíbel pe o e influéncia da Igrexa
Católica e da "obras católicas"

Franco e o núncio Antoniutti.

escolares, asistenciais, sociais ou
publicísticas na conformación da
mentalidade e os comportamentos
dos españois" (p. 91).

A obra configúrase através de seis
substanciosos capítulos que, a nível da lgrexa universal, correspóndense cos pontificados de León
XIlI, Pio X, Benedicto XV, Pío XI
e Pío XII e, a nível da lgrexa española, coa época dos primados Sancha, Aguirre, Guisasola, Reig, Segura, Vidal i Barraquer (arcebispo
de Tarragona, responsábel da lgrexa española tras o desterro de Segura na Il República) e Pla i Deniel. Doutro xeito, o Movimento
Católico iníciase coa época dos
Congresos Católicos, durante a
plenitude da Restauración e baixo
a presidéncia do primado Sancha;
continua na primeira década do século XX até a 1 Guerra mundial,
coincidindo coa fase rexeneracionista da Restauración e baixo a
modalidade predominante das Semanas Sociais; segue durante a
crise da Restauración, que é tamén
a crise do Movimento Católico,
cando, baixo a presidéncia do primado Guisasola, estouran as tensións entre as distintas famílias e
tendéncias do catolicismo social;
durante a ditadura de Primo de Rivera, a implantación en España do
novo modelo de Acción Católica,
preconizado por Pio XI, lévase a
cabo, en clave integrista, baixo o

presidéncia do cardeal Segura e,
xa na Il República, en clave posibilista, baixo a dirección de Herrera Oria e a alta supervisión de Vida] i Barraquer (só na primeira
etapa); a última etapa abarca a
Guerra Civil e o Franquismo e,
baixo o primado de Pla i Deniel ou de Gomá durante a G.C.-, a
Acción Católica oscila entre a colaboración máis No
entusiasta e a Movimento
discreta opo- Católico,
sición final.

inteiramente

Segundo F. dependente
Montero, o da
Movimento
Xerarquia,
Católico está
marcado pola reflíctense
evolución os poucos
desde
un cámbios,
"movimento
sempre de
globalizador e
totalizador" tipo
nas suas ori- adaptativo,
xes e desenro- que aquela
lo inicial até
adoita a
unha crecente
"distinción- consentir.
separación"
de obxectivos
e institucións políticas (partidos),
sociais e económicas (sindicatos),
frente ás obras propriamente apostólicas (a nova Acción Católica).

Daí que resulte posíbel artellar unha clasificación binária, en dous
períodos básicos: a do Movimento
Católico, nacido en tempos de León XIII, baixo o traumatismo da
perda da soberanía temporal do Papa sobre os Estados Pontificios (a
"cuestión romana", que deu lugar
ao "non expedit"; quer dicer, a
proibición expresa aos católicos cando menos italianos- de participaren na vida política) e que tivo
o seu momento culminante en
"L'Opera dei Congressi; e o da Acción Católica, que preconiza Pío
XI, no contexto do auxe dos fascismos e totalitarismos. En España o
primeiro período coincide coa época dos Congresos Católicos (finais
do século XIX) e das Semanas Sociais (primeira década do séc. XX)
e abarca até 1920 ou a ditadura de
Primo de Rivera; o segundo período caracterízase pola necesidade
de estabelecer diferéncias entre a
Acción Católica en sentido estricto
e as obras sociais e políticas (sindicatos e partidos), ~i como pola urxéncia da lgrexa en responder a situación políticas tan hereoxéneas
coma as da II República, Guerra
Civil ou o Franquismo.
Se é permitido atribuir algunhas
características ao Movimento Católico en España, incluída a etapa
da Acción Católica do período de
entreguerras e despois da Il Guerra mundial, pódese facer seguindo basicamente as anotacións que
fai o mesmo F. Montero. O Movimento Católico en España aparece, en primeiro lugar, como un
proceso antisecularizador, pero
modernizador ao mesmo tempo,
entendendo 'este último termo no
senso da "asunción posibilista" do
sistema liberal en canto "mal menor" e a conseguinte utilización
dos instrumentos típicamente liberais: propaganda, prensa, asociación, participación eleitoral, etc.).
Trátase, en segundo lugar, dun
movimento político, por máis que
se autodefina corno "apolítico",
con vontade expresa de captar as
(continua na páxina seguinte)

MANOEL

R\VE\RO
LOURE\RO

NA MESMA COLECCIÓN

O PRAZO

Premio Álvaro Cunqueiro, 1993

Alicerces
O Museo do Pobo Galego publica
nunha colección titulada Alicerces dous
traballos novos. Dunha banda sae unha
reedición do traballo de Vicente Risco,
Unha parróquia galega nos anos
1920-1925, onde o intelectual ourensán
descrebe na onda dunha incipiente
antropoloxia social a parróquia de
Sabariz en Rairiz de Veiga. A
colección Alicerces tenla resgatar "de
antigos fascículos, coleccións mortas,
misceláneas de circulación restrinxida,
perlas da nosa cultura, apenas
coñecidas fóra dos estudosos". •

Antoloxia italiana
Edicións Positivas ven de editar unha
selección de relatos que percorren a
narrativa
breve que se
escrebe
actualmente
na Italia.
Manlio
Cancogni,
Mario Rigoni
Stern,
Vicenzo
Consolo,
Gianni Celtai,
Clara Sereni
e Grazia
Cherchi son
os/as
escollidos por Dolores Vilavedra e
Danilo Manera. Manera é quen
introduce aos autores e danos o
contexto da sua obra. Para os editores
os fragmentos de boa literatura
reunidos poden deseñar "unha imaxe
nova e estimulante dun país antigo,
afectado neste momento por novas e
graves tensións". •

Xogos para todos
Proponnos un punto de vista inesperado sobre o empresario triunfador.
Cando alguén o somete á tortura de lle adherir unha lapa explosiva no peito,
o empresario sinte que ninguén o ama. Ou case ninguén no mundo.

Manoel Riveiro Loureiro
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X ERAIS
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A GRANDE NOITE DE FIZ
Miguel-Anxo Murado

RAÍÑAS DE PEORA
Cándido Paz:ó

Volve sair, despois de dous anos
esgotado, Técnicas e Xogos
Cooperativos para todas as idades de
Xesus R. Jares (Nova Escola Galega).
A editorial Vía Láctea puxo en
circulación unha nova edición
correxida, deste traballo práctico
fundamentado na importáncia da
experiéncia lúdica no desenvolvemento
físico, afectivo,
social e moral
de pequenos e
maiores. A
outra visión
do autor é
construir
unha cultura
de paz e
seleccionar
xogos
que sexan
coerentes
con esa
opción.
Xogos
de
cooperación, afinnación,
distensión e coñecemento completan
até 160 propostas prácticas
distintas.•
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conta de discos
(ven da páxina anterior)

masas e "reconquistar" a sociedade (considerada laica e paganizante) para a Igrexa (considerada como "sociedade perfeita" e paradigmática). A intención política
foi evidente no primeiro período
do Movimento Católico e, posteriormente, no auxe dos fascismos,
as declaracións de apoliticismo
non implicaban inibición política
dos católicos, senón máis ben, segundo verbas do mesmo Pío XI,
lexitimidade de compromisos
eleitorais ou da formación dunha
frente unida dos católicos "frente
a unha situación hostil extrema".
Este apoliticismo foi o que o Movimento Católico puxo en prática
na II República e latía xa na distinción estabelecida por Segura,
nos estertores da ditadura, entre a
"alta política" -da que eles non
podian excluirse- e a "baixa política" (reservada aos políticos de
oficio). Trátase, en terceiro lugar,
dun Movimento con pretensións
unitarias, que intenta coordenar
un asociacionismo heteroxéneo e
politicamente dividido, de forma
crónica e praticamente irreversíbel (integristas, carlistas e alfonsinos, nunha primeira etapa). Trátase, asimesmo, dun Movimento
trictamente confesional, explicitamente católico e directamente dependente da Xerarquia eclesiástica. A relativa autonomía que se
concedeu durante a II República
ás obras de carácter social e sindical estaba máis ben dictada por
esixéncias de competitividade na
sociedade civil que por convi~
cións fondas. En fin, no Movimento Católico, inteiramente dependente da Xerarquia, reflíctense
os poucos cámbios, sempre de tipo adaptativo ou acomodatício,
que aquela adoita a consentir. Son
cámbios puramente estratéxicos e
oportunistas, frente aos novas retos que a sociedade civil non deixa nunca de apresentar.

es-

Para rematar, o libro de F. Montero caracterízase por un grau elevado de imparcialidade, que constitue un requisito prévio de calquer
investigación científica. Pódese
1!r entre líñas o xuízo do autor,
pero este endexamais é obxecto
de exteriorización verbal. Feíto
que sen dúbida representa un dos
logros non menos importantes da
obra á que aquí me refiro. +
ALFONSO MAGARIÑOS
1) Feliciano MONTERO GARCIA, El

Movimiento Católico en España, (Madrid, Eudema, 1993).

Os ¿camiños
equívocos de
Antón Risco
Hipogrifo
Antón Risco remata de tirar do
prelo outra novela: Hipogrifo(l).
Desde a aparición da sua primeira
obra en gal ego en 198 7, Antón
Risco non deixa de asombrar. ..
pola cantidade de libros publicados. De criación, deixando fóra os
de crítica literária. Co presente,
oito, e un non dubida que na gaveta durmen alguns orixinais
máis. É unha boa marca, se é que
diso se trata. Polo demais, despois
de darlle ao relato policial, de intentar o de terror, chegoulle a hora
á ciéncia-ficción, ou asi, que de
tal vai a presente novela.
A novela divídese en duas partes,
o que se pode chamar novela propriamente dita, e un glosário final
de case trinta páxinas que, ainda
que avise ·o autor que "nin mesmo
é enteiramente necesario para a
comprensión xeral do texto", axuda unha miga. A novela desenvólvese nun futuro máis ou menos
ucrónico e ten catro personaxes
fundamentais: a parella (masculino-feminino) formada por Zor e
Tara e mais a de investigadores
Zeo Kan e Chun. O autor divídea
en 58 trancos e neles, aparte dos
diálogos entre as lduas parellas citadas, por separad , nárranse diversas histórias qu:~. suponse, serven para entender a novela, o que
nela aconece, ou acontecera.
En verdade seria unha miga dificultoso dar unha sinopse do que
acontece en Hipogrifo, pero digamos que o mundo en que viven
eses seres, debido a certos experimentos, desintégrase. O mundo
. non é descrito polo miúdo polo
autor, para iso o leitor ten a axuda
do glosário, que lle explica como
se chegou ao ponto que se chegou
e como é o mundo en que "viven"
os citados. Polo meio, xa se dixo,
multitude de histórias que parecen
apegadas con col.a de baixa calidade e que só serven para que o
autor nos demostre que leu moito,
que coñece moitas causas e que
sabe escreber adxectivos e substantivos a mareas, dispostos en
fervenzas. E que os diálogos son
máis ben penosos, tirados -parece ser- de sesións descontroladas do máis puro automatismo

psíquico, ·q uerendo reproducir o
fluxo da conciéncia sen int~rpor
nengun filtro lóxico .e encadeando
asociacións sen sentido, nada significativas e que só acadan unha
pura sonoridade que á terceira repetición aborrece ao leitor (2).

Hipogrifo ven ser, en certo xeito,
unha repetición das últimas novelas de Antón Risco. Novelas en
que falla, flagrantemente, a narra-

A obra literária, de criación, en
galego, de Antón Risco pertence a
un ambicioso mundo expresivo,
pero que cría a confusión no leitor
ao comprobar que un excesivo cere brali s m o resolve as novelas
cunha frialdade de rebotica literária. Unha frialdade e unha rebótica literária que --en Hipogrifo en
particular, mais tamén neutras
obras de Antón Risco-- non se ve
claro moitas veces se os seus trucos e as suas teimas son simplesmente paródias a rneio camiño ou
símbolos confusos que cómpre
desentrañar, ou meros e confusos
divertimentos.

Antón Risco co seu pai.

ción e onde só se ven os soportes
conceituais do autor (ai escreber:
do profesor de literatura). Quer
dicer, dá a impresión que o autor
estudou diversos textos de ciéncia
ficción, non
deberon parecerlle moi "literários" e fi- O resultado
xo a sua; a sua éunha
novela
de novela que
ciéncia fic- non é unha
ción, meténdolle moita li- novela. O
teratura, moita resultado é
reflexión e a aplicación
moita filosofía
de
e algunha que
outra "histo- conceitos e
rieta" do máis teorias
chunga (a de literárias a
Liam, sen ir
máis lonxe). priori para
O resultado é ver o que
unha novela sai.
que non é unha novela. A
ver se nos explicamos. O resultado é a aplicación de conceitos e
teorías literárias "a priori" para
ver o que sai.
E o que saiu, por unha total falta
de humor e de uso da ironía, ben

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR
NOVIDADE

NOVIDADE

que o autor intente o contrário, é
un texto máis ben insuportábel.
Un texto nada meditado, un texto
onde'·o autor confundiu a novela
--e mesmo o experimento na novela- cun contedor, onde todo
cabe, sen orde nen regras, amoreado, sen necesidade de primar uns
materiais sobre outros e de separar os materiais recuperábeis dos
non-recuperábeis.

Carlos Mella realiza unha
lúcida análise crítica do sistema
económico capitalista. Unba obra
de fonda clarividencia teórica e
gran claridade discursiva.

Ignacio Castro presenta sete
ensaios de pensamento filosófico. A
sexualidade, a poética de
Novoneyra, o pensamento francés
contemporáneo. Temas da realidade
viva e diaria

Mallarmé, seica, dicia que a poes ia se facia con palabras. Gide
afirmaba que con boas intencións
(ou boas ideas) non se facia boa
literatura. Antón Risco demostra,
por cuarta ou quinta vez consecutiva, que cunha boa teorética, cun
arsenal cheo de ideas sobre a literatura, pode non facerse boa ]j tera tura de ficción. Quer dicer , o
autor de Hipogrifo é dono de moitos suportes conceituais sobre a literatura, e sobre a literatura fantástica en particular. O problema,
o grande problema do Antón Risco narrador, é que non é dono dun
mundo. Un mundo aoque poder
sondear os seus presupostos de realidade. Daí, evidentemente, os
vai e ven e tomo e retomo da narrativa -en língua galega- de
Antón Risco. Unha narrativa cerebral, conceitual, reiterativa, nada
lúdica -mália o que pense algun- e, en cenos momentos, demasiado pretenciosa. E a presente
novela é un bon exemplo do que
se está a dicer. •

ALÉN DA PENDA
IGNACIO CASTRO

Todo o contrário do oportunismo. Un
músico sobérbio, o guitarrista e cantante
de Mali Ali Touré, fascina a un artista
ocidental, Ry Cooder, e gravan un di co
xuntos. Pero a música é a do africano,
suas on as dez campo icións. Co apoio
de John PatiLucci, Jin. Keltner e
Clarence 'Gatemouth' Brown, pero
senda o convidados de Ham ma
Sankare e Oumar Touré, o
acompañantes habituais de Ali Farka.
Para algunha xente, dicer Tombuctu é
como dicer o fin do mundo, pero non é
certo. Eu son de Tombuctu e para miné
o corazón do mundo, di Touré. Non hai
mellares palabras. Hai que ouvilo. •
[World Circuit WCD 040].

Orígenes
Pablo Milanés
Once cancións novas para un disco con
título de Lezama Lima. Dedicadas á
família e a músico amigos (Pi de la
Serra, Mercedes Sosa... ). Ternura e
desgarro. Cos mesmos arranxo das
suas últimas xiras europeas que o
trouxeron á Galiza, este traballo
acabado hai mes e médio en Madrid é
un puro lamento. Non é a mellor
música que nunca escrebeu Milanés.
pero a poesia desborda.•
[Zafiro 30413037].
F.CARBALLA

1) Col. Narrativa. Edicións Xerais de
Ga!icia. Vigo, 1994. 174 páx . 1.300
ptas.

2) " ... ¿como limpa-lo que xa está lim-

po? - Ensuciándoo", lese nun diálogo
entre Zeo Kan e Chun, páx. 42. Na novela acontece algo semellante. Cómo
proseguir un diálogo xa acabado? Metendo máis palabras, ainda que non
sirvan para nada.

EDITORIAIS
EN DISTRIBUCIÓN

Edicións Espiral Maior
Edicións Laiovento
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Artesa
Cademos da EDG
Edicíóns Elsinor Teatro
Editorial Hiru Argitaletxea
Edicións de autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas

A R T E S A

CARLOS MELLA

Ali Farka Touré e
Ry Cooder

XGG

PRODUCCIÓNS CULTURAIS

A FALACIA DO ECONOMICISMO

Talking Timbuktu

Rua A. Martínez Salazar, 3
15011 A CORUÑA- GALIZA
Telf. (981) 27 83 99
Fax (981 ) 25 02 12

Migration
Peter Kater e
Carlos R. Nakai
Peter Kater é un pianista e compositor
alemán, afincado acLualmente nos
Estados Unidos. Carlos Nakai frauta- , nado e residente no mesmo
território co seu colega musical.
Xuntos gravaron dous discos, sendo
Migration o último. Simbolismos,
pantasías, mitos e metáforas sucédense
nesta Obra, desenrolada
melódicamente, con amena variedade
de contidos musicais. Os dous músicos
improvi saron no própio estudo de
gravación algunhas das composicións
do disco. Debidamente delimitados, os
sons menos contaminados, ou se se
prefire máis étnicos, refrescan o oído.
Violoncelo, saxo soprano, tímidas
voces, teclados, completan unha
música ensoñadora, con notas
exparexidas domáis exquisito jaz: . •
[Lyricon 21047].

X.M. ESTEVÉZ
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Unha universidade .

para o futuro.. .

Universidade
de Vigo

'
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ara ser tan
descoñecido é incríbel
o siléncio ao que está
sometido. Alonso Rios
desperta receos porque
foi ·un home que
resistiu aos franquistas
e escapou da represión.
Ainda non llo
perdoan", afirma o
historiador Bieito
AlÜnsó ·Fernández,
autor dun estudo ·
biográfico publicado
por Laiovento sobre_
Antón Alonso Rios ,
l'.lltimo s~cretÚio do
·consello de Galiza e
unha das figura·s do
·. :O:acionalismó máis
ihx-listamente
.posterg·adas: .

É autor de Crónica dunha fidelidade,
biografia do derradeiro secretário do Consello de Galiza

Bieito Alonso
'Antón Alonso Rios desperta receos
porq4e é un ~ símbolo da resisténcia ao fascismo'
ta tivera tanta relación na Federación de Sociedades Gallegas.
No terreo máis político a explicación pode estar en cerros intentos
de evitar a continuidade do Consello de Galiza, no caso de Reg ueira,
unha per oa que nunca militou no
galegui mo , pero moi ac tiv a na
Federación. Abraira u ou tamén
argum ento s de e e tilo, Puente
non e pronúncia pero quizai fo e
por aí, Rodolfo Prada era o que
mellar diferenciou emp re o peroal do político ... Cupeiro, con toda as excepció ns que se queiran
poñer, canta dunha reunión convocada por Abraira co amigo pre idente da Irmandade Galega para
de tituir a Alon o Rio como secretário do Con ello de Galiza por
'·incapacidade mental ". É de upor
que cando a cou a e me turan o
alcume de tolo ten un obxectivo
instrumental , porque o ector que
defende a continuidade do Con e11 o, como Cupeiro, aben que
Alonso Río era un home peculiar,
cun arrebato mí rico que podía extrañar pero moi rel ativamente.

• XAN CARB LLA

Por que escolie' a Alonso Ríos
· para_biografar-? .
·
·

Poi s porque paradoxicamente
nunca é o escollido. Trátase de
buscar aos anónimos, aos inxustam en te descoñecidos, que tendo
unha tra xec tória política que
abranxe moitas facetas e é significativa, curiosamente despois non
recebe o recoñecimento do país. É
tamén unha reivindicación.

Xente que o coñeceu xa moi vello,
cando xa non tiña papel na comunidade galega emigrada, comentaba
que as suas fixación non eran mái
extranas que a que ten habido en
movimento nacionali tas europeu .

Como se explica esa postergación dun deputado republicano,
líder agrarista, último presidente do Consello de Galiza, que viviu unha epopeia digna de ser
filmada para fuxir das gadoupas de militares e falan xistas?

Que tipo de fixación ?

El tiña un esquema mental adaptado
ao nacionali mo que riña unha cerra
lóxica. Pen aba que todo movimentb nacionali ta tiña que ter un aspecto espiritual que lle dé coe ión, e
para o irlande e foi a relixión católica frente ao anglicano inglee , o eu opre ore , o ga lego
non podemo reivindicar o cato li cismo porque é o inal dos franqui ta . Daquela temo que reivindicar
o pri ciliani mo. A figura de Pri ciliano como here iarca, opo itor ao
dominador romano, etc ... e nel terem o que bu car e. a id nticlad e.
Compón a i un cri tiani mo moi extrano que el con ·idera -que pode er
o referente e piritual que coe ion
ao nacionali mo galega. T do i. o é
discutfuel pero non pode tachar e
de tolémia. De feíto Alonso Rio
mantén unha continuidade nacionalista que se radicaliza co tempo.

El é unha persoa que historicamente está solapado a outras figuras de meirande trascendéncia. No
exílio Castelao é a persoa que absorbe todas as enerxias, pero é que
antes, cando a Federación de Sociedades Galegas o envía a Galiza
para ser deputado , o que finalmente consegue; quen centr.a as
atencións é Suárez Picallo. Cando
se criara na Arxentina a Federación e·I representaba o toque de
calidade -para que se fundara, pero
despois aparecerá o grupo de Céltiga (Blanco Amor, Picallo,... ) que
absorbe o-protagonismo.
Se e] non a conta a sua fu xida no libro de O siñor Afránio, estimulado
por Xosé Maria ·Álvarez Blázquez,
teria pasado inadvertida. Cando
'morreu Castelao tiña 63 anos e quizais perde folgos, ainda que segu.iu
fiel ao seu compromiso co país até
que marre .en 1980: Non sei .se foi
que el non quería figurar ou que·as
cir.cunstáncias restáronlle uf.I prntagonismo rnereeido . .
. '
.. · .·
"Máis que propd.amente ,bjográ7
fico, nun senso convencional, .o
libro percor-re todo aquel tempo
do antes, durante e despois da
República. Pero despois de lelo
bótase en falla que leve como
apéndice O Siñor Afránio.
~(

É unh~ corrente que se dá na his~
toriografia contemporánea: .a volta
á história política. ~ á biografía,
pero non cos critérios antigos, do
detalle, o acontec.ernento minucioso, esa história de batalliñas, senón coa -incorporación do contexto social e económico. A biografia
_sempre tivo forza pero hoxe rec:;u- .

.

.

·, '. ~

. '

.· .

p~ra protagonismo .desqe ese pontQ d~ yista-m~js ampl9. : .

\]"nha.~dición m,~is. ampla. podía .inclúir aquel relato a1,1t,ob.iográfüc.o,
pero ao npn s~r a~i non ti,ña máis
sentido que f(:lcer .'.referéncj~ a,,el e
convidar,a.leh;:i. Se un guionista collera O Siñor Afr4nio fi!ria ·un.ha
grande. película. Alonso R,ios sen
ser un home dunha gran~e bagi:!xe
intel_ectual, ainqa que tiña, unha :formación b(!stante sólida, .tiña corno
gran virtude a sua capacidade para
conect<;rr coa xente do país, un populismo no bon $entido. O siFwr
Afránio a_demais é todo un relat9
sociol0xico da .Gal iza rural dos
anos .30 ademais de ser a peripécia
que el ten durante tres anos fuxido
e disfarzado polos montes de Pon-

~~i.~~~~~C~~~:7~ .'para
ser u~ha fig'í Úra ' tan ;
. . .,
.
, . .. . . .
..

Mantén moi pou:Ca rela.ción
cointerior ·baixo o·. franquismo.

pouco conec1da hal CQffiO
-~~n ~s~b~r;ee~~~:~ _ ~ · .4nha espé'cie. de inte~ese
vivoourn,mto.
':.en ·non -re:iyinqical~(. ¡·".

Cartéase coa irmá máis nova qu.e
tiña en .Vilagarcia e ·por razóns
persoais ·con Otero Pedraio, pedíndolle axtida para aquela irmá. Non
coñezo correspondéncia co.S galeguistas ·do interior nen. re.feréncia
·: , .
nengunha a ela.. .

Apaúliñá
de tolo. ·

Medo a home~~~ea1l~ .

embarcar. Un tempq ·
en que 'J.-SUa fao:ília,, :

En certos ámbitos bai unha :tendéncia .a .desacreditar a Alonso
Rios despois do seu exíli9, coa
pauliña de que ''estaba algo variado". Como se expfü;a? .

É algo-que viña de vello e qu~ quizais teña a ver coa,s pequenas misérias das relacións humanas. Por

I

~

: ;.:.
:,

t

., ,

..
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•• ,.

»exemplo, Bfan~o Ain~r sempré tlvo
con iL rela~ió,ns_, moi frias, mesmo
·porque a comprensi,ól_1 .da acti\.:idáde .política e societária ~ moi dife~
:rente. ·Al~~so Ríos, é:o·_do' con!act9
~ co povo e .Blanco Amor fala J1láis
·de, por.entendem.os, .u.rban_iz<rr máis
o tinglado. Esa distáncia increméntase d~SJ?Ois do 39, con outras per- . ,
soas dese círculo que nos anos trin-

En n.e ngun: c~ncello -~elacion~do
con Alonso Ríos se lle".fixo ho- .
m.~naxe algun qÜe. o' lembrase
o reabilitase ou
deu o nome a
unha
Nen e"n Silled'a , nen en
To~iño, ne·n en Tui·...

rua.

se

e

O únÍcq .qub .teño visto. é a horrienaxe que se lle fix"o no acto anual que
. , "

. ,

(PasÚ páxina seguinte)
.
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Conselleria de Cultura pero non vexo que teña interese político no telembra aos Mártires de Sobredo.
ma. O periodo da guerra civil segue
Para ser unha figura tan pouco cosenda negro e certas persoalidades
ñecida hai como unha espécie e inseguen estando estigmatizadas.
terese en non reivindicala. Hai alguns anos no Coléxio Público de
Pedagogo, axitador político, deMosteiro (Tomiño) propúxose que
putado, fomentase lle dese o nome
de Alonso Rios, '
dor do sindicalisnon houbo xeito.
mo a~rário, escri';/ /
tor, divulgador, ...
Coido que despois
o BNG de Tomiño
das múltiples fa.
,, .
cetas de ALonso
propuxo que lle deSOClülOXlCO
Ríos que retrato
sen o seu nome a
unha rua e o grupo
final se pode ti1
rar?
maioritário do PP
rexeitouno.
Coido que é un gale go. Se un le a
Se se trata de Tui
Marcial Gondar
ainda hoxe hai
(Crítica da razón
prevención cara
galega), parece que
el. Para ser tan
olla o retrato de
descoñecido é inAlonso Rios. Era
creíbel o siléncio
unha persoa identia que é sometido.
ficada fondamente
Coi do que é porco país pero tardou
que é un símbolo
moito en decatarse
e para algunha
como encarreirar
xente que tivo resesa identificación.
pon abilidades diEl intenta entender, quizais cunha
recta na represión do ano 1936 é
visión unha chisca paternalista ou
irrecuperábel. Para eles é o culpáás veces conservadora no social, a
bel da resisténcia á entrada das
identidade de Galiza. Funciona en
tropas golpi tas, da rebelión (conparte co esquema de oposición rutaminación en termo falanxistas)
ral-urbano, labrego-obreiro, e condo campesiñado, da bulra da residera que hai que estar á beira do
presión franquista .. . É como se a
labrego. Coida que este é o primeisua figura siga xerando medo.
ro destinatário da educación, que
hai que mellorar as condicións técLevantando a sua imaxe aparece
nicas do campo e que hai que facer
a fotogratia da represión de Tui.
unha política rexeneracionista. E
É tamén unha invitación a que
despois ten, como segunda marca
aqueles episódios vexan a lus?
fundamental, a conciéncia de que el
Aquí temo problema moi sérios
foi sempre un emigrante, un home
coas fontes históricas, e non se ve
desarraigado que non puido asentar, sempre por circunstáncias dravonrade da Admini stración para
poñer un arquivo histórico en conmáticas. El dícia aquela frase de
dicións, pois non queda outra que
"Galiza miña nai, Arxentina miña
facer história local. As institucións
noiva" e nese intento de ocupar un
non lles gosta facilitar o traballo.
espácio acaba por intentar unilos os
No arquivo municipal de Tui hai
dous. Pero ademais el ten unha caunha série de documentación, mal.
racterística que o diferéncia doutros
clasificada, que tes problemas para
galeguistas: a el non lle chega con
falar e debatir sobre Galiza, senón
consultar ou fotocopiar. O investique pensa para a acción e está semgador, apesar de que legalmente ten
pre bulindo e participando en initodo ao seu favor. na práctica segue
ciativas de transformación. Esa é
tendo limitacións. Amparándose en
que hai xente viva póñense unha
unha chamada de atención para todos e lémbranos o inxusto que se
chea de dificuldades. E do periodo
do 1936 ao 1940 hai documentaten sido con Alonso Ríos e outros
coma el que, sen estar na prirneira
ción que foi destruida posibelmente
non hai moitos anos. Coido que é
liña de pensamento estiveron na
un tema no que debia meter man a
prirneira liña de actuación.•
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(Ven da páxina anterior)

Q

siñor A Fránio

é un relato

da
.za
l
Gal
rura
dos anos 30
ademais de ser
a crónica da
sua fuxida de
tres anos polos
montes
galegas".

....................................................................
'Non se entende a situación
actual sen facer referéncia ao 36'

Como historiador e ensinante,
en contacto coa mocidade, ere
que a ruptura xeracional que
provoca o golpe de estado de
Franco e a ditadura explica en
parte a situación politica actual?

~

Non ó é determinante senón decisivo. Non é preciso ser moi retórico: os que traballan na história das mentalidades poden apreciar perfeitamente que á hora de
valorar a mentalidade dun povo,
fenómenos como os da guerra teñen unha influéncia tan enorme
que resulta difídl de apreixar en
toda a sua dimensión. As pautas
de comportamento da ·xente, os
modos de actuación política e de
relación persoal... todo isto modíficase por completo e non se
poden entender se non se pensa
no ano 1936. Como pasará na
antiga Iugoslávia .cando chegue a
pai. As feridas que aí queden
tardarán non anos, senón séculas
en cicatrizar, se o fan. As causas
son semellanfes e para calquer
observador imparcial debia ser
claro. Sacando a relucir o pasado
non. se agudizan as _feridas. Se

fósemos psiquiatras entenderíamos que coñecer o pasado é parte da terápia para que o enfermo
asuma a sua enfermidade. Para
que un país asume a sua realidade ten que recuperar a memória
histórica, e na medida que se impida o país seguirá amputado. Se
convertes algo en tabu as consecuéncias serán nefastas.
Pero non é só a guerra e a postguerra. Dionísio Pereira no libro
colectivo "Os conquistadores
modernos" que editou A Nosa
Terra, facia refréncia a como
desde a Universidade se estaba a
impulsar unha certa liña de investigación que deix,.aba de lado
os movimentos sociais na etapa
contemporánea e dentro deles o
movimento obreiro. Coa disculpa
da caída do Muro de Berlín,
prendé ese discurso de que " o
dos obreiros é importante pero xa
sé sabe que todo é'º relativo". Estamos nesa etapa de volver á história da cultura, das mentalidades,. .. que son de interese pero
non deben supoñer fuxir doutras
liñas de investigación. t

....

........•....•....•....................................••....•.•.•

A Sida, argumento principal
Philadelphia foi a primeira superprodución
que abordou o tema
• CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Ainda que foi a partir de 1976
cando comezaron a detectarse os
primeiros brotes da enfermidade,
non seria até os primeiros anos oitenta cando o síndrome de imunodeficiéncia adquirida acadaria o
dubidoso honor de convertirse no
principal problema da Organización Mundial da Saúde. Logo
duns anos de desconcerto, siléncios e tabus, os cineastas deciden
afrontar o tema e con desigual
acerto e distintos obxectivos adícanse a reflectilo nalgunhas películas, das que Philadelphia acaba
por converterse quizá, non na fita
definitiva sobre a SIDA, pero si
na que máis público vai arrastrar
ás salas. O nome do seu director,
Jonathan Demme, o Osear para o
seu protagonista Tom Hanks, a
sua ambición, meios e publicidade, parecen avalisar o intento. Porén, denantes dela houbo outras.
En 1986, Bill Sherwood debutaba
con "O liada' na despedida" · e narraba a traxédia dun enfermo terminal de SIDA; catro anos despos
Sherwood morria vítima dela. O
mesmo ano, en Alemaña Rosa
von Praunheinn rodaba "Ein virus
K ennt keine moral" ("Un vjrus
non coñece moral") de distinto talante da anterior e que narraba, en
ton de comédia, a histór.ia dun
grupo humano composto por enfermos que concorrian a unha festa ao berro de "Hurra, ainda ,vivimos!. Un ano máis tarde, en 1987,
os neozelandeses, Stewart Main e
Peter Wells filman "A death in
the family" ("Unha marte na familia") onde contaban a história
do primeiro caso de Sida en Nova
Zelándia. Má de solemnidade e
por fortuna non estreada nas carteleiras de por aquí é "Sida, a peste·
do século XX'', do ínclito Jesús
Franco, rodada no 87 e esperamos
por sempre invisíbel. Certamente
hai que dicir que neses anos oitenta e mais alá das fitas que falaban
expresamente do tema, non eran
poucas as que trataban veladamente sobre as suas consecuén.cias nos comportamentos sociais.
E así xa Jonh Glenn en 1985 detectaba a sua presenza nas ruas e
facia que o promiscuo James
Bond en "007, Alta tensión" non
rivera máis que unha noiva, por
aquilo dos vícios das concupis- .
céncia; mais ainda, unha das mel lores secuéncias de "F--,:ankie e
Johnny" (Gary Marshall, 1991) é
aquela ·na que Michelle Pfeiffer e
Al Pacino andan á busqueda dun ..
preservativo! (Almodóvar tamén
einprega copdónc nas súas últimas
fitas). Estas son anédotas, desde
logo, pero reflicten estados de ánimo e tomas de conciéncia.
Pero será en 1990 cando con
''Compañeiros inseparables" Norman René faga, non só un dos títulos máis coñecidos aquí e unha das
películas mellares realizadas· sobre
a sida, senón tamén a menos dogmática e· prexuizosa á hora de
abordar os ambientes gay.- O seu
argumento, que arrinca en ·1981 ao
redor de duas parellas de homosexuais, perc·orre ós nove anos seguintes das suas vidas e amosa, de

Cena de As noites selvaxes de Cyril Collard.

xeito dramático pero carente de
sentimentalismos , o proceso de
ruptura dos seus vínculos afectivos
a partir da extensión da, enfermidade. René tivo problemas para atapar protagonistas. Como Tom
Cruise ou Ricbar Gere en "Philadelphia'', aqúi renunciaron a traba11ar nomes como Kiefer Sutherland, William Hurt, James Spader
e Jeff Bridges. Porén, Bruce Davinson, un dos protagonistas, seria
nominado ao Osear como mellar
actor. Tan coñecida nas nasas carteleiras como a anterior é a obra
póstuma do francés Cyril Collard
"As noites selvaxes" ( 1992). Músico, escritor, actor e director, Co11ard sabíase xa enfermo terminal
de Sida cando decidiu transladar a
sua própria novela autobiográfica
á pantalla. Sai asi un filme que,
pésie aos seus erros (a urxéncia
con que foi realizado) canten alguns dos intres máis lúcidos de toda a filmografia sobre o tema. Tres
dias antes de recoller vários Prémios César do cinema francés, Collard falecia nun hospital de París
vítima da enfermidade. Tamén en
Franza e nese mesmo ano Franc;ois
Margolin realizaba "Mensonge"
("Mentira") onde unha xornalista
sofre o drama interior de sospeitar
que a enfermidade Ha transmitiu o
seu compañeiro, lago de facerse
unhas probas de embar~zo e eliminar os demaís riscos de contaxio.
Da Gran Bretaña Kenneth Branagh
trouxo "Os amigos de Peter", onde o personaxe do título convoca
aos seus me11ores amigos para comunicarlles que· ten a enfermidade.
Porén, o eixo argumental non é a
·Sida, só serve de anédota e de marco secundário: "No fio da dúbida"
( 1993) é unha superprodución dirixida por Roger Spottiswood ("Bai- xo o luine") baseada nun libro de
Randy Shilts~ activista gay e seropositivo·. O filme é un estudo histórico que parte da evolución da enfermidade desde o seu descobrimento até hoxe e céntrase en tres
aspectós: a búsqueda dos científi- cos, a vida dos afectados e o rexeitamento da sociedade. Apesar de
participar nela nomes tan atractivos
como Richard Gere, Mattehw ·M odine, Anjelica Huston ou Alan Alda, a fita foi rexeitada polos cfrcu-

los homosexuais e pota administración americana que non saia ben
parada xa que se lle acusaba de
non preocuparse polo tema dun
xeito máis eficaz.

As alegorías e o futuro
Ainda non estreada, a fita do xaponés-americano Gregg Araki
"The living eng" narra a história
de amor de dous rapaces de xeito
descamado e cruel. Feíta por actores non profesionais, parece ser
que o filme de Araki esta a ser
ollado con entusiasmo e moita
aceitación en numerosos festivais
menores.
Tamén e frecuente ultimamente
achegarse ao tema através dos
subterfúxios oblícuos da metáfora,
co xénero fantástico como coartada. Segundo moitos críticos, algunhas películas de David Cronenberg, "A Mosca" ou "Inseparábeis", esbozaban o tema. Desde
esta perspectiva, tamén "Afien
III" e "Drácula" de Coppola, deixaban a xanela aberta cara á especulación. A primeira presenta a un
monstro que está incrustado nunha sociedade casta e totalmente
masculina; na segunda é o mostro
mesmo o que coas suas exibicións
sangrentas posibilita a dobre leitura. Porén, as máis diáfanas destas
- alegorias estan en "Mal sangue"
de Leos Carax· e "Poison" de Tod
Haynés. A do francés amasa un
mundo futurista asolado por unha
rara enfermidade mortal que cai
sobre todos os que ·manteñen relacións sexuais sen amor por meio;
a do americano apresenta a un
científico cuxos experimentos
provocan unha epidéniia da que el
será o primeiro contaxiado (outra
vez como· en ''Frankenstein" os
:científicos son os maos). ',
Non cabe dúbida de que -o tema 'é
xa de universal preocupación.dentro do panorama cinematográfico e
o máis recente proxecto ten patente europea. Trátase dunha· multiprodución televisiva; "Lazos" ,. unha série elaborada entre vários países, cuxo episódio español está
protagonizado por lmanol Arias e
Emma Suárez e dirixida por Alfonso Ungría ("O home oculto").+

)
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O trinque

Convocatórias
Certame
de Banda Deseñada
O Concello de Ourense convoca o IV
Certame Ourense de Banda Deseíiada
aberto a todas as persoas entre 14 e 30
anos que apresenten as suas obras en galego ou portugués, branco e preto ou
cor. Os orixinais han de vir en fonnato
DIN A4 ou proporcional, cunha extensión entre as 2 e 6 páxinas. Para a entrega hai que se dirixir, antes do l O de Xuño, a Oficina de Información Xuvenil do
Concello. Arcedianos, 9. 32005 Ourense. Ou á Casa da Xuventude. Celso
Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. Para a identificación dos autores xuntaranse nun sobre pechado aparte os dados do
autor, enderezo, teléfono, e fotocópia do
DNl. No exterior do sobre figurará o título da obra ou das obras. Fican estabelecidos un primeiro prémio de 100.000
pta., e catro accesits de 25.000 pta.

A linguaxe
cinematográfica
A Agrupación Cultural Alexandre
Bóveda organiza un curso no que se
tratarán o guión, cámara, iluminación, ·
edición e se realizarán unha ou vátias
curtametraxes segundo o número de
asister.tes. O curso vai do 18 de abril ao
15 de Maio, Luns, Mércores e Venres
de 8 a 1Oda tarde. O prazo para se inscreber fica aberto até o Venres 15 de
Abril. Prezos: 10.000 pta. para sócios
da Asociación e 15.000 pta. para non
sócios. A inscr~ción pódese realizar no
Centro de Actividades da Federación
de Asociacións Culturais Galegas. Emília Pardo Bazán, 25-2º. A Coruña. Teléfono (981) 24 43 55 de 17 a 21 h.

Axudas á investigación
do património cultural
Convocadas polo Concello de Rianxo
para todas as persoas que residan en
Gal iza, os centros de ensino do Concello, e grupos de xoves de Rianxo, que
desexen apresentar Trabal/os de investigación e estudo do património cultural rianxeiro. O número c cuantia das
axudas dependen do interese e orzamento dos proxectos apreseI'ltados. As
solicitudes apresent.aranse, antes do 29
de Abril, nun modelo oficial que se
facilitará no Concello e irán acompañadas de memória e orzamei:ito.

Safaris Fotográficos

:t

Organizados polo colectivo de criación audiovisual Olio de Vidro da
Asociación Cultural Alexandre Bóveda, teñen como obxectivo conxugar
l'.!Xplicacións das técnicas básicas de
biofotografia co coñecemento dos lu.gares de interese ecolóxico do país. O
prezo, que inclue viaxe e monitores é
de 500 pta. pai:a sócios da A.C. Alexandre Bóveda e de 700 pta. para non
sócios. Os vindeiros safaris a realizar:
Na beira do Anllons (Balarés, Ponteceso , Dombate), o Domingo 24 de
Abril; Ao pé do Barbanza (Baroña,
-Xuño, .Corrubedo), o Domingo 29 de
Maio; Os Cabos do Norte (Estaca de
Vares, Ortega!), o Domingo 23 de Ou-

tubro; e O Olimpo celta (Monte do
Pindo, Fervenza do Xallas), o Domingo 20 de Novembro. Información e
inscricións na Asociación: Emília Pardo Bazán, 25-2º. A Coruña. Teléfono:
(981) 24 43 55, de 17 a 21 h.

Concurso Fotográfico
Rompam-Filas
Artellado polo colectivo Rompam-Filas en colaboura có Vice-reitorado de
Estudantes da Universidade de Santiago. Poden participar todas aquelas persoas que o desexen con traballos arredor
das temáticas Servizo Militar, Obxección de Conciéncia e Insubmisión. As
obras deberán ser en branca e negro,
cun máximo de tres .por participante e
de tamaños entre os 18x24 cm. e os
30x40 cm. Para participar hai que mandar as obras antes do 30 de abril de
. 1994, baixo un lema que tamén figurará
no envelope cos dados persoais do participante, perfectamente embaladas e
sen paspartus a: I Concurso Fot9gráfico
Rompam -Filas. Apartado de Correios
962. 15700' Compostela. Os prémios divídense en Iº de 25.000 pta., e 2º de
15.000 pta; amais de dous accesits.

Periodismo
Gastronómico
Álvaro Cunqueiro
Convocado polos Amigos da Cociña
Galega e máis o Concello de Lalin.
Poden aspirar ao prémio os traballos
periodísticos sobre temas de gastronom ia galega, publicados por primeira
vez durante o tempo comprendido entre
o l de Marzo e o 31 de Decembro de
1994 en calquer meio de comunicación
de calquer Localidade do Estado. A organización aceitará como máximo dous
traballos por autor que se apresentarán,
antes do 5 de Xaneiro de 1995, na Casa
do Concello de Lalin nun sobre pechado dirixido ao alcalde, no que conste:
Para o Prémio Gastronómico Alvaro
Cunqueiro. As obras apresentaranse
por cuadruplicado a través do recorte
do periódico no que foron publicadas,
pegados en fólios DIN A4, acompañados doutra folla no que aparezan o nome e enderezo do autor e a data de publicación do exemplar. No caso de artigas de rádio ou televisión, deberanse
remesar tres fitas na compaña da certificación do director da emisora na que
conste a data e o nome do programa no
que foi emitido. Os prémios divídense
en: lº con 500.000 pta., 2º con 250.000
pta., e 3º con 100..000 pta. Os ttabalJos
premiados pasarán· a ser propiedade das
entidades convocantes e o fallo do xurado terá lugar en Lalin co gallo da Feira do Cocido de 1995.

Prémio Ourense de
contos para a mocidade
A Casa da Xuventude e a Agrupación de Libreiros de Ourense coa colaboración da Concelleria de Cultura de
Ourense convocan o XI CÓncwso de
Contos para a Mocidade, ao que poderán con correr tódolos xoves ( 14 a 30
anos) que o desexen cun ou _vários rela-

tos de tema libre, orixinais e inéditos
dunha extensión mínima de 6 fólios
mecanografados a dobre espazo e por
unha soa face. Os traballos entregaranse, antes do 4 de Maio, na Secretaria da
Casa da Xuventude (Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense), baixo seudónimo e acompañadas dun sobre pechado, no exterior do que figurará o
seudónimo e a frase menor de 17 anos
se fose o caso, e no interior unha fotocópia do DNI mailo título ou títulos dos
cantos, enderezo e teléfono. O prémio,
que ha ser fallado antes do 17 de Maio,
divídese nun primeiro de 75.000 pta. e
catro accesits de 25.000 pta. Os organizadores editarán os cantos premiados.

Concurso de Montaxes
Audiovisuais
de Cerceda
Convocado pola Radiotelevisión de
Cerdeda (RTVC). Poden participar todas as persoas· que ·a desexen agás o
persoal da RTVC e os seus familiares
directos con traballos sobre activida- ·
des culturais, deportivas e de lecer para
cuxa valoración terase en canta o posibel enfoque que puideran ter para a infáncia e a xuventude en Cerdeda. Os
traballos deberán andar entre os 15 e
50 minutos de duración e a.presentaran- se nalgunha das duas modalidades. Unha para traballos de escolares do Concello de Cerdeda e outra aberta as persoas non entren na primeira modalidade. A montaxe realizarase en aúdio ou
vídeo doméstico, S-VHS ou Hi8 mm .
cotalmente realizado e preparado para a
sua audición ou visualización. Todos
os trabaJlos apresentaranse nun sobre
sen asinar, baixo un título ou seudónimo. No interior <leste sobre amais do
traballo, deberá vir un sobre en branca
sen sinais externas, pechado, no que
virán os dados persoais do autor (nome, enderezo, teléfono, número de
DNI, ocupación), unha Lista de titulares
para a adxudicación do prémio baixo
declaración xurada, e unha autorización para a sua emisión na Rádio e a
Televisión de Cerdeda, asi como unha
pequena memória descriptiva do proceso de producción e gastos que conlevou. Os traballos poderán ser apresentados, antes do l O de Maio de 1994,
nas dependéncias da RTVC (Avenida
do Mesón, s/n. Cerdeda), nun sobre no
que conste Concurso de Momaxe. Os
prémios: 1º para cada unha das modalidades de 100.000 pta., 2º para cada unha das modalidades de 40.000 pta. e 3º
para cada unha das modalidades de
25.000 pta.; os traballos premiados pasarán a propriedade da RTVC. •

r---------------------,
fnvie os seus avisos,
anúncios, actos e todo tipo
de convocatórias
con 7 dios de antelación, por
correo ou polo número de fax

Cinema
O que queda do dia. A
mellar escala británica de
cinema. James Ivory recria
con exactitude, como xa
fixera en Regreso a

Anúncios de balde
• Modista fai arranxos de todo tipo
para home e muller. (986) 22 28 41.
Vigo.
• Grandes ofertas en discos e
casetes. E. Baños. (988) 21 05 85.
• Véndese piso en Ourense. Rua Ervedelo. Chamar de 3 a 5 ao (988) 21
05 85.
• Busco o livro El Maquis en España. Autor: Aguado Sánchez. Editorial
San Martin. 1975 . Se alguém o tivesse
ou soubesse como conseguí-lo agradeceria que contactasse comigo. Antom
García Matos. Preventivos Picassent
III. Apartado 1.002. 46225 Valéncia.
• Profesora titulada en EXB imparte clases ou coida nenos na Coruña
ou arredores. (981) 22 00 61.
• Fanse gravacións musicais, moito
Soul e tamén R&B , Pop , Rock , Jazz
Clásico ... Máis de 300 referéncias. 550
pta. cinta 90'. Alberto López. Habana,
19-3º Esquerda. 32003 Ourense. Teléfono (988) 37 06 57, de 14 a 16 h.

• A Asociación de Amizade GalegoCubana Francisco Villamil, distribue
o Nº l 3 da Revista Cuadernos AfricaAmérica Latina da ONG Sodepaz: Especial titulado Chiapas Insurxente.
con documentos, cartas e comunicado
do EZLN , artjgos do Subcomandante
Marcos, Laura Bolaños , Centro de
Análise Muldisciplinário da UNAM ,
Luís Javier Garrido, ... 96 páxinas. Prezo 500 pta. A venda no local da Asocjación en Compostela: Rua do Vilar,
29- l ºB. Tamén se distribuen outros
moitos materiais de solidaridade internacionalista (chapas, pegatas, libros,
revistas, boletins, cartaces, .. ).
• Viaxes de nenos para aprender inglés na Irlanda, en Clombur. En Xullo
12 nenas 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 1O a
14 h., perguntar por Carmen Funez.
• Traduccións Atlánticas. Traducimo
do finés e máis do alemán. Perguntar
por Núria, teléfono (986) 43 68 32.

(986) 22 31 01
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Howards End, a vida
interior da aristocrácia
inglesa. Sobresainte
outravolta o actor Anthony
Hopkins.

• Violonchelista arménio doctorado
no Conservatório Tchaikovski de
Moscova, oferécese para concertos,

arque tras e cla es de chelo. (986) 22
4457,de 11a13ede 17a21 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 mediodia.
• A Treu a revista das J11ntas Galegas
pola Amnistia , informa pontualmente
das pressas e pressos independentistas
galegas a im como das actividade
anti-repressivas da organiza9om. Ao
me mo tempo distribue material para
a solidaridade. Solicita informa9om
no Apartado 875 de Campo tela.
• Véndense ordenadores (2) Olivetti
e Inves con disco duro e boca para
disco de 5 funcionando perfectamente
e repleto de programa a prezo interesante. Información no (986) 73 17 55.
• Home de 40 ano , preséncia agradable, solicita traballo sério e re ponsábel como empregado, chófer,
secretário e maxasista (diplomado). a
persoa ou indu tria! olvenre e for mal. Podo viaxar periodicamente, e
oferezo absoluta honradez persoal e
profe ional. Apartado de Correo 521 .
15080 A Coruña.
• Alúgase piso . Zona da Praza de E ·paña (Vigo). Tre cuarto . Dirixir e ao
(986) 47 34 90.
• Diplomado en Maxistério busca
traballo en calquer parte da Galiza.
Telf. (91) 365 61 45
• Vénde e Vespino XL, en bon estado. 45.000 pta_ lntere ado chamar ao
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga.
• Dao-se explicac;oe de portugué na
Corunha. Telf. 28 13 03, perguntar por
Miguel.
• Rexurdimento : edición fac ímile
da reví ta publicada en Betanzo no
1922-23 potas Irmandades da Fala.
1 12 páx. mái índice . 1.500 pta. Cebreiro: con textos de Clodio González e Siro. Publicado con motivo da
exposición antolóxica obre o arti ta
Álvaro Cebreiro. 64 páx., ilu tracto ,
20 láminas a cor. 1.200 pta. Se non a ·
atopa na ua libraría habitual pódea
so licitar á A ociaci n Cultural EiraVella, Seixo Rúbio, 16, 3" O de Betanzos, contra reembo lso ou env iando
cheque bancario•

Musica
Sinfónica da Galiza

\"i

O Xoves 7 .no Pazo de Congresos da
·coruña, o Venres 8 no Auditório da
·Galiza en. Santiago, e o Sábado 9 no
Teatro Jofre do Ferrol. Interpretarán
pezas de Mozart e Wagner, xunto coa
soprano RaffaeJa Ravecca e baixo a
dirección de Peter Maag . .Edmon
Colomer dirixirá a orquestra do Martes 12 ao Y.e'nres 15, para interpretar
obra de B.artok dentro do programa
Concertos didácticos do Pazo de Con- ·
gresos da Coruña.
·

.La Boheme
De G. Puccini posta en cena pala coprodución do Festival St-Céré, a Opera
de Poznan, coá Orquestra da Nouvelle
Radio Polonaise. Os dias 19 e 20, ás 9
da noite, dentro do programa de abono
do Auditório de Gal.iza en Santiago.
Teléfono (981) 57 JO 26 e 57 38 55.

Sexteto de corda Studio
Composto por profesores da Académia
superior de Música de Lodz. Interpretarán o So111•enir de Florence de P.

mánticas e de música contemporánea.
Actuación o Xoves 7, ás 11 da mañá
dentro da programación dos Concertos
didácticos para xó 1•enes do Auditório
da Galiza (Santiago). fnterpretarán un
programa a determinar dirixidos por
Andrzej Wróbel .

Otis Grand &
The Big Blues Band
La

Bo~eme

O Venres 8, ás 10,30 da noite no C.C.
Caixavigo dentro da programación
deVigocultura'94.

de G. Puccini

Tchaikowsky, odia 14, ás.11 da mañá,
dentro dos concertos didácticos para
xóvenes do Auditório da Galiza.

Concerto
de bandas de gaitas

Xóvenes intérpretes
gal egos

O Sábado 9, ás 8,30 do serán, no Centro Cultural Caixavigo. Coa participación de Robaleira de Cedeira, Ancoradoiro de Ribeira e Manzaneda e
máis Xarabal de Vigo.

O ciclo Xóvenes intérpretes galegos do
Auditório da Gal iza oferece a actuación
das sopranos Mercedes Hernández
Mouriño e Concepción Rodríguez
Fariña, acompañadas ao piano por
Juan Manuel Varela Louro, o Martes
12, ás 9 da noite no próprio Auditório.

Camerata Vistula
Formación fundada en 1986 que combina un sexteto de corda, un quinteto
de vento e un piano. No seu repertório
figuran pezas do barroco, clásicas, ro-

Korosi Dansas
Do mellar rock batea o 14 de Abril no
Playa Club da Coruña.

Los Piratas
Xunto con Cruz del Sur como conxunto invitado, o Sábado 9, ás 11 da noite
na sala Ene de Vigo. Entrada antecepada 800 pta., en taquilla 1.000 pta.

Clan Moriarty
O 15 de abril na sala Bristol do Ferro!

Los Coronas
O Venres 8, ás 12 da noite con entrada
libre na Iguana Club de Vigo.

Planta Baixa
Dous concerto~ no pub Planta Baixa
de Vigo nesta fin de semana. Dr. Bad
e máis Rebelde Rojito con entrada libre para o Sábado 9, ás 22,30 h. ; e Ximo Tebar para o Domingo 1O, ás 22
h., cunha entrada de 800 pta.

The
Tombstones
Actuan o 7 de abril xunto con tres grupos máis na Festa do plástico guai no
Playa Club da Coruña, e o 8 de Abri l
na sala Bristol do Ferro!.

Los Del Tonos
En xira pala Galiza no seu Tour do
C/ube E1?f'ermo, o Venres 8 de Abril
actuarán, ás 12 da noite, en La C lave
de Santiago; e o Sábado 9 farano, á 1
da madrugada, na sala La Nave do
·
Ferro!.+
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Cinema

Exposicións

Direitos humanos

Gravados
de porcelana

Abril. Pódense concertar visitas para
centros de ensino no (986) 81 01 70.

Do ceramista Paulí. Expostos no
Museu Arquelóxico de Ourense
até o 21 de Abril. Horário de 9,30
a 13,30 e de l 9,30 a 21 ,30 h. Festivos só de mañá e Luns pechado.

Imaxes
de luz e aceite

O grupo local de Amnistia Internacional de Santiago oferece un ciclo de cinema dentro da sua campaña Vidas Silenciadas contra as desaparicións e
execucións extraxudiciai s. Os filmes
proxectanse ás 19 h., no salón de actos
da Facultade de Filosofia de Santiago.
Derradeiros títulos do ciclo: Unha irta
estación branca, dia 7; e Os berros
do siléncio, dia 14.

O Outro Cinema
A Delegación de Alunas da Escola de
Telecomunicacións de Vigo en colaboura co Cine clube Lumiere artella
un ciclo de cinema con pases de balde
para todos os membros da Universidade ás 20,30 h., no Auditório do Concello de Vigo. O dia 1 1 pasan Rashomon de Akira Kurosawa, e o 18, Conto de primavera de Eric Rohmer.

A rapaza terríbel
Dirixida en 1989 por Michael Verhoeven. Odia 13, ás 8,30 do serán, no Auditório do Concello de Vigo, dentro da
programación do Cine clube Lumiere.
Entrada 300 pta.

Grandes
interpretacións do 90
Ciclo de cinema artellado polo C.C.
Caixavigo. As proxeccións teñen lugar
en versión orixinal sub-titulada en casLellano, ás 8,30 do serán, no audiLório
do Centro Cultural. O derradeiro filme
do ciclo é Thelma e Louise de Ridley
Scott (EUA 1991 ), o Xoves 7.

Ciclo Luis Buñuel
no CGAI
O CeoLro Galego de Artes da Imaxe
oferece un ciclo adicado a Luis Buñuel
con pases ás 20, 15 h., do Venres 8 ao
Mércores 13 na sua sala de proxeccións. Durán Loriga, 1O. A Coruña). O
ciclo comprende os títulos Un can andaluz e Terra sen pan que se emiten
en sesións dobles os días 8 e 11 ; e A
idade de ouro para os dias 12 e 13 .

Galegos de adopción:
de Xerusalem a terras
de Santiago

1

Con obra de X. Abad e C. Suárez
no Café de Macondo (San Andrés,
106) da Coruña.

Veiga Roel:
fotografias 1954-1964

Tres pintores
cubanos

O Venres 8 de Abril, ás 8 da tarde, ábrese no Museu de Pontevedra a monstra de fotografías de
Veiga Roel, artellada polo Centro
Galego de Artes da Imaxe.

Israel Tamayo, Berto Luís Ruano e máis Alberto Lescav, Até o 9
de Abril no Café de Cat;o a Catro
de Vigo.

Redescubrir
América Latina

Fotografia
de Natureza

Até o 25 de abril no Círculo Mercantil de Vigo.

De M. López Caeiro, até o 8 de
Abril na residéncia universitária
Monte da Condesa (Santiago).

Equipo Crónica,
obra gráfica

Gerardo Porto

Até o dia 23 na Galería Sargadelos de Santiago, de 10,30 a 14 e
de 16,30 a 20,30 h. Os valencianos Manuel Valdés, Rafael
Solbes e Juan A. Toledo fundan
o Equipo Crónica en 1965. Juan
.
. .
"
. ,,
A. Toledo sepárase un ano des- Gravados de porcelana de Pauh no Museu Arqueolox1co de Ourense. Campo Lame1ro .
pois e os outros dous componentes
Bieito M. Vázquez
Páxinas coordenadas por
encelan un traballo de presupostos
Pintura na Nova Sala Caixavigo.
IAGO LUCA
ideolóxicos críticos co rexime franquista. A Galeria Sargadelos expón a
cos, expón até odia 16 de Abril unha
Remediós Friegue
sua obra gráfica.
série de manuscritos ilustradü"s polo
Acuarelas e óleos de Remedios Priepróprio escritor.
gue, até o 18 de Abril na Sala de Arte
Marta Sozzi Vilaboa e
Caixavigo. Horário de 19 a 22 h.; festivos de 12 a 14 h.
Manuel Ayaso Dios
Obxectivo da memórfa
Duas monstras de pintura, até o 2 de
1994
Maio, na Casa da Galiza en Madrid.
Xavier Magalhaes
As obras apresentadas ao certame do
De 10 a 14 e de 16 a 20 h., festivos só
Expón do 8 ao 29 de Abril, de 10 a
Museu Arqueolóxico da Coruña Obde mañá.
13,30 h. e de 17 a 21,30 h., de Luns a
xectivo da memória 1994 fican exVenres, na sala Saira (María Berdiapostas no Castelo de San Antón (A
Jes, 23. Vigo) .
Homenaxe a Avilés .de
Coruña).

Taramancos
A Casa da Cultura de Noia, có motivo
do segundo aniversário do finamento
do escritor e poeta Avilés de Taraman-

I Monstra Vascoarte
Aberta até o 10 de Abril na Galería
Seira de Padrón.

Teatro
Feliz
cumpleaños,
Sr. Ministro,

Produc ida por Vídeo Zetra, ten a sua
es trea o Xove 15 , ás 20 15 h ., no
CGA I, Durán Loriga l O. A Coruñ a.+

de Rafeí
Mendizábal
con lñaki
Mi ramón,
Valentín
Paredes,
Tomás Gayo
e Paula
Sebastián

Actividades
Xornadas Entrepobos
A IVXornadas Entrepobos celebranc na Casa da Arte de Vigo con vária
confe réncias, o Yenres ás 8 do se rán,
coa que se fai unha refl ex ión obre a
difcréncias orde-Sul. O Venre 8, Antonio Alvarez Solí , e ·critor e xomali ta, impartirá a charla Crise de mfores

na sociedade occidental. A necesidade
dunha nm•a ética . O Venres 15, Manuel Martín Medem , xornalista de
RNE, ha tratar A ma11ipulació11 infor-

matii·a en favor dos intereses do Norte.

Análise da
e trutura marisqueira

O Venres 8 de abril, ás 7 do serán, na
sala de conferéncias do Castro (O Castro. Sada), X. M. Pardellas de Bias,
do Departamento de Estrutura Económica da Universidade de Vigo, impartirá a conferéncia Análise da estructu-

ra marisqueira para a ordenación do
sector. A charla ven encadrada nas ///
Xornadas de Meio Mariño e Acuicultura do Grupo Sargadelos. Maior in-

Teatro Principal
de Santiago

Electra,
segundo Eurípides

Oferece várias repre entacións para este mes. Odia 7, ás 11 da noite, Feliz
Cumpleaños, Sr. Ministro de Rafael
Mendizábal con lñaki Miramón, Valetín Paredes, Tomás Gayo e Paula Sebastián, dirixidos por Fermín Cabal. O
dia9,ás 10, eo 10,ás 11 danoite,o
Centro Andaluz de Teatro pon en cena Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Odia 12, ás 10, e dia 13, ás
11, Encarna Paso, María José Alfonso,
Marta Puig e Maru Valdivieso, interpretan a adaptación de Nacho Artime
da obra Bailando en verano de Brian
Friel. Os días 14, 15 e 16, ás 1O, poderase ver Els Joglars con El Nacional.

Versión e dirección de Manuel Lourenzo. Pódese ver até o 22 de Abril,
de Luns a Xoves ás 6,30 do serán,
Yenres ás 8,30 e Sábados ás 10,30 da
no'ite, na Sala Galán de Compostela.
Entrada 800 pta., cun descanto do 50
por cento para sócios da Sala e conQicións especiais para institutos e
Uñiversidade. Información e reservas
no teléfono (908) 98 31 65, de 11 a
15 horas .

formación no (981) 62 39 54. •

Publicacións

Tevisión
Bícame, estúpido

·

O Sábado 9 en Butaca Especial (versión
orixinal sub-titul ada) da TVG. (EUA
1964). Director: Billy Wilder. Intérpretes: Dean Martín, Kim Novak, Ray
Walston e Cliff Osmond. Ao chegar Bícame, estúpido ás pantallas, Wilder escoitou duras críticas por parte das asociacións .para a defensa dos valores morais e os bos costumes. O director entraba a saco nunha institución tan intocábel
coma o matrimónio, para reducila a un
accidente que xira sobre o sexo.•

A Eiroa
A Sociedade Cultural Monte Louro
de Muros, ven de ·editar o número 11
da revista A Eiroa. Nesta publicación
trátanse temas como o planeamento
urbanístico en Louro, a sua paisaxe
natura l, a tnponímia, o património e o
seu aproveitame.nto. Tamén inclue,
amais doutros artigas, entrevistas a
Ursula Hein ze e ao Sr. Antonio o
compoñedor de Torea: Calquer interesado pódese dirixir á Sociedade Cultural Monte Louro (98 1) 82 65 21 , en
horas de oficin a; agás Luns. +

Algo especial
De Jim Cartwright, interpretada pola
Compañía de Lola Herrera, os dias
9 e 10 de Abril no C.C. Caixavigo. ·+

A Carpa da Ciéncia
O. museu itinerante adicado á ciéocia no
Porto de Bauzas (Vigo), até o 24 de

Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña, até o 24 de Abril.

Lois Seixo
Pinturas na Sala dos Peiraos de
Vigo, días laborabeis de 11 a 14 e
de 17 a 22 h., Sábados de 17 a 22
h., e Domingos de 11 a 14 h.

Caricaturistas nóveis
Até o 12 de Abril na sala de exposicións da Casa da Xuventude de Vigo.

Arte precolombina
Até o 10 de abril, de 12 a 19 h. de Martes a Domingo, na Sala Isaac Díaz Pardo do Auditório da Gal iza. Pezas de arte precolombina pertencente aos fundos
do Museu Barbier-Mueller de Xenebra,
na que veñen representadas as culturas
mesoamericana, andina e amazónica.

Pintura do siléncio
Pintura de José Luis Fajardo. Até o 22
.de Abril no Museu do Povo Galega.+
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Javier Castro, un español empregado da
empresa de armamentos Santa Bárbara de
Madrid que se encontraba en Turquia en
viaxe de negócios foi a vítima accidental dun

atentado kurdo acorrido o pasado 2 de Abril
en Estambul. O xornalista Xavier García narra
nesta crónica a experiéncia vivida estes dias
polos turistas obxectivo dos atentados.

Un español, representante dunha empresa de armas, vítima nun atentado

Morrer en Turquia
• XAVIER GARCIA
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ada máis baixar do avión, os tu.ristas que chegaron a Estambul
o Domingo 27 de Marzo comezaban a
estar descolocados. Levaban o bañador
na maleta pero chovia e facia un fria do
Padornelo en Decembro. A causa empiorou pouco tempo despois camiño do hotel: o guia do autobus con;e.1.aba os primeiros resultadc s das eleicións municipF.;.1s celebradas ese dia. Os
ir.·isgristas islámlcos do Partido da Prosperidade parecían
ir de segundos nas votacións
de Estambul. De pri meiros
resu 1ta ~ian quedar máis tarde . segund o os dados oficiais, que demoraron para
alá de catro di as en facérense públicos (casualmente ,
xusto despois do Xoves Santo, cando xa os últimos turistas ocidentais estaban ben
instalados nos mil e un hoteis da antiga Constantinopla). Na capital, Ankara, os
integristas tamén serian os
primeiros, e noutras trinta cidades de Turquia. Pero para
aquela os portadores do dólar andaban xa visitando museus e poucos guias se atrevian a talar dos resultados.

cando Iraq e Kuwait, e do mal que trataba Sadam Hussein aos "pobres" kurdos
que fuxian polos montes nevados. Tamén lembraban unhas imaxes da televisión, pouco antes de sair, que mostraban
a eses mesmos kurdos, esta vez ardendo coma tachos nas autoestradas alemás . Pero a locutora non explicaba moito
(xa se sabe , a televisión) e as imaxes semellaban tan irreais que era difícil ser

Polo boca a boca e os diários en inglés alguns xa sabían, sen embargo, que o
mesmo dia das eleicións unha bomba feria a tres turistas
estranxeiros, entre eles unha
española, na mesquita de
Aia Sofía. Moitos menos por
suposto coñecian que esa
mesma data o exército turco
bombardeaba unha aldea
kurda no Leste do país matando a 14 persoas e ferindo O Grande Bazar, onde estoupou a bomba, é un dos lugares máis
a várias dúcias. Era un dado polos estranxeiros.
máis dunha guerra desigual
sobre a que a gran maioria dos turistas
consciente do limite de sofrimento· que
españois en Estambul comezaban agora
supuñan. Agora todo lles parecia moito
a escoitar, e alguns deles a sentir no seu
máis real (e absurdo ao mesmo tempo):
próprio pelexo. Algo lles soaba, si, de
os "pobres" kurdos atentaban contra
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De aspiracións
e aspirantes
• CARLOS MELLA

eles, españois, aos que non lles tocaba
nen de perta a cuestión e que ian a Turquia de vacacións, a descansar, ou cando menos a mercar alfombras. Na mesquita, no bazar, no hotel poderia estoupar a bomba xusto cando eles pasasen.
En fin, o mellar era esquecer. Nesas datas os turistas de Estambul cóntanse por
milleiros e xa seria má sorte que, nunha
cidade de seis millóns de habitantes, lles
tocase xusto a eles .
Mentres tanto os políticos e
as ruas mostraban a resaca
das eleicións. Os futuros alcaldes integristas de Estambul e Ankara acusaban aos
concellos actuais de estaren
destruindo probas sobre presuntos casos de corrupción .
Ooutro lado , os partidos de
corte ocidental aseguraban
que os islamistas pensan
proibir o consumo de alcool
e separar a homes e mulleres nos meios de transporte
públicos. Partidários duns e
doutros manifestábanse palas ruas de Ankara.
Coa chegada do fin de semana todo parecía máis tranquilo. Os turistas facian as derradeiras compras antes de marchar. Poucos leron a notícia
sobre o asasinato de tres militantes do PKK (o Partido
dos Traballadores Kurdos)
que ocupaba moi pouco espazo no Turkish Oaily News
do Sábado 3 de Abril. Unha
caixa de limpabotas estoupou
frente á xanela dos dólares
no Grande Bazar. Desta vez
case todos se inteiraron porque case todos estaban ese
dia no labirinto do mercado
coberto. Duas persoas tiveron moi má sorte: un español
e unha muller tunecina. Alfrecuentados
gunhas outras bastante má.
A maioria dos turistas boa,
polo que, ao dia seguinte, puderon ver a
todos os diários de Madrid falando en portada dos kurdos . Ainda que esta vez non
eran as vítimas, senón os verdugos.+
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íñame a min un pouco preocupado a brandura de Manuel
Fraga nestes últimos tempos . Home,
xa sei que todos os ditadores teñen
bágoa fácil e debecen por pasar por
pais amantísimos e sacrificados. Per'o
o certo é que perdera aquel pronto
que o fixera famoso no universo mundo. Afortunadamente só foron aparéncias , leves ilusións, imaxinacións sen
fundamento e todos ficamos acougados: na primeira ocasión Fraga voltou
a demonstrar que segue senda un auténtico Fraga lribarne , para acolloamento dos aspirantes.
Levou Fraga aos conselleiros ao retiro
de Poio: non por nada senón para demostrar unha vez máis quen manda,
que sen este ritual de ostentación o
poder sabe a pouco. Alá foron e algun
deles, coidando estar diante dun vello
e caduco deixoulle cair o das "previsións sucesórias"; nunca o fixera. O
vello caduco converteuse nun mastín
enrabexado. Voltou aos seüs prontos,
puxo orde na compañia e aproveitou a
ocasión: se alguén ten présa por chegar que se estea quietiño -dixo-, é
o quemáis lle convén.
E a manada conselleiril carpo a terra
e coa orella encartada . E para que
non houbese dúbidas, nas próximas
eleicións xa dirán os galegas o que teñan que dicer, que xa Fraga ten decidido o que dirán: que recunque Don
Manuel.
Asi os aspirantes a seguir aspirando .. .
e ás caladiñas , non vaia ser o demo. •

VoLVER AO REGO
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in que os nacionalismos son
egoístas e chantaxistas.
Eche boa verdade .
Mira senón ao Pujol que vai ao seu e
aprovéitase de todos os españois,
non como os alemáns do Bundesbank ou os xaponeses de Suzuki que
antes de subir os intereses ou de cerrar unha fábrica perguntan: que tal?
vailles ben asi? E esas leis que lle
chaman de normalización , pero que
no fundo tentan de impoñer o galega,
o catalán e o basca , son igual. Que
diferéncia cos nortea-mericanos, tan
comprensivos para todos os idiomas
que non son o inglés ou os ca$tellanos, pobriños, que sofren porque
eles non teñen duas línguas "como
tenéis vosotros''. Que vergonza dá ler
iso de "merque produtos _galegos", co
xenerosos que son os dos hipermercados franceses que veñen aqui por
nada, para daren exemplo, como os
misioneiros .
Os nacionalistas, coa sua avarícia, están a derramar este mundo solidário,
xeneroso e altruista. Un ha peniña. •

