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Dependerá 
do Congreso de Maio 

Francisco 
Vázquez disposto 
a liderar un 
11partido 
nacionalista 
moderado" 
Cando no PSOE galega es
tán a debater liderazgos, 
apresentándose Francisco 
Vázquez como un dos seus 
líderes máis sólidos, aparece 
o libro de conversas que Xo
sé António Silva realiza co 
político coruñés e que a edi
torial Ronse/ publica sob o 
título de V de Vázquez. Nel 
existen afirmacións como a 
necesidade dun partido na
cionalista moderado na Gali
za que, chegado o caso, o 
alcalde coruñés estaria dis
posto a liderar. (Páx. 9) 

Debate 
coa xeración 
da posguerra: 
Manuel Maria, 
Neira Vilas, 
Novoneyra e 
Bernardino Graña 
Naceron á poesia nunha lon
ga época de Ditadura e foron 
quen de romper o sólido si
léncio cos seus cantos libe
rad ores . Descubriron que 
Galiza era unha nazón sen 
voz, que a língua era domi
nada, que a sociedade esta
ba oprimida. Decidiron ser 
subversivos . Comprometé
ronse co seu pavo e a sua 
tala e pasaron, dun xeito ou 
outro , ao activismo político. 
Luxaron as mans porque sa
bian que non podian quedar 
inmunes nun tempo de crise 
e amargor. (Páx. 28 - 29) 

MISS 
OURENSE 

Bieito lglesisas 

Carro relatos policiais ambientados 
no Ou rense de finais dos anos 60. 

Gumensinclo espereira, un 
policía paisano e enérxico 
enfróntase cunha ciclacle 

dominada pola cobiza e o sil encio. 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 
Nº 617 • 150 PTA 

Todas elas son rendábeis, pero vense afectadas por decisións 
políticas do Estado ou por operacións especulativas 

Sete das maiores empresas de 
Galiza sofren ameaza de peche 
Desde a chamada reconversión non se via lume nas estradas. Os traballadores do sector 

naval maniféstanse case diariamente en Vigo. No mesmo caso están os de Alvarez. Case un 
cento de policias foron desprazados a esta cidade para "mantera arde". Tamén en Ferrol se 

mobiliza o naval. E duas empresas máis, Picusa de Padrón e Forxas de Ourense, ambas 
situadas entre as máis importantes de Galiza, sofren ameaza de peche. 

Manuel Regueiro, 
director de Política Lingüística: 1 Non hai 
dados fiábeis sobre a situación do galego' 
Considera que a criación do Ra
món Piñeiro era "necesária para 
apurar a investigación , porque 
ainda está por facer o Gran Dic
cionário do galega" e di que as 
críticas recebidas son "un acica
te"; desacredita as informacións 
sobre a situación do galega 

"porque non se usan dados fiá
beis" e, despois de doce anos 
de Autonomia , anúncia que a 
Cons~lleria teraos o ano que 
ven. E o único alto cargo políti
co que conserva o seu pasto 
desde o governo tripartido de 
González Laxe. (Páx. 5) 

lván Álvarez, obxector en Bósnia: 
10s militares non fan nada, 
máis que atender o mercado negro' 
En desacordo cunha Lei de 
Obxección de Conciéncia ao 
servizo militar que cumpre, dez 
anos en Decembro, lván Alva
rez ía para insubmiso conven
cido cando viu a oportunidade 

de realizar un traballo social 
nos Balcáns. Como voluntário 
nun proxecto de animación so
ciocultural que fracasou , estivo 
na ex lugoslávia desde come
zos de ano. (Páx . 16 - 17) 

ANXO IGLESIAS 

PP e PSOE 
retrasan a 
renovación dos 
consellos de 
Contas e da RTVG 

O PP e o PSOE están cain
do nun caso claro de corrup
ción política ao pactaren un 
retraso na renovación do 
Consello de Cantas e o 
Consello de Administración 
da CRTVG, segundo denun
ciou o portavoz do BNG, Xo
sé Manuel Beiras , defenden
do o direito da formación na
cionalista a estar desde hai 
meses nos dous organismos 
en función da representativi
d ade obtida nas autonómi
cas do outono. (Páx. 7) 
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Os Comités de 
empresa son 
unánimes ao 

resaltar, cos dados 
na man, a 

viabilidade das suas 
respectivas 

empresas. Picusa 
canta con 15 mil 

millóns de pedidos 
par~ este ano. Duas 

liñas de produción 
da coruñesa Santa 

Bárbara serán 
efectivizadas en 

plantas i~staladas 
fóra de Galiza. 

Outras pade~en a 
desídia reiterada'.das 
administracións que 

acabou ppr facer 
inviábei~ proxectos 

altamente 
produtivos. 

Os traballadores dos catro estaleiros que fican en Vigo resístense ao peche e protagonizan manifestacións constantes nos últimos tempos. A. IGLESIAS 

A cuota produtiva-de Alvarez, Picusa, Forxas e catro estaleiros poderia 
engrosar outras áreas 

Nen o Esfado, nen ós compradores 
demónstraron a falta de viabilidade das 

_;!---- -

emprésas que pretenden cerrar 

Cada dous por tres, Xosé Gar
cía Lapido viaxa a Barcelona. É 
o presidente do Comité de Em
presa de Picusa e transládase á 
capital catalana para ver de 
acadar un consenso que facilite 
o refrotamento da sua empresa. 
"Aquí hai movimentos moi estra
ños para botarnos abaixo", dixo 
recentemente. 

A Xosé Carrillo Souto, Presiden
te do Comité de Empresa da 
factoria coruñesa de Santa Bár
bara, non lle queda máis recurso 
que o do pataleo. "Apresentaron 
un expedente de regulación de 
emprego e peche de fábricas 
que o INI non está disposto a 
discutir e negocia(', protestaba. 

O grupo inversor Sumarroca
Olabarria, de Catalunya, ten 
acreditada a sua especialidade 
en crebas : unha actividade da 
chamada enxeñeria financeira 
que proporciona píngües benefí
cios. Diso saben moito na fábrica 
de curtidos Picusa de Padrón, 
que padece un afogamento de
trás do que está este grupo. 

Picusa, que arrasta a tradición 
curtidora desde o século pasa
do, tras unha série de peripé
cias pasou das mans de Ruma
sa ás do Estado, foi finalmente 
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HORACIO VIXANDE·CARME CARBALLO·BEGOÑA MOA 

privatizada en 1989 por un valor 
simbólico de 375 .000 pesetas. 
Os seus novos proprietários, o 
grupo catalán Vila, receben un
ha inxección de 1.500 millóns 

de pesetas para refrotala. 

Con Ricardo Vila á frente, a em
presa conseguiu medrar, pero a 
crise do sector, os cámbios no 

Unha compañia de antidistúrbios da Policía transladouse a Vigo para "mantera orde". 

mercado monetário e as suas 
repercusións no comércio exte
rior da empresa, e as débedas 
arrastadas desde Rumasa, que 
no 89 suman 3.400 millóns 

A. IGLESIAS 
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(2.000 a curto e 1.400 a longo 
prazo) , deixan á compañia en di
que seco a respeito da capaci
dade de produción, a resultas da 
que ten que acometer no 93 un
ha prexubilación de 90 persoas. 

A crise de produción era profun
da, pero a sua economía gozaba 
de certa saúde e a continuidade 
non estaba en perigo. Nesta si 
tuación aparece a empresa cata
lana Tipel , que padece os proble
mas contrários; a saber: unha si 
tuación económica moi delicada, 
pero unha carteira de clientes e 
un prestíxio de marca en toda 
Europa. Embarcadas ambas nun 
proxecto comun , a viabilidade 

_áparece máis clara. Contado, o 
_novo grupo, que comeza a fun
cionar xuntamente no 93 pero 
que asina da fusión como Tipel
Picusa no primeiro de Xaneiro de 
1994, ten unhas débedas de 
8.000 millóns, máis 1 .500 millóns 
de pesetas anuais en gastos fi 
nanceiros. Pala contra, a sua car
teira de pedidos é histórica : 
15.000 millóns para o 94. 

Afogamento financeiro 

Nesta fusión é onde toma rele
váncia o grupo Sumarroca-0/a
barria , xa que é proprietário 

(Pasa á páxina seguinte) 
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De pratos a zapatos: proibido producir 
En Xuño de 1991 o Estado 
traspasa o Grupo de · Em· 
presas Alvarez á produtora 
de louza La Cartuja de Sevilla. 
A operación ben logo foi de
nunciada polos traballadores 
da empresa galega, xa que a 
firma compradora era de menor 
tamaño e carecia de solvéncia 
económica e industrial. Mália 
que a Administración central 
garantia a continuidade do gru
po sen crise, hoxe os traballa
dores de Alvarez protagonizan 
mobilizacións case a diário pa
ra reclamar unha saída á crise 
que eles mesmos vaticinaran 
pero que o Go-
verno negara. 

pedida polos traballadores. A 
cámbio o grupo comprador de
se m bol sou cen millóns pero 
non se compr_ometeu a abordar 
un plano de viabilidade real
mente executábel. 

Un rosário de peches 

Pero Alvarez correu mellar serte 
que moitas outras empresas ga
legas que contaban con todos 
os elementos para sobreviver 
con esplendor. 

Siderúrxia de Galiza (Si
degasa) era unha empresa mo-

delo cun esque

Motores Deutz foi unha 
compañia pública desgaxada 
do estaleiro Barreras. A sua 
capacidade de produción non 
era posta en cuestión, pero a 
proprietária das marcas reti
rou as licéncias coa complici
dade do Estado . A empresa 
pechou. 

Sobre a matriz de Deutz, Ba
rreras, pende a ameaza de pe
che. O estaleiro •non ten carga 
de traballo porque o seu pro
prietário, o INI, renunciou a 
buscar carteira de pedimentos, 
denúnican os sindicatos. Aí 
atrás foi denunciada unha 
operación inmobiliária que pre
tendía construir nos terreas do 
estaleiro . 

Outro estaleiro, Bazán, atrave
sa constantes crises de produ
ción porque o seu proprietário, o 
estado, tenlle proibido acceder 
ao mercado de buques civis. 

Labauto, en Ourense, foi 
vendida por Citroen e continuou 
durante moi pouco tempo a sua 
actividade produtiva fabricando 
compoñentes para a casa auto
mobilísitca, até que Citroen dei
x o u de facer pedimentos. A 
compañia compradora sabia 
dos planos de Citroen e actuou 
con complicidade. 

Ascón foi o estaleiro máis mo
derno de Europa, pero foi pe
chado para transladar a cons
trución de buques aos estalei-

ros do Sul do Estado. 

Mafriesa e Frigsa eran os 
buques insígnia da indústria cár
nica galega, foron sacrificados 1 

para colocar no seu mercado os 
produtos de empresas de fóra. 

Refrey é unha empresa de 
maquinária de costura, a direc
ción separou a produción da 
comercialización, constituindo 
duas empresas distintas. A fal
ta de investimento levou á par
te produtiva a unha situación 
de esmorecimento mentres a 
comercial continua as vendas 
da fabricación doutras facto
rías. Os terrees da planta de 
Bauzas, en Vigo, teñen un alto 
valor inmobiliário. • Alvarez entrara 

en crise cando 
era propriedade 
do INI porque , 
entre outras, o 
Instituto público 
despoxara á fá
brica de louza 
das suas canles 
de distribución e 
venda direita . 
Ainda asi , o seu 
nome contribuiu 

Ascon, Mafriesa, 
Frigsa, Deutz, 
Sidegasa e 
Labauto, 
exemplos de 

ma de produción 
diversificado que 
a protexia de cri
ses pola facilida
d e de orientar 
novas liñas de 
produción. Tiña 
débedas, pero 
non foi apoiada 
pola administra
ción e rematou 
adquirida por 
Celsa, unha em
presa ainda máis 

Os operários de Álvarez, privatizada en 1991, exixen viabilidade a meio de manifestacións, logo de esgotar aviado diálogo. . . 

empresas con 
fu tu ro pechadas 

a conservar un-
ha cuota de 
mercado que 
evitou que mo-
rrese axiña. Un elemento que 
afogaba o desenvolvimento do 
grupo era a carga que supuñan 
os gastos financeiros derivados 
do alto endebedamento que le
vou a xestión do 1 N l. 

Estudesa-Pickman, o grupo 
que está detrás de La Cartuja, 
gañaba para si unha cuota de 
mercado e uns terreas de alto 
valor cuxa recalificación foi im-

endebedada pe
ro ·que desexaba 
facerse coa sua 
cadea produtiva, 
a máis avanzada 

do Estado. Unha vez vendida 
foi pechada e a maquinária 
transladada. 

Trevinca era unha empresa vi
guesa de calzado de plástico cu
xa única competéncia era unha 
empresa basca do sector. A po
sición de Trevinca era envexá
bel e non corria riscos de desa
parición até que foi mercada e 
pechada pola sua competidora. 

(Ven da páxina anterior) 

maioritário do principal competi
dor da corporación : Colomer
Mumbany, e ten unha mínima 
parte do accionariado de Tipel. A 
intención de Sumarroca -Olaba
rria é controlar a nova sociedade 
e evitar a sua consolidación , a 
razón fundamental é que Co/o
mer-Mumbany perderia a posibi
lidade de se facer cunha impor
tante cuota de mercado, ainda 
que detrás tamén se moven inte
reses especulativos e inmobiliá
rios que aparecen desveados 
posteriormente, unha vez aborta
da esa primeira operación . 

Unha vez constituida a corpora
ción Tipel-Picusa, co futuro des
pexado, a dirección entra en 
contacto cos acreedores finan
ceiros para acometer unha re
negociación da débeda. Os ban
cos, entre os que está La Caixa 
de Pensions e a sua filial Caixa 
Sane, mónstranse de acordo. 

Neste contexto, o 18 de Marzo 
vence o prazo dunha débeda de 
75 millóns contraídos polo grupo 
coa Caixa Sane e contra o pac
tado dous dias despois, o 20 de 
Marzo, a entidade financeira 
apresenta ante o xulgado un ex
pedente para forzar a quebra de 
Tipel-Picusa. Como consecuén
cia diso, o 4 de Abril esta em
presa ten que apresentar sus
pensión de pagamentos. Pare
llamente, Colomer inícia unha 

A factoria coruñesa de Santa Bárbara 
é a máis viábel do grupo, pero a sua 
produción será transladada a Trubia. 

to industrial como urbanísitca. 

A saída que están a negociar, 
tanto a empresa, como o comité 
de empresa, cos bancos e coa 
Generalitat e a Xunta inclue a 
necesidade dunha inxección de 
800 millóns de pesetas que per
mita mercar peles e químicos 
para comezar a produción e ser
vir a un mercado que xa ten. 

O grupo Sumarroca-Olabarria é, 
se cadra, un dos de máis peso 
económico e financeiro na Cata
lunya e os seus tentáculos ex
téndense por todo ese país. 

campaña de descrédito contra 
Tipel-Picusa para provocar un 
maior afogamento, tanto de car
tas como de matérias primas. 

Hai dous elementos claves na 
crise da empresa de curtidos. 
Por unha banda, a sua desapa
rición sginificaria un translado 
dos activos intanxíbeis de Tipe/-

Picusa (a carteira de pedidos e 
a sua imaxe no exterior) a Colo
mer. Por outra banda, a rapina 
sobre os terrees facilmente re 
calificábeis que no centro urba
no da cidade catalana de Vic 
ten Mora Piel, do grupo Tipel-Pi
cusa, comeza a ser palpábel. 
Ambos bocados son suculentos 
e provocan a especulación, tan-

-

O INI 
contra Santa Bárbara 

No caso da crise de Santa Bárba-

(Pasa á páxina seguinte) 

Menos tarta _para os · mesmos comedores 
As multinacionais teñen pátria. Cando a crise apreta, as 
plantas que se levantan son as da periféria, como 
veñen de comprobar os empregados de Suzuki ou 
como xa sucedera en Galiza con Motores Deutz, ante·s 
Motores de Barreras ou coa produción de buques. Igual 
dinámica vívese dentro do próprio Estado español. Ver 
senón, nestas páxinas, os casos de Trevinca, mercada 
e pechada por unha empresa basca; Sidegasa que foi 
cerrada en benefício dunha empresa catalana máis 
antiga ou os máis actuais de Alvarez, Picusa, Santa 
Bárbara ... 

Nunha fase na que non hai mercado para todos, cada 
quen trata de salvar as suas cuotas de produción e 
nese labor os governos interpretan un papel 
fundamental. Uns acusan aos outros de ter 
"sobredimensionado" este ou aquel sector, impóñense 
cuotas, falseanse dados e os mecanismos de 
solidariedade saltan polo aire. Galiza carece, nesa 

coxuntura, dun governo que a respalde, posto que non 
se poderia calificar de tal, a política de declaracións 
excéntricas do Conselleiro de lndústria Xoán 
Fernández. 

Santa Bárbara, Picusa, Alvarez, Ascón, Bazán, 
Labauto, Deutz , Trevinca, Sidegasa, Mafriesa, Frigsa, 
Larsa ... mareas 'de-empresas viábeis, de contar cos 
resortes financeiros e comercializadores axeitados, 
parte fundamental ademais dun tecido industrial xa 
escaso, son as vítimas desta carreira desmanteladora 
que ninguén parece disposto a frear. 

O Acordo Xeral de Comércio e Aranceis (Gatt) debate 
nestes momentos pór límite ao chamado dumping 
social, a saber : os salários baixos, sen seguridade 
social e en condicións precárias, que abaratan custes e 
tiran cos prezos. Os países ricos precisan competir coa 
avantaxe da maquinária de alta tecnoloxia, co control 

das canles de distribución e cunhas matérias primas 
-baratas en orixe. 

Galiza pódese amoldará competéncia, como certifica a 
sua tradición librecambista, pero cómpre estarmos 
protexidos do que alguns denominan dumping 
financeiro e comercial: o afogamento financeiro, a 
inxeréncia desleal e a complicidade ou a cegueira da 
administración, que contempla con indiferéncia un 
proceso que leva camiño de ser irreversíbel. 

Negarlle a este país, como ás demais periférias , o 
dereito a apoiarse nos seus próprios médios, a 
autoorganizar o seu desenvolvimento, sen embestidas 
salvaxes desde o exterior, sen trabas políticas 
amparadas en subt.erfúxios legais, é condear a este 
povo á miséria ou a violéncia. • 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 

ra, na Coruña, a man do Estado 
e do seu modelo de xestión é de
terminante. Cando se acorda de
dicar a factoria á liña das armas 
lixeiras -o chamado calibre Otan-, 
asegúrase o seu futuro por canto 
era un tipo de produto de grande 
saída no mercado. 

A simples vista, os traballadores 
da Coruña nada tiñan que temer, 
ainda que a factoria tivo un des
censo coxuntural na sua activida
de desde 1990, xa que o ministé
rio de Defensa, principal cliente, 
veuse afectado ·p0r recortes or
zamentários que recomendaron 
a interrupción na adquisición de 
novo material lixeiro. En todo ca
so, o mesmo INI recoñeceu sem
pre como coxuntural e pasaxeira 
a crise da factoría da Coruña. 

Porén, e para evitar que a crise 
se prolongase, a própria Xunta 
da Galiza desde hai oito meses 
puxo a estudo as posíbeis saídas 
industriais da factoria, fóra da fa
bricación de armas. O resultado 
foi a elaboración de dous proxec
tos industriais civis, de matriceria 
de alumínio e de ferroplás. A via
bilidade viña asegurada polos es
tudos e a Xunta comprometia a 
sua participación, de modo que 
se garantía unha facturación de 
1.200 millóns anuais e traballo 
para a metade do plantel. 

Asi as causas, o pasado Xoves 7 
a empresa dependente do INI co
munica ao Comité lntercentros a 
decisión de pechar 5 das nove 
plantas e despedir a 2.070 traba
lladores. A da Coruña aparece 
como unha a pechar. 

O proxecto de Santa Bárbara é 
transladar toda a cadea de pro-

dución da Coruña a Trubia, xa 
que o tipo de fabricación de ar
mas lixeiras é o máis rendíbel. A 
respeito dos. planos de conver
síón 'c'.fa fabricación ·en indústria 
civil, pagados pola Xunta, o INI 
estimou real a sua viabilidade, 
polo que tomou nota dos proxec
tos e decidiu ensaiar máis adian
te a sua posta en marcha pero 
noutra factoria fóra da Gal iza.• 

Un grupo financeiro 
catalán, 
a recalificación 
urbanística e Caixa 
Banc, detrás da 
crise de Picusa. 

Mentres a construción naval na 
Galiza está praticamente des
mantelada, a poderosa indús
tria alemá quer prepararse pa
ra o momento crucial previsto 
na segunda metade dos 90, 
cando moitos dos grandes pe
troleiros e barcos de grande to
nelax:e terán que ser renova
dos. A forte Asociación da 
construción naval e técnica 
marítima de Hamburgo está a 
exixir ao estado igual trata
mento ao que tañen os princi
pais competidores "ternos que 
manter a nosa capacidade, 
non podemos deixarlles todo o 
campo a xaponeses e corea
nos", é o seu princípio.+ 

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

O plano contra a crise de Forxas de Galicia chega cinco anos tarde 
"Forxas de Galicia" é unha em
presa implantada hai máis de 
vinte anos en Ourense, adicada 
fundamentalmente ao sector da 
automoción (automóbeis lixeiros, 
veículos industriais, tractores, to
da clase de pezas para automó
be is, e material de defensa -
proxectis de cañón longo e cur
to-). No 78 chegou a ter 500 
traballadores. Esta empresa ins
tálase en Ourense nun momento 
no que a demanda do sector au
tomobilístico e mesmo de mate
rial de defensa, era importante, o 
que convertera o proxecto e o 
feito en si da existéncia desta 
empresa, en algo racional e con 
proxección de futuro. 

Os accionistas, desde a sua 
criación , foran os irmáns Ba
rreiros, Sodiga, o Instituto de 
Crédito Oficial e a Caixa de 
Aforras de Ourense, ademais 
da empresa basca Fundicións 
Echebarria; uns accionistas 
que se manteñen até o ano 82 
no que por falta de rexenera
ción e reinvestimento dos pró
prios accionistas, a empresa 
sofre un forte retroceso econó
mico e comeza a caréncia de 
beneficios, ao tempo que coin
cide coa crise do sector auto
mobil í stico. É nese mesmo ano 
cando se negócia un plano de 
reconversión da forxa pesada 
en todo o Estado, no que For
xas de Galicia entra xunto con 
outra empresa catalana. Sen 

1 embargo, a crise do sector do 
automóbil non comeza a afec
tar seriamente á empresa ou
rensá até o ano 86, por mor da 
forte cantídade de pedidos que 
en matéría de defensa ten For-

xas. A crise comezada no 86 
leva á dirección da empresa no 
ano 88 a apresentar suspen
sión de pagamentos, pois o pa
sivo era moi superior ao activo 
(a débeda da empresa era de 
perta de 5.000 millóns de pese
tas). Asi os irmáns Barreiros, 
no ano 92 comunican ao Comi
té de Empresa a necesidade 
de disolver a empresa por im
perativo legal (o activo non po
de ser inferior ao pasivo nas 
Sociedades). Nese ano, os ac
cionistas da empresa xa varia
ran nunha parte importante, da
do que pouco antes da suspen
sión de pagos, a empresa -in
teg ramente propriedade do 
INI- Acenor mercara as ac
cións da empresa Echebarria, 
polo que os membros do Comi
té de Empresa (CCOO e UGT) 
non dubidaron en optar por un
ha saída racional: que un ha 
empresa aceirista asumise a 
meirande parte das accións de 
Forxas, o que implicaría estar 
baixo un "paraguas protector" 
na medida en que esta viabili
zaria mellar os planos da em
presa. Unha alternativa que en 
Euskadi, xa viñan facendo as 
empresas de forxas afectadas 
tamén pola crise, que-.a máis 
de se protexeren con esa alter
nativa, decidiran agruparse pa
ra gañar forza no mercado. 

No mesmo ano 92, os accionis
tas de Forxas eran Sitega (da 
Xunta de Galicia), Forecor (for
mada por 7 directivos de For
xas de Galicia), Forecor S. L. 
(con opción de compra das ac: 
cións ao prezo de unha peseta, 
en facor do colectivo dos traba-

lladores de Forxas) e 48 accio
nistas máis que capitalizaron 
as débedas como credores. En 
todo este período, o número de 
traballadores da empresa era o 
actual: 288. 

Acordo falido 

A opción proposta daquela polo 
Comité de Empresa, a de Ace
nor, como acei-

Segundo 

Afora, de capital privado e ubi
cada en Euskadi. Tanto a Xun
ta como Afora, poñen condi
cións: chegar a un convénio 
cos credores de Forxas (Segu
ridade Social, Facenda e ICO) 
cunha quita do 95% da débe
da; aceitar o Plano de Viabili
dade proposto por Consellaria 
e Afora, que Afora non teña 
nunca a meirande parte das 

accións, e que 
os traballadores 
aceiten unha 
redución no ca-

rista, quedar coa 
maioria das ac
cións, chegou a 
ser un acordo 
asinado palas 
partes na Con
sellaria de Indus
tria, mália que di
ta acordo tiña 
que ter o visto 
bon da Xunta 
que tiña que 
axudar á finan
ciación. Acenor 
propuña unha 
redución de 
plantel de máis 

os sindicatos dro de tal xeito 
que queden en 
21 O traballado
res (78 despe
dimentos), con 
baixas incenti
vadas non trau
máticas e xubi
lacións anticipa-

a actuación 
irresponsábel 
da Xunta 
retrasou a 
solución 
para Forxas 

das. 

Neste momento 
estase nego
ciando este Pla
no de Reconver
sión co Comité 
de Empresa. 
Pode ser previ-

de 100 traballa-
dores, para que-
dar en 175. A al-
ternativa, tras 
contradicións constantes do 
Conselleiro Xoán Fernández foi 
definitivamente rexeitada. Fer
nández asegurou que "era ina
ceitábel unha redución tan am
pla de traballadores". A oportu
nidade de salvación da empre
sa, apesar da redución de plan
tel, quedou definitivamente 
apartada, e Acenor retírase da 
negociación. 

A Xunta de Galiza supre a pre
senza de Acenor coa empresa 

síbel unha aceitación do mesmo 
se Xunta e Aforo aceitan as con
dicións exixidas polo Comité. 

Reconversión 
demorada 

Pala sua banda, o Comité de 
Empresa recoñece a forte crise 
do sector e a necesidade de re
conversión do mesmo. Os pe
didos baixaron no sector do au
tomóbil e un pouco en defensa; 

pero entenden que non é xusti
ficábel a negativa defendida 
polo Conselleiro de lndústria no 
92 de non aceitar que Acenor, 
senda ademais capital do INI , 
se fixese cargo de Forxas. Sen 
embargo, achácanlle á direc
ción da empresa e mesmo ás 
institucións autonómicas e es
tatais, a falta de iniciativa e 
busca de saída á crise no seu 
momento. As solucións aplica
das en boa parte das empresas 
de F orxas en todo o estado 
(que tamén sofreron a crise) 
non foron ensaiadas na empre-

1 
sa ourensá, e cando houbo a 
posibilidade de facelo con Ace
nor, a Xunta opúxose, sen dar 
unha razón de peso que fose 
convincente e transparente. 

A realidade é que, segundo a 
prática indica, Forxas de Gali
cia vaise ver reducida no per
soal e na sua produción. Se
gundo sindicatos a solución 
que hai catro Ol:J cinco anos se 
debería ter aplicado en Forxas 
de Galicia, seguramente teria 
evitado a situación actual: ter 
cobertas as costas cunha em
presa aceirista, e procurar 
agruparse. Actualmente, ainda 
se anda tentando esta alternati
va por culpa, din, da própria 
Consellaria de lndústria; men
tres tanto, o futuro vaise debu
xando cunha interrogante, coa 
redución de plantel e, se o Co
mité de Empresa e os traballa
dores o aceitan, un novo Plano 
de Produción. É, neste momen
to, cando á crise que arrastra 
súmase unha redución de acti
vidade provocada polo posíbel 
peche de Suzuki. + 
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A Xunta aprobou un novo decreto de isención do galega. 

A véspero do Dia das Letras a Mesa convoca 
unha mobilización 11por unha nova política lingüística" 
•X.C. 

Seguindo unha decisión da sua última asemblea, a 
Mesa pola Normalización Lingüística convoca para o 
vindeiro 15 de Maio unha manifestación en Compostela 
"porque nos últimos cinco anos non se ten avanzado na 
normalización e tamén para que se cumpra a lei no que 
atinxe ao uso do galega no ensino". No último Consello 
da Xunta aprobouse a única produción lexislativa deste 
lustro en matéria de língua: a isención. 

Por segunda vez, despois de o 
Tribunal Superior de Xustiza re
xeitar o primeiro decreto, a Xun
ta aprobou o decreto de isen
ción do galego, ignorando o pro
x ecto alternativo apresentado 
polos sindicatos que participan 
na Plataforma do Ensino e que 
se retiraron, en sinal de protes-

ta, da reunión do Consello Es
colar, o que lle permitiu a Fraga 
dicer que se aprobara con 29 
votos a favor e unha abstención. 

A protesta da Plataforma do Ensi
no baséase fundamentalmente en 
que se mantén a filosofia de pro
curar a exclusión da aprendizaxe 

do galega e non se busca a inte
gración na realidade idiomática 
de Galiza dos chegados de fóra. 
Mantéñense as sospeitas sobre a 
isención por "razóns auditivas". 

Mobilización 
o 15 de Maio 

A Alameda de Santiago acollerá 
desde as 11 da mañán do dia 15 
de Maio aos manifestantes con
vocados pola Mesa, que está a 
pedir a adesión a esta mobiliza
ción a todos os colectivos relacio
nados coa língua, sindicatos, or
ganizacións políticas e cidadáns 
en xeral, mesmo coa difusión dun 
manifesto no que se argumenta a 
necesidade de mobilizarse para 
chamar a atención sobre "a ac
tual situación de paralisación da 

poi ítica normalizadora". 

Segundo Xosé Manuel Sarille a 
manifestación convócase "por
que non hai proxecto, nen plani
ficación e non se fixo apenas 
causa en cinco anos. Séguese a 
incumprir a orde do 1987 sobre 
o galega no ensino e estase a 
permitir a entrada na TVG do 
castellano contravindo o seu es
tatuto; séguese sen restaurar to
da a toponímia e mesmo se ob
serva unha crecente preséncia 
do castellano na Administración 
galega, sobretodo a nível de 
Delegacións Provinciais". 

Para a Mesa esta política está a 
provocar que non se incremente 
a incorporación plena de novas 
talantes o que resulta "unha gra
ve ameaza para o uso do idioma" 

Mil festas para a língua 

Nun acto celebrado no Concello 
de Redondeta apresentouse a 
campaña "Mil festas máis para 
a língua galega", promovida por 
esta entidade, a Rádio Galega e 
Política Lingüística. Déronse a 
coñecer as cuñas que vai come
zar a emitir a emisora autonómi
ca, xunto cun folleto promocio
nal que inclue un modelo de 
contrato galeguizado e suxerén
cias no que atinxe a publicida
de, orquestras e símbolos. Du
rante o acto opinaron alguns 
presidentes de Comisións de 
Festas que habia que incremen
tar este esforzo a fin do verán 
"que é cando se empezan a pre
parar as festas e as orquestras 
empezan a ensaiar os novos re
pertórios". • 

Manuel Regueiro, director de Política Lingüística 

'Ainda non hai estudos sérios sobre a situación do galega' 
• XAN CARBALLA 

Considera que a criación 
do Ramón Piñeiro era 
"necesária para apurar a 
investigación, porque 
ainda está por facer o 
Gran Dicionário do 
galega" e di que as 
críticas recebidas son "un 
acicate"; desacredita as 
informacións sobre a 
situación do galega 
"porque non se usan 
dados fiábeis" e, despois 
de doce anos de 
Autonomía, anúncia que a 
Consellaria teraos o ano 
que ven. Manuel Regueiro 
Tenreiro é director de 
Política Lingüística desde 
1989 e é o único alto 
cargo político que 
conserva o seu pasto 
desde o governo tripartido 
de González Laxe. 

O Ramón Piñeiro naceu no 
meio da polémica e as protes
tas das Universidades sobre a 
mediatización e o control polí
tico da investigación '~· 

A posición da Universidade qui
zais ven da escasa información. 
O decreto de criación estaba feito 
desde hai un ano e non houbo 
pronunciamentos até agora. Non 
se chegou a comprender que o 
ILG, Seminário de Lexicografia da 
RAG e a Universidade poden ser 
complementados con outros in
vestigadores que non son da Uni
versidade. Desde a Conselleria 
ternos a percepción de que Uni
versidade cinxia en exclusiva aos 
Departamentos de Galega a in
vestigación en galega e esta debe 
ser máis universal. Na investiga
ción do galego débense incluir fi
lólogos diferentes dos especialis-

tas en língua galega, filólogos mo
dernos ou de línguas como o latin 
e o grego e aes mesmos hispa
nistas. Nós estamos cunha cola
boración moi intensa fóra de Gali
za con hispanistas e lusistas e 
aqui non tiñamos esa colabora
ción. En definitiva que o ILG e a 
RAG seguen contando para os 
seus proxectos coa axuda da 
Conselleria de Educación. O Cen-

. tro Ramón Piñeiro segue a ser un 
centro de referéncia para todos 
os níveis de ensino en Galiza e 
isa non quita que na investigación 
sigan senda avangarda as Uni
versidades. Pero hai aspectos de 
investigación lingüística, literária, 
histórica e antropolóxica que ain
da están sen cobrir. A vocación 
do Ramón Piñeiro é complemen
tar e dinamizar. 

As críticas benvidas sexan por-

A. IGLESIAS 

que indican que se volven dina
mizar estas investigacións lin
güísticas e literárias que, en ver
dade, estaban paradas. Fíxese 
que desde o ano 90 en que se 
publicot.. o primeiro tomo do Ma
pa Lingüístico ainda estamos 
esperando polo segundo. O gran 
Diccionário da Língua Galega 
está por facer e hai documentos 
que se están perdendo. No literá
rio habia moitos eidos por cobrir . 

Dentro dos orzamentos da Po
lítica Lingüística, 1000 millóns 
de pesetas aparecen com·o 
"gastos de normalización lin
güísti~a", sen especificar o seu 
uso. E normal que un tércio do 
orzamento non se detalle? 

Os tres pilares da política lingüís
tica son formación, investigación, 
sensibilización e promoción. Es-

tabelecemos unha taxonomia de 
obxectivos, o.primeiro, que xa es
tá logrado, é que se aceite a lín
gua galega como un feito normal. 
Agora estamos nunha segunda 
fase en que hai que extender o 
galego, para acadar usos que 
non tiña. Aí inclúese o labor de 
campañas como a que apresen
tamos en Redondela das "Mil fes
tas ... ", o labor na xustiza, o que 
se fai através dos meios de co

(galega) en competéncia lin
güística. Pero é difícil precisar 
en cifras. O último estudo é de 
1988 e nós o próximo curso ta
remos ese estudo en profundi
dade. A competéncia lingüística 
pode estimarse desde a esta
dística, as atitudes e valoracións 
cualitativas. Faeer un cruce de
sas variábeis é o sério porque 
hoxe fálase moito de memória. 

municación, as de divulgación . Cal é a sua impresión da si-
(campañas publicitárias na televi- tuación? 
sión, congresos ... ) e todo isto es-
tá perfeitamente especificado e Isa seria subxectivo e coa res-
controlado polo Consello de Con- ponsabilidade que exerzo prefiro 
tas, o Parlamento omitila. O primeiro 
e a Xunta. e 'd estudo sério so-

01 amos que bre talantes do 
No Orzamento · galega é o do 
discutido no par- ao Sal r censo de povoa-
lamento aparece . do ensino ción último e o se-
ese gasto sen gundo é o que ten 
pormenorizar. a diferéncia preparado o Se-

Xa lle digo: mil fes
tas en galego, xus
tiza, banca, admi
nistración local, 
meios de comun:
cación , televisión, 
vídeo en galega, ... 
Todo está contro
lado pala Comisión 
de Normalización 
Lingüística. 

minário de Socio
de COmpeténcia lingüística da Real 
é d Un 80º/o Académia Galega. 

O demáis son es-
para o castellano tudos parciais e 

sectoriais , ou de 
e un 60°/o para o persoas que fan 

galego. un inquérito e des
pois extrapólano 
cando nen sequer 

Estadísticas erradas 

Cando a polémica sobre o ca
talán vostede falou de bilin
guismo harmónico. Os resulta
dos máis recentes indican que 
a capacitación dos rapaces ao 
acabar o ensino é moito menor 
en galego que en castelán. 

Fálame do ano 1988 ... 

... os dados do ICE e de Xosé 
Rubal son máis recentes. En 
todo caso, cales son os da
dos da Conselleria? 

Nós ternos dados que indican 
que a competéncia lingüística 
non ten esa diferéncia. Coida
mos que a diferéncia está entre 
un 80% (castelán) e un 60% 

contrastou a vali
dez do formulário da enquisa. 

Retírese a algun estudo en 
partí cu lar? 

Refírome, pero non irnos abraiar _ 
a ninguén. Houbo un momento 
en que en galega valia calquer 
causa pero hoxe xa non. Hai ati
tudes especialmente raras, poña
m os por caso xa que falo con 
vostede: hai xente que non com
prende -eu omito a miña opi
nión- a opción lingüística de A 
Nasa Terra, que non é nen gale
ga nen portugués. Non se trata 
de polemizar, pero hai que tomar 
posicións claras ben a favor da 
língua ou dunha conceición parti
cular dun grupo sobre a mesma. 
Igual pasa en socio-lingüística : 
hai que saber os dados globais e 
distinguilos daquelas extrapola
cións feitas sobre dados parciais. • 



DIAS 

• Advirten riscos 
no vertedoiro 
das Somozas 

O proxecto do vertedoiro de 
residuos tóxicos que o Instituto 
Nacional de Industria (INI) está 
a instalar en As Somozas co 
apoio da Xunta, terá que ser 
modificado por razóns de 
seguridade. O seu 
funcionamento na cabeceira do 
rio de Mera poderia producir 
graves danos a toda a comarca 
de Ortigueira, segundo foi 
advertido por entidades, 
particulares e técnicos durante 
o proceso de exposición 
pública e recoñeceu o 
presidente da Xunta durante 
unha visita ás obras. Unha 
depuradora terá que reprocesar 
a auga empregada pola planta 
de tratamento de tóxicos e o 
caixón de concreto para 
verquido de ácidos, aceites e 
taladrinas, deberá ser 
mellorado por novas capas de 
aillamento. A natureza do 
terreo proposto ao INI pala 
Xunta non acae ao caracter 
perigoso da instalación, por 
razón da composición e das 
correntes de auga. 

A Xunta pretende mediante 
esta concesión ao INI (todos 
os concellos do Estado 
negáronse a recibir un 
vertedoiro destas 
características) obter do 
Instituto a instalación dunha 
planta papeleira que consolide 
o conxunto de Ence-Elnosa en 
Lourizán (Pontevedra). + 

• Declarada ilegal 
a deportación de 
kurdos a Turquia 

Segundo informa Begoña Moa 
a fiscalía Xeral do Estado 
alemán declarou que a arde de 
deportación de tres kurdos 
anunciada polo socialcristiano 
Günther Beckstein , ministro do 
Interior de Baviera, non é 
conforme ás leis alemás sobre 
estranxeiros. En lugar de ser 
enviados a Turquia, os 
acusados deben ser 
perseguidos penalmente nos 
tribunais da Alemaña. A 
deportación dos kurdos 
acusados de participar nos 
cortes de autopistas e 
manifestacións a finais de 
Marzo convertiuse nos últimos 
dias en motivo de fortes 
enfrentamentos dentro da 
própria coalición guvernamental 
e forma parte do debate 
eleitoral. 

No meio da polémica, o 
Governo de Baviera anunciou 
que vai recorrer contra a 
denegación da extradición, 
mentres na capital do lander, 
Munich, dous mil policías 
controlan o edifício onde desde 
o dia 12 se celebra o xuízo 
contra os doce kurdos acusados 
de ocupar o consulado turco na 
capital bávara en Xuño do 
pasado ano.+ 

XOSÉ LOIS 

•Peden unha . . ~ 
com1s1on 
investigadora. 
sobre as obras 
irregulares en 
Monterrei 

Os grupos parlamentários do 
PSOE e do BNG pedirán a 
criazón dunha Comisión 
Investigadora sobre as 
presuntas irregularidades 
cometidas na comarca de 
Monterrei concellos de Casteelo 
de Val e Verin, onde foron 
executadas unhas obras antes 
de ser aprobadas, segundo 
informa Xoán Carlos Silva.+ 

•O núcleo 
ideolóxico do 
puiolismo forma 
un novo partido 

Max Cahner, ex Conselleiro de 
Cultura de Generalitat, 

considerado como un dos 
principais ideólogos do 
pujolismo comunicoulle ao 
Presidente da Generalitat a sua 
intención de abandonar a 
Coalición Democrática de 
Catalunya. Max Cahner, 
conxuntamento cos membros 
do Grupo d'Estudis 
Nacionalistes, veñen de formar 
un novo partido, Acció Catalana 
Pero a operación non culminaría 
nesta nova formación política. 
Segundo informa El Temps, 
están en conversas con 
Esquema Republicana de 
Catalunya para chegar a un 
acordo e concorrer 
conxuntamente aos comícios 
europeus na Coalición Europa 
das Nacións. Seria EA quen 
fustrou a operación. Membros 
apartados da dirección de ERC 
manifestáron a A Nasa Terra 
que "é lóxico este 
entendemento pois Colom 
tamén procede dese núcleo 
ideolóxico", considerando que 
"todo obedece a unha manobra 
da própria burguesía, ERG xa 
deixou de ser de esquerdas e 
está tomada polo pujolismo'"'. + 

•ETA fará política publicamente 

•O PSOE quer 
soltar lastre 

Os dous pi lares básicos 
da política do PSOE 
desde o seu aceso a6 
Governo están seriamente 
dañados: o Banco de 
España e a Guardia Civil. 
O momento é grave para 
Felipe González polo que 
pretende soltar lastre. 
Agora xa afirma que "non 
pon a man no lume" por 
Mariano Rúbio, 
contradicíndose co 
manifestado cando 
estalou o escándalo 
lbercorp. 

Tamén Carlos Solchag~, 
cansado como Felipe 
González de agardar unha 
explicación por parte do 
ex Governador do Banco 
de España, explicación 
que non chega nen a xeito 
de denúncia nos tribunais , 
demanda que este 
compareza públicamente , 
para asi sacudirse da 
responsabilidade política 
que tivo como ministro de 
Economia. 

Por outra banda, no Caso 
Roldán, o PSOE decidiu 
abandonalo á sua sorte ao 
pedir que se investigasen 
as suas cantas privadas. 
Mentres 
tanto, desde 
as fileiras 
guerristas , 
están a 
aproveitar 
es tes 
escándalos 
para tomar 
posicións no 
partido. 
Cando o caso 
Juan Guerra, 
este sector 
interpreto u 
que era unha 
confabulación 
contra do seu 
lider, Alfonso 
Guerra, 
propiciada por 
aqueles que 
lle querian pechar o paso 
por "esquerdista", á 
sucesión de Felipe 
González. Agora que os 
escándalos chegan ás 
beiras do próprio Number 
One, aos que, como din , 
marcaron e se 
beneficiaron da política 
socialista, pretenden 
pasarlles factura.• 

En sectores abertzales de Euskadi interpétase 
a preséncia dunha membro de ETA no mitin 
de HB no pasado Dia da Pátria Basca como o 
comezo dunha nova estratéxia da organiza
ción armada basca. O significativo non é a 
preséncia en si dunha persoa encarapuchada, 
que xa se ten producido en moitos actos máis, 
senón o próprio discurso, con claros pronun
ciamentos de estratéxia política. 

De aqui en diante, ETA talará máis "por boca 
própria", marcando claramente a liña para 

que non poda haber dúbidas nen interpreta
cións sobre desta, ante os intentos de confun
dir coa división nas próprias fileiras. Pero o 
principal motivo está en que, dentro da pró
pria organización, se impuxo claramente xa 
desde hai tempo a liña político-militar que re
clama o liderazgo político do MLNV para a or
ganización armada. Na hipotética negociación 
co Estado español, o papel preponderante ta
mén lle corresponderá a ETA, polo que, en 
consonáncia tamén terá que ter unha maior 
proxección social.+ 

•Cuevas reeleito 
co pior resultado 

José Maria Cuevas foi reelexido presiden
te da CEOE co pior resultado dos diferen
tes mandatos, ao votar en branca 56 dos 
284 votos emitidos. Cuevas, que tiña dita 
que con dez anos de mandato debía reti
rarse, continua no cárrego da xefe da pa
tronal nunha época de crise. En círculos 
empresariais afírmase que o relevo por 
parte de Arturo Gil, ao que está a prepa
rar para suc::edelo, non se produciu ao 
non ter este suficientes apoios, especial
mente no mundo financieiro que está en 

. clara confusión. Tamén se afirma que 
Cuevas non atopou o lugar ideal para tra
bal/ar, pois quer dar o salto á política. 

Ainda así , Cuevas intentou apresentar 
no seu discurso unha nova CEOE, inten
tando separala dunha corrupción que sa
be vai salpicar, antes ou despois , á élite 
empresarial, como ocorreu en ltália . 
Cuevas criticou a cultura do pelotazo, e 
que os custes !abarais se realizasen cos 
despidos e non rebaixando os salários . + 

• Ceferino Díaz sobrevive 
Na liorta que se trae o PSOE galega pa
la eleición de delegados cara o seu con
greso de Maio, tentando explicar uns e 
outros como van gañando na adscrición 
de delegados, sobresae a asemblea ce
lebrada en Compostela. Ceferino Díaz, a 

voz sempre discordante e 
integradora, algo difícil de 
compatibilizar no PSOE , 
manifestaba antes desa 
reunión que, de sair derro
tadas as suas teses, aban
donaría a política activa. 

Pero, contrariamente ao 
que se podía pensar , e 
mália ao abandono dal
guns dos seus fideles, Dí
az gañou por maioria, polo 
que, como sempre que du
bida, decide continuar en 
política activa, agardando 
que, no próximo congreso 

Ceferino Díaz. teña de novo un papel so-
branceiro, pero quede fóra 

dos círculos de decisión. Ceferino non 
coincide cos Renovadores, pero sabe 
que un acordo cos Guerristas no que 
non saia sacrificado é imposíbel , pois o 
próprio Guerra ténlla xurada desde que 
se discutía o Estatuto de Autonomía.+ 

•A UGT comeza 
a recomposición 

Coa xubilación de Nicolás Redondo, sus
tituido no cárrego por Cándido Méndez, 
UGT intenta unha recuperación sacudida 
pola conmoción dos cooperativistas da 
PSV. Desde o PSOE, González desacti
vou a un dos seus principais inimigos. Re
dondo, ainda que fose a costa de cortarlle 
a billa dos créditos públicos á promotora 
do sindicato e deixar a este malparado. 

Onde fracasaron foi no intento de :neter 
na dirección a xente máis submisa ao par
tido. Manuel Fernández, o candidato alter
nativo , afin ao felipismo, non tivo os 
apoios suficientes nen tan sequer para 
apresentar unha lista alternativa. A direc
ción do outro grande sindicato estatal ta
mén lles botou un apoio neste congreso, 
sabedores que, de cair UGT, o seguinte 
inimigo do liberalismo económico xestio
nado polo PSOE, serian eles, pois xa es
tán afiliados a este sindicato destacados 
militantes socialistas procedentes do PCE. 

Agora UGT terá que tentar recuperar 
non só a capacidade de manobra, moi 
mermada nestes sindicatos pala depen
déncia das axudas estatais, senón ta
mén a credibilidade que lle tentaron arre
batar a un personaxe como Nicolás Re
dondo ao que non podían mirarlle á cara 
sen sentir vergoña própria. + 
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Beiras afirma que Francisco Vázquez atopou a complicidade do PP e da Xunta 

PP e PSOE retrasan a entrada do·BNG 
no control da CRTVG e· no Consello de Contas 
• XA VIER LÓPEZ 

O PP e o PSOE están 
caindo nun caso claro de 
corrupción política ao 
pactaren un retraso na 
renovación do Consello 
de Cantas e o Consello de 
Administración da 
CRTVG, segundo 
denunciou o portavoz do 
BNG, Xosé Manuel 
Beiras, defendendo o 
direito da formación 
nacionalista a estar desde 
hai meses nos dous 
organismos en función da 
representatividade obtida 
nas autonómicas do 
outono. O retraso pactado 
por PP e PSOE é 
"anticonstitucional e 
antiestatutário", di o 
dirixente do Bloque. 

un mandato constitucional ou es
tatutário sobre a obrigatoriedade 
de as opcións da cidadania teren 
reflexo en institucións tan impor
tantes como o Consello de Can
tas. Beiras ere que calquer apla
zamento é "anticonstitucional e 
antiestatutário, fundamentalmen
te. Até agora tomos prudentes e 
pacientes, pero non estamos dis
postos a que se conculquen prin
cípios esenciais de funcionamen
to e representatividade da institu
ción parlamentária, privando dos 
seus direitos pol íticos, na prática, 
a todo o eleitorado que votou a 
unha opción determinada que é o 
BNG", dixo. 

Vai para tempo 

O portavoz do grupo socialista, 

Ceferino Díaz, manifestou a este 
respeito que a xestora que dirixe 
o PSOE é partidária de que a re
novación do consello de admi
nistración da CRTVG e do Con
sello de Cantas se faga despois 
do congreso socialista do mes 
de Maio. Pola sua banda, fontes 
do grupo popular indicaron que 
este asunto "vai para tempo" e 
que ainda non se ten abordado. 

Segundo Beiras Torrado, a posi
bilidade de se retrasar a renova
ción destes organismos por mo
tivacións políticas é "absoluta
mente escandalosa" . O BNG, di
xo, non está disposto a toleralo: 
"Estase interferindo gravemente 
no funcionamento institucional 
do Parlamento por unha cues
tión interna dun partido e coa 

complicidade dou
tro partido". 

O portavoz do 
BNG está conven
cido de que o sec
tor "vazquista" do 
PSdeG-PSOE está 
interferindo neste 
proceso coa com
plicidade plena do 
PP e do Governo 
galega. Beiras en
tende que isto co
necta cunha ope
ración ideada po
i os "vazquistas" 
para -sobretodo 
se non trunfa Fran
cisco Vázquez !1º 
congreso de 
Maio- chegar a 
un aco_rdo con fac
ción do PP cóntro-
1 ad as por Cuiña 
para encabezar 

A. IGLESiAs unha forza dé cen-
tro galegu¡s~a que 

buscaria reducir ao PSOE a un
ha forza absolutamente minori
tária e i'mpedir que o Bloque fo
se alternativa de governo. Na 
operación estarían mesmo inte
resadas entidades financeiras 
do Norte do país, que buscarian 
dese xeito asentarse en todo o 
território galega. 

O consello de administración 
da CRTVG está composto por 
12 membros, que agora se re
parten entre o PP (7) e o PSOE 
(5). Hai por meio intereses deri
vados do feito de que veñen 
cobrando cerca de· médio mi
llón de pesetas ao mes en con
ce ito de indemnizacións por 
asisténcia a reunións e dietas, 
e nos últimos anos véu sendo 
refúxio de políticos sen sorte 

nas listas dos seus partidos, en 
vez de acoller a profisionais ca
pacitados para velar pala co
rrecta xestión e a imparcialida
de informativa da CRTVG. 

Segundo Beiras, os tres grupos 
aceitaron que o reparto debía ser 
agora de 7 membro para o PP, 3 
para o PSOE e 2 para o BNG, 
que teria tamén direito a desig
nar a un dos cinco membro do 
Consello de Cantas, en prexuízo 
do PSOE, que na pasada lexisla
tura designou dous representan
tes no órgao fiscalizador das ad
m inistracións públicas galegas. 

O Consello de Cantas fixo pola 
sua iniciativa un sorteo para de
cidir os tres ·conselleiros que por 
lei deben ser substituídos cada 
certo tempo, tres dunha vez e 
os dous restantes doutra. A sor
te sinalou desta vez aos tres 
que taran designados polo PP. 

Beiras aceita que o PP non re
núncie a manter a maioria abso
luta (3) no Consello de Cantas 
pero entende que se fai necesá
rio atapar unha saída técnica ao 
contencioso, que poderia estar 
na repetición do sorteo, feito dou
tro xeito e para que un dos subs
tituídos sexa un dos designados 
na pasada lexislatura polo PSOE; 
e que debería ser substituido por 
un técnico proposto polo BNG. 
"En calquer caso hai que buscar 
unha saída para que non se dé o 
caso de que o Consello de Can
tas, involuntariamente, estexa a 
boicotear a soberania de decisión 
do Parlamento para elexir os no
vas membros de xeito que se re
flicta a estrutura política dos gru
pos parlamentários", manifestou 
Xosé Manuel Beiras. • 

Un pacto entre o PP e q sector 
"vazquista" do PSOE poderia re
trasar ainda máis a renovación 
do consello de administración da 
CRTVG e do Consello de Can
tas, con membros que deben ser 
designados polo Parlamento en 
cada lexislatura, en proporción 
coa representatividade de cada 
grupo. Xosé Manuel Beiras dixo 
que o BNG quer denunciar "que 
é unha situación de corrupción 
das institucións, no momento en 
que os cristos internos dun parti
do político non só repercuten no 
seu grupo parlamentario senón 
que, coa complicidade do partido 
maioritário e do próprio Governo 
da Xunta, o que fan é atrancar os 
procesos de funcionamento dun
ha institución sobranceira, como 
ten que ser o Parlamento feito 
ademais para iugular e provocar 
o illamento e a privación dos 
seus direitos democráticos doutro 
grupo parlamentário como é o do 
Bloque, en ascenso constante e 
hoxe cunha dimensión relativa 
análoga á do PSOE. lso é pura 
corrupción política no sentido 
máis próprio da palabra. lsto é un 
deterioro tan brutal que ternos 
que denuncialo dunha maneira 
palmária". Xosé Manuel Beiras 
entende que mesmo hai posibili
dades legais de recorrer contra 
este retraso, que atenta contra 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
A Xunta rexeita estudar a viabilidade de transladar ENCE 
A Xunta non quer estudar a via
bilidade do translado das facto
rías de Ence e Elnosa fóra de 
Pontevedra, solicitado pola cida-

1 dania desde hai decénios. Asi 
quedou de manifesto no Parla
mento, onde o PP fixo valer a 
sua maioria absoluta para rexei
tar unha moción defendida polo 
portavoz do BNG, Xosé Manuel 
Beiras, e apoiada polo PSOE 
tras aceitarse unha sua emen
da. O BNG pedia que o Parla
mento instase da Xunta un pro
xecto de translado, mentres que 

coa emenda socialista só se pe
día un estudo sobre a viabilida
de dese translado. Ainda asi. a 
resolución foi rexeitada rolo PP. 

Cando Xosé Manuel Beiras dixo 
que o PP fixera declaracións 
demágoxicas e falsas sobre o 
futuro de Ence antes das elei
cións autonómicas de outono, a 
resposta máis gráfica estivo nos 
risos do deputado conservador 
Xerardo Conde Roa, o que deu , 
lugar a un cruce de descalifica
cións que o presidente da Cá-

mara, Vitorino Núñez, a penas 
se molestou en tentar atallar, 
acrecentando o incomodo dos · 
membros do seu grupo. 

O portavoz do BNG botou en 
cara o PP que "hai un Gover
no que, ante a Cámara de re
presentantes, non quer asu
mir a responsabilidade de 
apresentar un estudo técnico 
sobre as condicións de posibi
lidade de translado dunha tac-

- toria altamente perigosa. Can
do se di que é altamente peri-

gasa e que está en xogo a vi
da de milleiros de cidadáns 
van e rinse, comezando polo 
máis relixioso. Logo, quen son 

_os terroristas, señor Conde 
Roa, os que poñen unha bom
bita ou os que teñen unha 
bomba monumental posta 
ali?, perguntou o dirixente na
cionalista. 

No mesmo pleno, o conselleiro 
Xosé Cuíña volveu dicer que 
se Ence non cumpre terá que 
cerrar e ser translada. • 
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V ASEMBLEA NACIONAL 

No último ano duplicou o número de militantes 

·Galiza Nova .pronúnciase contra o exército profisional 
•MANUEL VEÍGA 

"Moitos mozos están 
chegando a afiliarse ou a 
pedir información, parte 
deles non chegan aos 18 
anos, son de institutos e a 
maioria non poideron vir 
aquí porque non teñen 
diñeiro, nen permiso dos 
pais", afirma Bieito 
Lobeira, quen trata de 
descrebir asi o auxe 
experimentado no último 
ano pola organización 
xuvenil do BNG, Galiza 
Nova. Este colectivo ven . 
de celebrar en 
Compostela a sua IV 
Asemblea Nacional. 

Un traballador do asteleiro vi
gués de Vulcano comenta, men
tres un grupo de compañeiros 
interrumpen o tráfico na rua, á 
espera da arribada policial: "O 
meu filio ten 18 anos e agora 
deulle por andar por eí cunha 
bandeira do Bloque, antes non 
lle importaba nada". O pai, afiliá
do a Comisións desde hai 15 
anos, non opina máis, como se 
non soupera a que carta quedar
se ante a decisión do seu filio. 

A IV Asemblea de Galiza Nova 
transparenta en parte a nova 
sensibilidade dun sector dos 
máis mozos, -pero só nalgunha 
medida, porque como di Bieito 
Lobeira "moitos dos rapaces mi
litan clandestinamente, para que 
non se lle enteren os pais". Lo
beira ten 25 anos e foi reeleito 
secretário xeral con 94 votos a 
favor, 7 en contra e 13 absten
cións. A nova direción nacional 
tivo algo menos de respaldo: 86 
votos a favor, 8 en contra e 30 
abstencións. 

Antes da clausura da asamblea 
a sá escurécese para presen
ciar unha exposición de filiminas 
que reflexan algunhas das ma
nifestacións históricas .do nacio
nalismo. Un sector interrumpe a 
cotio para berrar: "Mancho Re
boiras, a loita continua", "lnde
pendénci a" ou "AN-PG". Os 

XUIZO CONTRA O EGPGC 

Bieito Lobeira foi re.eleito Secretário Xeral de Galiza Nova. 

membros das Mocidades de In
zar, cuxo protocolo de entrada 
na organización acaban de ver 
aprobado por aclamación, ollan 
surprendidos aquel reviva/. Para 
moitos dos rapaces presentes, 
Reboiras forma parte dunha his
tória que non viviron e intégrase 
no mesmo universo que Caste
lao ou Boveda, década arriba ou 
abaixo. 

Con todo, a consigna máis core
ada é a de "lnsubmisión". Os 
xóvenes amasan, outra volta, a 
solidaridade con este colectivo, 
alguns de cuxos membros per
tencen á organización. Nunha 
das ponéncias aprobadas mani
féstase a opqsición ao exército 
profisional . "E que nós non re
xeitamos somente o recluta-

mento forzoso, senón o militaris
mo en xeral ", sinala Lobeira. 
"Ademais somos galegas e todo 

'Non queremos 
facerlle o caldo 
gordo á Unión 
Europea Occidental 
que está a 
promover os 
exércitos 
profisionais' 

iso danos unha visión política 
máis ampla. Non queremos fa
cerlle o caldo gordo á Unión Eu
ropea Ocidental que, segundo 
parece, está a promover os 
exércitos profisionais, moi aptos 
para a intervención rápida". 

Axitadores profisionais 

Galiza Nova é tamén especial
mente sensibel co paro que afe
rrolla á mocidade. "O alcalde de 
Carballo calificou a un compa
ñeiro noso de axitador profisio
nal, pois ten razón, a este paso 
vai ser a única profisión que nos 
quede", sinala Lobeira na sua 
intervención de clausura. Unha 
de cada duas rapazas e un de 
cada tres rapaces carece de 
emprego. Ga!íza Nova critica 

ANXO IGLESIAS 

ademais os valores negativos 
de insolidaridade, individualismo 
e competéncia desleal que dia a 
dia propagan os meios de co
municación . As mocidades do 
BNG consideran ademais ina
xeitado oP!an de Emprego Xu
veníl que a Xunta está a propo
ñer. Bieito Lobeira realizou un 
chamamento ás demais entida
des xuvenis de Galiza a partici 
par na criación dunha Platafor 
ma alternativa polo Emprego 
Xuvenil. 

Criar unha organización feminis 
ta, plenamente soberana e con 
órganos de decisións indepen
dentes, é outra das decisións to
mad as. Chamarase Asemblea 
de Mulleres de Galíza Nova e es
tará integrada na organización.• 

O fiscal solicita para eles 112 anos de cárcere, ainda que nengun está acusado de cometer atentados 

As declaradóns policiais única proba 
contra os oito independentistas xulgados en Madrid 
•M. VEIGA 

Os avogados defensores dos 
oito presos independentistas ga
legas, xulgados os pasados 11 
e 12 en Madrid, puxeron de ma
nifesto a debilidade das probas 
apresentadas polo fiscal. Ma
nuel Chao Dobarro, para quen 
peden 33 anos de cárcere, e 
Alexandre Queiros, para quen 
solicitan 27, recoñeceron a sua 
pertenza ao EGPGC. 

As probas contra os demais 
acusados apoianse nas declara

- -cións policiaTs e nuñ aocumento 

encontrado nunha vivencia en 
Portugal. O rexistro correspon
dente só foi acreditado por unha 
testemuña, cando a lei indica 
que son necesárias duas, e esta 
resultou ser analfabeta, polo 
que mal pode dar fe dun docu
mento, segundo indicaron os 
avogados defensores. 

As mesmas fontes calificaron de 
extraño e surprendente o feíto de 
que Chao Dobarro e Alexandra 
Oueirós fosen detidos o 21 de 
Setembro de 1991, mentres que 
a vivencia portuguesa non foi re
xistrada até o 18 de Novembro, 

case dous meses despois, mália 
que posuian a chave e o número 
de teléfono da mesma. A raiz 
deste rexistro, e en apenas un 
dia, foran detidas quince persoas 
na bisbarra ferrolá, das cales fi
nalmente só serian acusadas 
cinco. Para os acusados as ca
racterísticas da operación indi
can que foron obxeto dunha 
"montaxe político-policial". 

Os avogados defensores puxeron 
tamén de manifesto, ante o tribu
nal da Sá Terceira do Penal da 
Audiéncia Nacional que preside 
Francisco Castro Meixe, as irre-· 

gularidades habidas nos rexistros 
que terian sido realizados sen as 
correspondentes ordes xudiciais. 

Nengun está acusado de 
atentados 

Ademais da penas xa mencio
nadas, o fiscal solicita 21 anos 
de prisión para Carme Viso, coa 

tran en liberdade provisional, fo
ron acusadas de colaboración 
con banda armada. Sobre as 
demais recaeu a acusación de 
pertenza e nalguns casos de fal
sificación de documentos ou te
néncia de explosivos. Nengun 
dos xulgados foi acusado de re
alizar accións armadas. 

que Chao Dobarro manten unha A vista foi suspendida na mañá 
relación persoal. Sete para lg- do dia 12, previsibelmente até o 
nácio Martinez Ore ro e seis vindeiro 5 de Maio. Unha das ra-
para Manuel Carneiro, Oliva Ro- zóns do retraso poderia ser a 
dríguez, Sabela Cabarcos e Eva conxestión da Sá Terceira na que 
Loira. Estas catro últimas perso- estes dias se estaban a celebrar 
as, que actualmente se encon'" -~ con simultaneidade tres xuizos. • 



CRISE DO PSOE 

Segundo afirma no libro V de Vázquez 

Francisco Vázquez disposto a liderar un partido 
nacionalista moderado 
•A.E. 

Cando no PSOE galega 
están a debater 
liderazgos, 
apresentándose Francisco 
Vázquez como un dos 
seus líderes máis sólidos, 
aparece o libro de 
conversas que Xosé 
António Silva realiza co 
político coruñés e que a 
editorial Ronsel publica 
sobo título de V de 
Vázquez. Nel existen 
afirmación como a 
necesidade dun partido 
nacionalista moderado na 
Galiza que, chegado o 
caso, o alcalde coruñés 
estaría disposto a liderar. 
Estas declaracións están 
en consonáncia cos 
rumores sobre esta 
posibilidade e un posíbel 
entendimento con Xosé 
Guiña que viñan 
circulando desde antes 
das eleicións estatais, se 
ambos perdesen 
protagonismo nos 
respectivos partidos. 

"Creo que na Galiza se nota 
moito a auséncia dunha forza 
política semellante á do nacio
nalismo canário moderado, ade
máis, teria un espácio próprio e 
unha función importante. O 
BNG é moi radical e non pode 
cubrir ese espácio. Queda a in
cógnita de se , cando Fraga 
abandone, haberá sectores do 
próprio PP que queiran cubrir 
ese espácio" (páx. 152), afirma 

QRDENACIÓN DO MAR 

Paco Vázquez suprimiría a TVG, 'e con eses cartas pagaría lle viaxes aos EEUU aos 
rapaces de COU para que aprendan inglés e vexan mundo'. 

Francisco 
Vázquez no 
libro de con
versas do 
que é autor 
Xosé Antó
nio Silva. O 
xornalista 
aclara que 
"ese hipoté
tico partido 
preparado 
para gover
nar Galiza 
nos come-

'Primeiro haberá que 
ver cal é a evolución 
do Partido Socialista. 
Doulle moita 
importáncia ao 
próximo Congreso 
de Maio'. 

Máis adian
te precisa 
algo máis 
ao afirmar 
que "a xes
tión munici 
pal da Coru
ña é unha 
referéncia 
importante 
dentro de 
Galiza. Sec-
tores impor
tantes , moi
tas persoas , 

zos do novo milénio, poderia ter 
por líder, por candidato, a Paco 
Vázquez". 

valoran a importáncia do que se 
conseguiu dentro da cidade e 
para a cidade, e, dalgunha ma-

neira gostarian que este modelo 
se extendera a Galiza, porque 
ten froitos e resultados", 
(pax.153) . 

"Primeiro, di Vázquez, haberá 
que ver cal é a evolución do 
Partido Socialista. Doulle moita 
importáncia ao próximo congre
so de Maio. Voullo dicer con cla
ridade por primeira vez: o Parti
do Socialista pode tomar dous 
camiños. Continuar sendo un 
partido a nível de Estado , un 
partido con dirección única, ou 
pode converterse, na práctica, 
nunha federación de partidos. 
Se se convirte en federación , é 

· evidente que entón o que vai a 
primar é o território e eu, nese 
momento, sentiríame máis gale
go que militante do partido" , 
(pax.159). 

Francisco Vázquez considera 
que "o BNG tivo un ascenso 
que significa xa un cámbio sus
tancial no marco político gale
go. O Partido Socialista corre o 
risco cercano de convertí rse 
nun partido bisagra e, sobre to
do , perdeu un campo político 
que lle era próprio, que era o 
da reivindicación social", (pax. 
147-148). 

'O que menos me agrada 
é o nacionalismo' 

Pero esa idea de Francisco 
Vázquez de liderar un "partido 
nacionalista moderado" , se as 
cousas lle fosen mal no próxi
mo congreso, non quer dicer 
que se considere nacionalista. 
"Dígollo con claridade, afirma, 
non son nacionalista. Non son 
anti de nada nin de ninguén na 
vida, pero , desde logo, o que 
menos me agrada é o naciona
lismo. Sarajevo, Serbia, Croá-

A nova lei de marisqueo cria problemas de aplicación ao profisionalizar o sector 

Perto de cen mariscadores de Mugardos 
denúncian que quedan sen meio de subsisténcia 
• PAULA CASTRO 

A limitación do número de 
licéncias de marisqueo 
deixou sen nengun 
ingreso económico a perto 
de 100 mariscadores do 
concello de Mugardos. 
Desde hai duas semanas 
están a mobilizarse para 
reclamar unha solución de 
urxéncia a sua situación. 
A reunión celebrada o 8 
de abril co Secretário 
Xeral de Pesca, semella 
que abriu un camiño para 
solucionar a actual crise 
que atravesan estes 
traballado res. 

Mariscadores, alcalde de Mugar
dos e Administración, presentes 
na reunión, coincidiron na necesi
dade de percurar unha solución 
imediata. Os mariscadores expre
saron a sua surpresa porque o 

Secretário Xeral tivese xa prepa
rada unha resposta de aplicación 
iminente da Lei do Marisqueo. 

Os mariscadores de Mugardos 
destacan como os principais 
pontos en cuestión de lei, a pro
fisionalización do sector, coa co
tización obrigatória á Segurida
de Social e o control do número 
de mariscadores en función dos 
recursos e do balanza anual de 
capturas , aspectos que depen
den directamente da contraria. 

Até de agora os mariscadores ti
ñan que apontarse na lista co
rrespondente a pé ou a frote. 
Para os mariscadores a frote 
non existe límitación de licén
cias, pero a necesidade de re
ducir o número de embarca
cións tras da entrada na CEE li
mítalle aos novas patróns o ac
ceso á chamada Terceira Lista. 

A política da Xunta diríxese nes
te eido a pagar entre 600.000 e 
800.000 pesetas por tonelada a 

cada barco que cese nas suas 
actividades. Unha boa parte dos 
profisionais do mar consideran 
que isto pecha a posibilidade de 
substituir ao patrón que se retira 
por un novo. Segundo o repre
sentante dos mariscadores, Xo-

sé António Bastida, necesitan 
que "nos deixen acceder durante 
un ano a Primeira Lista -de em
barcacións de turismo- para po
der pasar logo a Terceira Lista. 
Pois iste é o único camiño posí
bel". Pero a lexislación da CEE é 

cia ... Ese é o resultado do na
cionalismo, hoxe o mesmo que 
onte" (pax 92). 

Pero tampouco é "nengun furi
bundo autonomista. Teño unha 
idea moi clara do Estado e de 
España", afirma. "O que si é an
tíguo e real é España; unha cul
tura comun, un idioma comun, a 
história comun. lso é moito máis 
antíguo e lévanos unindo moito 
tempo. O feito diferenciador 
basco e catalán é un invento do 
século XIX, aplicalo a Galiza é a 
nosa grande equivocación histó
rica", (pax. 90). 

Para Francisco Vázquez a rea
lidade galega é a "dun país po
bre e marxinal", a reivindica
ción cultural e idiomática "é 
cousa dos nacionalistas ... Na 
Galiza nunca houbo tensión co 
idioma. Non pasa nada. A pro
ba é que a Castelao tráeno 
Fraga, ex ministro de Franco''. 
En consonáncia con esa per
cepción pecharía a TVG e con 
ese diñeiro "mandaria a todos 
os alumnos de COU a estudar 
aos EEUU, para que aprende
sen inglés e para que visen 
mundo" (pax.129) 

El mesmo quere voltar aos 
EEUU "porque é un pouco o lm
pério, a Roma de hoxe, e supo
ño que, naquela época os xefes 
das tribus celtas e xermánicas 
ian a Roma para ver e para 
aprender. A Estados Unidos hai 
que ir, e estar dentro da socie
dade, e coñecer as Administra
cións, e o que tan e como resol
ven os problemas". O alcalde 
coruñés pretende importar dos 
Estados Unidos "o sentido de 
participación cidadá e o xeito de 
facer as campañas eleitorais " 
(pax. 124). + 

contrária a esta demanda. 

A pé ou a frote 

Os mariscadores de a frote non 
terán límite de carnés porque 
non viven só do marisqueo e no 
tempo de veda utilizan outras ar
tes, para realizar outras captu
ras. Ademáis , a veda, de só 8 
meses, non supón un perigo ex
cesivo, xa que coa profisionali
zación os mariscadores organí
zanse en cooperativas asegu
rándose asi o pagamento dun 
subsídio durante o periodo de 

~ paro. O principal problema radi
IB ca na obtención de licéncias a 
--' º pé, moito máis limitadas, afirman 
~ os representantes dos afecta
~ dos. Como solución o colectivo 

participará através duns repre
sentantes nas concesións nun 
intento de rematar "coa política 
de amiguismo e controlar exaus
tivamente os recursos económi
cos dos solicitantes, tendo prefe
réncia aqueles que non conten 
con outro tipo de recursos.• 
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Venres pola tarde. 
Carlos F. sai 

apurada da casa 
para recoller á saída 
da escala ásua tilla 

de tres anos. Ali 
atópase co resto dos 

pais que, 
impacientes, 

agardan a chegada 
das cinco da tarde 

para recoller aos 
seus cativos. Coma 
todos os días. Sen 

embargo, para 
Carlos este é un día 
especial, porque é o 
único da semana no 
que pode exercer de 
pai, a consecuéncia 
· dunha senténcia 

xudicial por 
separación 

matrimonial que 
case conseguiu 

afastalo da sua tilla. 

Pais separados acusan á xustiza de discriminación 

Déixame estar co papá 
•MARIA ALONSO 

Pésie a todo, Carlos está moi le
do: A "xenerosidade" da xustiza 
permítelle recoller á sua tilla os 
Venres pola tarde e que lle pres
te a sua compaña até o regreso 
ao coléxio os Luns pola mañá. 
Este réxime de visitas constitue 
un priviléxio, comparado co que 
lle impuxera un xuíz nun primeiro 
momento e que limitaba os con
tactos entre Carlos e a sua tilla 
das 1 o da mñaá do Sábado ás 8 
da tarde do Domingo. 

Carlos F., residente na localida
de coruñesa de Cee, pertence a 
ese amplo colectivo configurado 
polo 95 por cento dos pais se
prados que, mália conservar a 
pátria potestade sobre os seus ti
llos, perden a sua custódia legal 
ao deixaren á sua muller. Carlos, 
comezou unha incansábel loita 
legal para conseguir a custódia 
compartida da sua filla de tres 
anos, que actualmente vive coa 
su ex muller. 

O seu. interese por demostrar a 
inxustiza que representa unha 
adxudicación automática da cus
tódia á muller nos procesos de 
separación matrimonial ten dado 
xa algun fmito que supón un mo
tivo de esperanza para os pais 
que están na sua situación. 

A reivindicación da custódia 
compartida dos tillos nos casos 
de separación ou divórcio é a 
principal preocupación da Aso
ciación de Nais e País Separa
dos, constituída recentemente en 
galiza. "Os pais somos privados 
sistematicamente do direito de 
educar e viver cos nasos tillos. 

... ·.· .. ·. ·"' ... 

Non aceitamos que a nosa única 
obriga sexa a de mantelos eco
nom icamente e reclamamos que 
nos deixen estar con eles", ase
gura António Díaz Piñeiro, mem
bro da xestora que o pasado fin 
de semana constituiu esta aso
ciación. 

"Reclamamos máis tempo para vi
ver cos nosos tillos, porque somos 
persoas normais, non asasinos, 
drogotas ou pederastas como ás 
veces pretenden calificarnos al
guns colectivos de mulleres". 

Denúncia a asociación, que, polo 
momento está integrada por mé
d io cento de afectados, que as 
senténcias outórganlle unha fa
culdade teórica aos pais para 
participar na educación e o de
senvolvimento dos nenas, pero 
asegurar que, na práctica, o certo 
é que non se respeitan os seus 
mínimos direitos neste tema. 

O incumprimento do marcado 
palas senténcias xudiciais provo
ca que, en moitos casos, o pai 
biolóxico sexa suplantado polo 
novo conípañeiro afectivo da nai. 
Esta posibilidade constitue, pre
cisamente, unha das máis impor
tantes preocupacións d~ Carlos 
F., quen mir.a como a actual pa
rella da sua ex esposa mantén 
unha especial reladón afectiva 
coa sua. filia que non é posíbel 
en.tre esta e o pai que realmente 
a enxendrou. 

· António Díaz Piñeiro é contun
dente ao valorar a actuación dos 
xuíces nos casos de separación 
matrimonial : "Non están capaci
tados para analísar cada caso e 
tomar a decisión axeitada; sim-

l .. • i . ... ... ' '· . .. ~· " t 

plesmente limítanse a dictar 
senténcias que paren por orde
nador e son sempre automáticas 
e rotinárias". 

Inercia cultural 

A A Asociación de Nais e País 
Separados quéixase de que 
existe unha inércia cultural her
dada de xeracións pasadas e re
producida até a fartura pola Ad
ministración de Xustiza, que con
siste en "liberar" aos pais dos ti
llos en caso de separación e limi
tar a sua existéncia a aportar ca
da mes unha pensión pa.ra ali
mentales e educalos. As conse
cuéncias deste feito non son só 
fatais para os tillos, que se sen
ten desubicados, senón tamén 
para as próprias nais, que un dia 
conseguiron apartar aos nenos 
do seu pai e hoxe sofren as críti
cas dos tillos por telos privados 
da relación paterna. 

'Existe un ha inércia 
cultural herdada, 
que consiste en 
liberar aos país dos 
tillos en caso de 
separación'. 

Por este motivo, exixen a modi
ficación da Lei de Enxuizamen
to Civil, "por manter ainda a dis
criminación por razón de sexo", 
o que resulta incoerente a res
peito do resto do ordenamento 
xurídico. 

Visitas carcerárias 

Outro dos obxectivos desta aso
ciación, que pretende federarse 
con outras similares que xa fun
cionan no Estado Español e 
mesmo na Comunidade Euro
pea, consiste na modificación do 
réxime de visitas que impoñen 
os xuíces. "Sométennos a un ré
ximen pior que o carcerário, por
que polo menos os presos poden 
receber visitas todas as sema
nas e nós únicamente estamos 
cos nosos tillos un fin de semana 
cada quince días", laméntase 
António Díaz. Por se esta situa
ción non fose discriminatória 
abando, cando os nenos son 
menores de dous anos só poden 
ser visitados polo pai no domicí
lio materno, polo que este se 
converte nun "mero visitador". 

"O único que podemos facer -
engade- é espiar aos nosos 
próprios nenos cando saen da 
garderia, porque se lles talamos 
ou paseamos con eles fóra do 
réxime de visita arriscámonos a 
que o xuíz faga caso dunha de
manda materna e ordee un siste
ma ainda máis restrictivo". 

lncu mprimento 
de senténcias 

Xurxo R. síntese xa impotente 
para loitar contra o que conside
ra unha situación de auténtica in-

ANXO IGLESIAS 

defensión dos homes separados 
no que atinxe ao mantimento 
dunha relación mínima cos seus 
tillos. Despois de decidir separá
rense a sua muller e mais el, o 
xuíz decidiu, como ocorre prati 
camente sempre, outorgar a gar
da e custódia da tilla á nai. Men
tres durou o matrimónio, a pare
lla e a nena residían na cidade 
de Vigo, pero, tras a separación, 
a nai decidiu marchar a Finlán
dia, o seu país de orixe. "Desde 
aquelas -laméntase o afecta
do-, nen réxime de visitas nen 
nada. Perdin por completo e pa
ra sempre o contacto coa miña 
tilla, porque a Xustiza tarda moi
to en reaccionar nestes casos 
particulares de incumprimento 
das senténcias". 

A Asociación de Nais e País Se
parados recoñece que o incum
primento tamén existe pola parte 
dos país, sobretodo no que res
peita á parte económica das sen
téncias . pero lembra que os país 
só fuxen das suas abrigas eco
nómicas cando non cobran atra
vés dunha nómina, o que en rea
lidade ocorre en moi contados 
casos. "Cando un pai ten ingre
sos controlados nunha nómina 
-asegura António Díaz- adoita 
a coidarse moito de incumprir os . 
pagamentos, porque corre un ris
co real de que o xuíz decreto o 
embargo dos seus ingresos para 
manter á família". 

Ainda asi , o colectivo recoñece a 
lentitude da xustiza cando se tra
ta de conminar ao pai a cumprir 
coa sua obriga legal de pasar 
unha pensión. Carmen T., unha 
das poucas mulleres integradas 
polo momento na Asociación, le-
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va gastado case catro millóns de 
pesetas en investigadores priva
dos para conseguir demonstrar 
que o seu ex marido "está mon
tado no dólar" e ainda así conse
gue eludir con moita habilidade o 
pagamento da pensión fixada 
polo xuíz. Neste caso, esta mu
ller, que conseguiu a custódia 
dos fillos, reclama que o pai 
cumpra coas suas abrigas como 
tal e deixe de se desentender 
por completo dos nenos "econó
mica e afectivamente". Pero a 
loita desta viguesa ainda non 
serviu para nada: sete anos de 
"persecución" do ex marido non 
conseguiron un recoñecimento 
xudicial que abrigue ao home a 
facerse cargo das suas respon
sabilidades. 

A ineficácia da xustiza tamén se 
pon de manife¡:;to no caso dun
ha parella moi nova da Coruña 
que recorreu ao xuíz para sepa
rarse e este mantén á filia do 
matrimónio afastada de todos 
os membros da sua família. 
Considerando que a nai non era 
apta para facerse cargo da cus
tódia da cativa polos seus pro
blemas psicolóxicos e que o pai 
debía ser arreciado dela pala 
sua dependéncia das drogas. O 
xuíz optou por internala nun 
centro de menores, mentres as 
avoas materna e paterna loitan 
por facerse cargo da nena. Pa
sou xa un ano e a falta dunha 
senténcia firme mantén á rapa
za fóra da su família . 

"A sociedade debe decatarse de 
que a xustiza non só consente 
desvencellar aos nenos dos seus 
pais, senón que admite a prática 
desaparición da vida dos rapa
ces de toda a família paterna", 
denúncia António Díaz. 

Este é o caso dunha avoa ouren
sá, desesperada porque criou ao 
seµ neto ate os seis anos, ao tra
bal lar ambos os dous pais , e 
desde a separación matrimonial 
non voltou a estar co rapaz . Si
tuacións así son posíbeis, debido 
a que o réxime de visitas conce
dido ao pai nunca inclue á avoa 
ou aos tios paternos . 

'A nai decidiu 
marchar a 
Finlándia. Desde 
aquelas perdin o 
contacto coa miña 
tilla'. 

/ 
Unha aberrante pensión 
vitalícia 
Os térmos económicos das se
paracións matrimoniais consti
tuen unha pesada lousa para os 
pais . "Como normalmente so
mos os que traballamos fóra da 
casa, atopámonos con que de
bemos pagar os gastos xudi
ciais que implica o proceso , de
mandando na maioría dos ca
sos palas mulleres, asi como do 
pagamento de pensións á ex 
muller e aos tillos", critica un 
membro da Asociación de Nais 
e Pais Separados. 

"É completamente aberrante -
sinala- que os xuíces fixen un
ha pensión vitalícia para a muller 
en case todos os casos , até o 
ponto de que os herdeiros do pai 
en caso de marte deben seguir 
pagando a devandita pensión". 

Oeste xeito, os home separados 
deben facer frente ao pagamen
to de médio millón palas costas 
xudiciais nos casos máis sim
ples. Ademais , dispoñendo dun 
soldo médio dunhas 150 .000 
pesetas, pagarán unhas 25.000 
mensuais por cada filio e 30 .000 
para manter á muller. Pr outra 
banda, co que lles queda do sa
lário vense na abriga de pagar o 
aluguer dun piso , porque nor
malmente son abrigados a 
abandoar o domicílio familiar , 

ainda nos casos nos que é da 
sua propriedade. 

"Non cuestionamos a existéncia 
destas pensións -afirma Antó
n i o Díaz-, pero reclamamos 
que se teñan en conta· as carac
terísticas de cada caso antes de 
fixalas automaticamente". 

Separado en duas ocasión, Xoán 
L. para cada mes 40.000 pese
tas a cada un dos tillos do seu 
primeiro matrimónio, que actual
mente teñen moitos gastos kpor 
ser estudantes universitários. A 
senténcia da separación da sua 
segunda muller estabelece unha 
pensión idéntica para un filio de 
dous anos, mália o feíto de que a 
nai e a família materna coas que 
vive o nena son millonárias. "A 
nai ten demostrada unha fortuna 
persoal de 120 millóns de pese
tas, mentres que os avós mater
nos teñen vários miles", denún
cia o afectado. 

"De que me serviría apelar ao 
xuíz? Gastaría máis en procesos 
xudiciais interminábeis. Prefiro 
calar, cumprir con ese pago e loi
tar para que polo menos se me 
permita estar co meu filio". Pero 
esta submisión á xustiza non 
sempre se ve recompensada. 
Xoán apresentou xa catro denún
cias por incumprimento do réxi
me de visitas durante catro me
ses. "A miña ex muller foi conde~ 
nada a un ha multa de 10.000 pe
setas por afastarme do meu tillo 
e ainda recorreu este castigo". 

20.000 nenos afectados 

Non existe actualmente estudio 
nengun sociolóxico sério sobre 
as separacións familiares e as 
suas consecuéncias sobre a in
fáncia. A Asociación Galega de 
Nais e Pais Separados estima 
que actualmente pode haber en 
Galiza arredor de 15.000 pare
llas separadas ou divorciadas . 
No Estado Español esta cifra po
de chegar ás 200.000 parellas. 

O número de nenas galegas 
afectados pode chegar aos 
20.000.+ 

O 85% das mulleres separadas 
non recebe a pensión 
•M.A. 

Os colectivos de mulleres teñen 
unha visión moi diferente 
respecto a que parte da parella é 
amáis perxudicada nos casos de 
separación. Un estudo 
desenvolvido pala Plataforma de 
nais en Acción na cidade de Vigo 
demonstrou que entre o 80 e o 
85 por cento dos homes 
separados négase a pagar a 
correspondente pensión 
alimentícia fixada polo xuíz para 
garantir a sobrevivéncia da 
muller e os tillos. 

Os dados correspondentes ao ano 
92 demonstran un incremento do 
15% sobre o número de divórcios 
e separacións do ano anterior, 
pero a gravidade dos 
incumprimentos de senténcias por 
parte do home segue reflectida na 
mesma porcentaxe do 85%. 

Martínez del Burgo subliñou que 
estes dados son extrapolábeis ao 
resto de Galiza. 

do marido, teñen unha média de 
dous ou tres tillos e no 67,5% 
dos casos atópanse na franxa de 
ideade entre os 26 e os 45 anos. 
O 15,5% estaba entre os 45 e os 
55, o 5% tiña máis de 55 e un 
12% era menor de 26 anos. 

No caso dos homes, o estudo 
demostra que son polo xeral 
maiores que as mulleres 
separadas. 

A responsábel de Nais en Acción Un dos aspectos máis salientábeis 
negou, por outra parte que as do informe í'Jfírese á baixa ou nula 
pensións sexan tan importantes cualificación profisional das 
como din os homes. Neste mulleres afectadas polo 

Durante o ano 91 producíronse sentido, lembrou que enre o 35 e incumprimento das senténcias. O 
na cidade viguesa 275 divórcios e o 40% dos casos estudados tiñan 78% delas pertenecía ao grupo 
428 separacións. Máilia haber fixada unha pensión de 15.000 denominado de "amas de casa", 
incumprimento de senténcia no pesetas mensuais. Por outra mentres só o 22% restante estaba 
85% dos casos, só a metade das banda, entre o 20 e o 25% en situación laboral activa. 
mulleres separadas denunciou ao ascendian das 15.000 ás 25.000 Martínez del Burgo subliña que os 
ex marido por este feíto. A pesetas; entre o 40 e o 45%, incumprimentos son tanto máis 
presidenta da asociación, Alícia supuñan entre 25.000 e 40.000 graves por canto as tres cuartas 
Martínez del Burgo, asegurou que pesetas; e só o 5% dos casos de partes das mulleres afectadas 
"o 35% restante etá configurado incumprimento estaba carecen de actividade 
por mulleres que normalmente relacionado con pagas remunerada, polo que están 
carecen de recursos, teñen un superiores ás 40.000. nunha situación de "precariedade 
baixo nível cultural, e non económica evidente". "Mesmo as 
receben un asesoramente Polo que atinxe ao perfil das que traballan -engadiu-
axeitado do avogado de ofício mulleres separadas con perceben ingresos moi escasos 
que lles leva o caso". problemas para cobrar a pensión para viver".+ 
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Corrupción e asignación 
de recursos 

MANuELCAO 

O ambiente de corrupción xeralizada que se vive no Estado Espa
ñol está levando ao esgazamento hipócrita de vestiduras de uns e 
outros buscando a rentabilización política dos sucesivos escánda
los que agraman e desaparecen segundo intereses partidários. 

Este ano, no que se cumpren 125 de criación da peseta, unha so
mera pasada palas vicisitudes da mesma danos conta da sistemá
tica apropriación fraudulenta do Estado polos diversos grupos polí
ticos, económicos e sociais, indicador claro de que o fenómeno da 
corrupción é unha constante no .espazo e no tempo histórico da 
existéncia de España. A caracterización do Estado Español como 
un Estado feble no que a diferéncia entre a law-in-book e a Jaw-in
action é un elemento estructural do sistema político e económico 
permítenos entender todos eses ditas da cultura popular do tipo 
"hecha la ley, hecha la trampa", "se acata, pero no se cumple", etc. 
A cultura do informal predomina sobre do formal na vida política e 
económica quedando o formal reducido a un revestimento a poste
riori que ratifica as actuacións informais dándolle unha apariéncia 
de legalidade. 

A facilidade con que un "descamisado" enriquecido por detentar 
calquer cargo político invoca o respeito á intimidade persoal non é 
máis que a percepción típi~a de quen considera léxica e natural a 

---------'A corrupción 
inutiliza, na prática, 
o sistema de prezos' 

privatización dun cargo públi
co coa súa correspondente 
asignación económica. Non 
estamos diante dun servidor 
público suxeito a unhas re
gras democráticas, xurdidas 
da soberanía popular, senón 
diante dun suxeito que per
segue obxectivos particula
res como persoa ou grupo, 
quedando nun segundo pla
no o feito de o seu cargo ser 
sufragado pola sociedade en 
xeral, sendo ésta a principal 

destinatária das suas actuacións. A privatización do aparello políti
co e administrativo por parcelas e compartimentos é o resultado fi
nal deste tipo de Estados. 

No ámbito económico privado o funcionamento ineficiente e co
rrupto do aparato produtivo maniféstase nunha selección de perso
al absurda na que o traballador non é xulgado pala súa valía profi
sional senón pala boa ou má relación co empresário. A auséncia 
de políticas de formación e desenrolo dos empregados non indica 
outra causa que o predomínio da cantidade (salários baixos) sobre 
a calidade (profisionais cualificados). Non é casualidade, entón, 
que no Estado Español a ineficácia e o mal funcionamento sexan 
un elemento común ás actividades públicas e privadas. 

A corrupción é, entre outras causas, un sistema de asignación de 
recursos que nalgúns países inutiliza, na prática, o sistema de pre
zos, o sistema de decisión máis obxectivo e avanzado que se co
ñece até agora. 

A sociedade e a economía española só poderá erradicar a corrup
ción se posue un tecido industrial forte , competitivo e progresiva
mente especializado en actividades tecnoloxicamente máis avan
zadas. A disciplina do mercado resulta así medicina inevitable. 
Compre sinalar que os galegas adáptanse sen problemas a em
presas e modelos de organización competitivos como se puxo de 
manifesto na emigración a Europa. Outro problema foi que as cla
ses parasitárias españolas estragaran as remesas dos emigrantes 
en actividades especulativas non produtivas. • 
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Os viciños d~ zona e~ ~ontra, ainda que_ a Fe.deración de M.VV. e o Concello pédenlles responsabilidade 

A Xunta impón en Vigo unha planta de lixo 
nun núcleo habitado -
•H.V. 

O procedimento do 
Alcalde de Vigo, Carlos 
Príncipe, para dar 
publicidade á instalación 
dunha estación de 
transferéncia de lixo nun 
lugar entre as parróquias 
de Coruxo e San Andrés 
de Comesaña non gostou 
aos viciños por duas 
razóns: o secretismo co 
que din actuou a alcaldia 
e polo feito de que van 
instalala nun sítio moi 
próximo a casas 
habitadas, en ocasións 
menos de cinco metros. 

A maiores, a estación de trans
feréncia, que fai a Xunta tras ce
derlle o Concello os terrees e a 
nave na que estará ubicada, 
resposta ao modelo que ten de
señado a Cotop para a xestión 
dos resíduos sólidos urbanos, 
que inclue, ademais, unha plan
ta de tratamento, unha inicnera
dora e o vertedoiro industrial 
das Somozas, ao que tamén 
irán a parar as cinzas. 

En San Andrés de Comesaña xa 
manifestaron a sua oposición á 
estación de tranferéncia e os de 
Corux.o farano proximamente. 

A estación consiste nun funil in
tegrado nun caixón compresor 
que compacta o lixo e mete o re
sultado nun contenedor herméti
co. No caso de Vigo o Concello 
busca un vertedoiro provisório no 
que tirar o refugallo compactado, 
á espera da Xunta construir a 

O rebordamento do vertedoiro do Zondal abriga a tomar unha decisión urxente. 

planta de tratamento, tamén cha
mada de reciclaxe. A planta de 
reciclaxe é unha denominación 
eufemística, xa que o que o pro
ceso que se desenvolve no seu 
interior é o secado e a redución 
do lixo a pequenos blocas (para
lelepípedos, cilindros ou esferas) 
con alto valor de combustión pa
ra seren queimados na incinera-

dora, que será Meirama, hoxe a 
piques de rematar as suas reser
vas de lignito e que Fenosa está 
interesada en reconverter. Hai 
que ter en conta que a compañia 
eléctrica ten o 49% da Socieda
de Galega de Meio Ambiente, na 
que tamén está a Xunta (ca 
51%), e que xestiona o Plano de 
Resíduos. 

Vigo denúncia que a 
Xunta torpedeou as 
alternativas 
As tentativas do Concello de Vi
go de sairse do plano de resí
duos da Xunta, para adoptar un 
menos lesivo co meio ambente, 
foron torpedeados pola lnstitu
cións autonómica, segundo de
nunciou o concelleiro do BNG, 
Lois Castrillo, que dixo que a 
Xunta suxeriu que non daría 

O Concell~ tiña 
saídas máis 
ecolóxicas, pero a 
Xunta presionou en 
pral do Plano de 
Resíduos Sólidos 
Urbanos 

permiso para a construción dun 
vertedoiro en Fornelos de Mon

~ tes en tanto non comezaban a 
ffi funcionar planos de reciclaxe, 
Q ainda que esta actividade, preci
~ sou Castrillo, é difícil de abordar 
~ integralmente, pois precisaria da 

intervención da Xunta e dos 
concellos. 

"É un escándalo que cando me
nos non comezaran a facer al
gun programa de reciclaxe, por
que agora argumentan que a 
necesidade obriga á posta en 
funcionamento desta planta, pe
ro non se molestaron en buscar 
alternativas", denunciaba Celso 
Comsaña , presidente da Aso-

ciación de Viciños de Coruxo, 
que tamén protestou pala com
plicidade da Federación· de Aso
ciación de Viciños, que calou a 
información que dera o concello . 

Contra esta última denúncia, o 
presidente da Federación, Ama
dor Fernández , dixo que unha 
asemblea desa organización de
ra un mandado o 13 de Marzo 
do pasado 1993 para buscar a 
ubicación. "A Permanente foi in
formada e creo que os compa
ñeiros de San Andrés e Coruxo 
xa teñen claro que foi o que su
cedeu . Vigo precisa unha solu
ción ao problema e cómpre ac
tuar con responsabilidade", dixo 
Fernández. 

"Se cadra o concello debeu avi
s ar persoalmente ás asocia
cións implicadas -dixo Lois Cas
trillo-, pero agora o que cabe fa
cer é exixir da Xunta estudos de 
impacto meio ambiental que ve
xan de buscar a fórmula que im
peda moléstias aos viciños , ta
mén teñen que negociar con 
eles e facer que o edifício este
xa presurizado, para que non 
bote federes , ainda que a activi
dade non é perigosa e o lixo 
non vai ser almacenado aqui ". 

En Vigo, unicamente UG e BNG 
apostan de xeito comprometido 
por unha solución relacionada 
coa reciclaxe para o lixo da cida
de, pero o PSOE e o PP teñen 
unha ampla maioria na corpora
ción. Contodo, Xesus Costas, de 
UG, é o concelleiro de Meio Am
bente, o departamento encarga
do de facer planos de reciclaxe, 
algo que non pudo levar a cabo, 
xa que Costas tivo que centrar o 
seu traballo na outra concelleria 
da que é titular: urbanismo.• 

•••••••••••••••••••• 

SNACK BAR 

RUA BARCELONA 
Nº 37 ESQUERDA VIGO 

•••••••••••••••••••• 
r----------------------, 

Faga un pequeno 

anúncio nun 

semanário amigo 

ANOSATERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo ou 

através do Fax: 
(986) 22 31 01 

L----------------------
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E X PRO P R l A C l Ó NS FORZOSAS 

En 1977 a foto dunhas mulleres e 
duns vellos erguendo os seus 

paráguas frente aos mosquetóns· 
dos gardas civis saltou ás primeiras 

páxinas de todos os xornais e as 
Encrobas convertéronse nun 

símbolo do nacionalismo galega e 
nun referente na defensa dos máis 

débeis frente ao poderio dos 
monopólios. Hoxe, dezasete anos 

despois, o fantasma da 
expropriación volta a sacudir as 

entrañas da terra das Encrobas e 
das xentes que ainda quedan ali, 

pésie aos estarzas de Limeisa -filial 
de Fenosa- para que se vaian. 

Lignitos de Meirama está a esgotar os seus últimos 
recursos mineiros. 

Fenosa quer expropriar as terras ás que renunciou en 1977 

~as Encrobas para sempre 
•MANUEL VILAR 

O 25 de Febreiro último saia pu
blicado no DOG un decreto polo 
que se declara a urxente ocupa
ción dos terreas que circunvalan 
o actual núcleo mineiro das En
crobas. Para os viciños afecta
dos isto amasa "o total submeti
mento dos poderes políticos aos 
poderes económicos, asinando 
todo canto lle poñan diante". O 
BNG ten apresentado no Parla
mento unha proposición non de 
lei na que pede a suspensión do 
decreto de expropriación e unha 
volta aos acordes asinados na 
Coruña no ano 1977. 

Cando no 1977 Limeisa ten que 
expropriar os terreas para a fu 
tura explotación renúncia a fa
cerse cunha parte das leiras 
que, nun princfpio, pensaba ex
propriar. Tanto é asi que Limei
sa xa tiña mercado algunhas 
parcelas que lago voltou a ven
der a un prezo máis alto do que 
pagara e que agora volverá a 
comprar sen engadir o aumento 
do custe da vida . A razón que 
deron era que se fixeran peque
nos cámbios tendo en canta "o 
extraordinário apego dos labra
dores da zona á sua proprieda
de". Para os afectados tal eufe
mismo é unha mostra de que Li
meisa pagou uns prezos supe
riores aos que pensaba pagar e 
que reduciu gastos "constreñin
do a superfície a expropriar" e 
iso fíxose a costa das medidas 
de seguridade da mina. 

Urxente expropriación 

Hoxe, o decreto de expropria
ción asinado pala Xunta é para 
voltar a ocupar esas terras por 
via de urxéncia e sen negociar 
cos viciños, terras que nun pri
meiro momento a empresa des
botou sabendo que formaban 
parte do rádio de seguridade da 
mina. Todo indica que tiñan moi 
claro xa no ano 1977 que preci
saba das terras que nese mo
mento desbotou , pero que apar
caba a sua ocupación para tem-

pos máis propícios e cando as 
águas viciñais estivesen máis 
apaciguadas. A urxente ocupa
ción, que agora rubrica a Xunta, 
xa o era no 1977, polo que o go
verno de Manuel Fraga deberia 
antes de asinar ese decreto 

abrigar a Limeisa a cumprilo, 
estiman os afectados. 

perfeita planificación perversa
mente deseñada para expulsar 
aos viciños das suas terras e ca
sas, pero dicendo que a culpa é 
do monte Xalo ao contactar coa 
gran masa de esquistos da zona 
de Ordes, como se os vellos das 

Agora Limeisa trata de xustificar
se nunha xeoloxia imprevisíbel 
que non permite unha boa plani
ficación. "Todo foi pensar nunha 

UNHA PALA DESCOMPÓN EN MINUTOS 
OS SÍMBOLOS DUNHA VIDA 

M. VII.AR 

O obxectivo de Limeisa é rachar os lazos que unen 
aos viciños entre si e que dá sentido á sua vida co
lectiva, ao tempo que racha a relación simbólica 
que ao longo dos séculas foron criando co meio no 
que habitan. Primeiramente trátase de ir compran
do individualmente ou de ir amañando as fendas 
das casas a título particular e nunca colectivo. Para 
Limeisa non existe unha entidade colectiva huma
na como tal agrupada e expresándose en torno a 
unha parróquia, que leva séculas povoando as te
rras das Encrobas. Só hai indivíduos e metros ca
drados de terros dos que hai que extraer lignito ou 
estéreis, como chama ao que non é carbón. 

Despois vai destruindo aquilo que pode máis simbo
lizar os lazos dos viciños coa 
sua terra. Un dia as máquinas 

ataca o espazo público, referente simbólico da co
munidade, mais ao final ese espazo público é o 
que máis contribue á unidade dunha comunidade 
que sofreu grandes cámbios en moi pouco tempo. 
Moitos xa non son labregos, son empregados de 
Limeisa, mineiros, pero ainda hai elementos de 
permanéncia que os fan actuar como labregos. 

A empresa vai negociando individualmente con al
guns viciños (recoñeceu hai un tempo ter mercado 
xa o 10% dos terreas), presiona sobre os que son 
empregados seus para enfrentalos aos que non o 
son e pretende expropriar unha leira e a do lado 
non, expropriar casas a carón da igrexa mais esta 
non. Todo para debilitar os intereses comunitários. 

apreséntanse na parróquia e - - - - - - - - - - -
Mentres tanto, os viciños se
mella que xa teñen asumida a 
idea de marcharen , mais qué
reno facer dun xeito digno e 
non a golpes da garda civil. 
Só peden que se teñan en 
canta os acordes do 77 que a 
empresa nen a Xunta están a 
respeitar. 

pretenden derrubar o cruceiro. 
Limeisa di que non é causa 
sua, que é culpa da empresa 
subcontratada. Dias despois 
derruba as casas dese rueiro 
ante a atónita mirada dos ve
llos que ven como en poucos 
minutos o progreso desfai as 
canles palas que eles mantive
ron, durante toda a sua vida e 
que herdaron dos seus ante
pasados, relacións sociais e 
simbólicas cos seus viciños. 

Os viciños que xa 
tiveron que marchar 

voltan de vez en 
cando a contemplar o 
espazo no que antes 
se desenvolveu a sua 

vida 

Se nos achegamos ás Encro
bas podemos ver un coche 
que se detén un longo tempo 
no médio dunha leira. Son os 
viciños que xa tiveron que 

Limeisa procura, apresada-
mente, desfacer os elementos simbólicos que 
aglutinen a comunidade e os lazos de solidarieda
de que estes crian entre os viciños. A sua inten
ción é non chegar a unha negociación colectiva, 
como tivo que facer no 77, pois iso encareceria 
máis os prezos, e non recoñecer a . comunidade 
parroquial de san Román de Encrobas para non 
ter que transladar toda a povoación, xunto coa 
igrexa, cemitério e escala a outro lugar e ter direito 
a seguir existindo como tal comunidade. Viola e 

marchar e voltan de vez en 
cando a contemplar q espazo 

no que antes se desenvolveu a sua vida. As veces 
veñen coa desculpa de recoller os limóns do limo
eiro ou unhas verzas para facer o caldo. Todos vol
tan para celebrar os ritos da comunidade. Nos en
terros, nos funerais, no antroido ou no Domingo de 
Ramos acoden á parróquia os viciños que xa non 
teñen casa ali , pero o importante é que ainda se 
senten membros dunha comunidade que a Xunta 
quer borrar por decreto de ocupación urxente egue 
só vai beneficiar os intereses de Unión-Fenosa. + 

XURXO LOBATO 

Encrobas fosen responsábeis 
dos procesos xeolóxicos" critica 
un dos que vai ser expropriado. 
Segundo a empresa, ese con
tacto entre o granito e o esquisto 
"orixina unha estrutura xeolóxica 
atormentada na que se produce 
movimentos de bloco entre fallas 
que dan orixe a cámbios de 
equilíbrio, modificación de níveis 
freáticos e movimentos de terre
as". Ademais as casas e outras 
construcións que están nese rá
dio afectado, "son de moi diver
sa calidade e antiguedade". Os 
viciños, din, teñen que ter bun
kers por casas para resistir as 
explosións. 

Para a empresa é unha anorma
lidade "que unha explotación mi
neira da magnitude da de Meira
ma estexa completamente rode
ada, a distáncias míminas, por 
vivencias familiares". 

Para os viciños afectados a úni
ca anormalidade son os trans
tornos causados pala empresa 
ao non recoñecer o feito de que 
os terreas que agora pretende e 
vai expropriar xa o tiña que ter 
feito no ano 1977, ao abeiro dos 
acordes alcanzados daquela, e 
que a empresa actua agora con 
intencións pouco claras e im
pendo a filosofia de que ante as 
imprevisíbeis actuacións xeoló
xicas ou posíbeis erras técnicos 
só cabe o camiño da expropria
ción forzosa. 

Os feitos danlle a razón aos vici
ños. Asi, a pouco de inciárense 
os laboreos na mina, comezan 
as fendas en terreas próximos á 
estrada que vai ao val da Bárcia. 
Nen empresa, nen Concello, 
amañaron solución nengunha co 
fin de evitar os danos na referida 
estrada. Só houbo unha resolu
ción da Deputación (Febreiro do 
84) cortando a estrada ao tránsi
to. Mais os viciños tiveron que 
seguir usándoa para mandar os 
tillos á escala e non permanecer 
encerrados nas suas casas, ain
da que, recentemente, produciu
se a marte dun viciño. • 
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A CALIDADE DO ENSINO 

O Pavillón San Clemente de Santiago 
continua senda centro de polémica· 

Mil millóns de pesetas para 
un polideportivo pechado 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

O pavillón deportivo San 
Clemente foi inaugurado o 
pasado dezanove de 
Marzo en Santiago_ Tres 
anos necesitáronse para 
construílo, despois dunha 
longa polémica sobre a 
sua altura e ubicación, e 
tres semanas despois da 
inauguración, as 
instalacións deportivas 
non poden ser utilizadas. 

A elaboración dun convénio para 
a sua utilización é a causa do re
traso da abertura do edificio. O 
instituto de F_P. San Clemente, 
con douscentos alunas, pretende 
excluir no uso do pavillón aos mil 
douscentos alunas do · instituto 
Rosalia de Castro. O Conselleiro 
d~ Educación Piñeiro Permuy 
concorda coa postura do centro 
San Clemente, o que impede a 
utilización das instalacións de
portivas que custaron ao redor 
de mil millóns de pesetas. 

Pala contra, os Directores dos 
Institutos de Bacharelato com
poste1áns deron a coñecer o pa
sado dia 12 unha nota na que so
licitan a apertura do centro e criti
can a actitude da Conselleria_ 

Terreas da Xunta 

O edifício comezou a construir
se no ano 1991 nuns terreas ce
didos polo instituto Rosalía de 
Castro, quer dicer, terreas da 
Xunta. Unha iniciativa privada 
pretendia construír un aparca
doiro e comprometíase a levan
tar un pavillón deportivo. O con
trato asinado era moi claro, tan
to o aparcadoiro como o pavillón 
comezarian a funcionar ao mes
mo tempo. Pero, o certo é que o 
aparcadoiro comezou a dar ga
ñáncias antes de o pavillón es
tar rematado. 

Ademáis desta circunstáncia as 
obras de San Clemente estive
ron paralisadas durante nove 
meses debido ao enfrentamento 

tras catrocen
tos alunas es
tudan no réxi
me nocturno, 
quedando isen
tos oesta asig
natura". 

Xoán Piñeiro Permuy, Conselleiro de Educación. 

A denúncia da 
con<;:.elleira de 
Santiago con
cretábase no 
responsábel do 
seminário de 
Educación Físi
ca do centro 
San Clemente, 
Carmen de la 
Paz del Corral 

sostido entre o concello e a Di
reción Xeral do Património debi
do á ubicación do edificio e ao 
seu exceso de altura. 

Para a concelleria do ·BNG en 
Santiago, Encarna Otero, o in
vesti mento de tempo e cartas 
na construción deste pavillón é 
un destrago. "O custo total do 
aparcadoi.ro e do pavillón é de 
mil millóns de pesetas, non tala
mos de pequenas cantidades. E 
inda por riba, inaugúrase e non 
pode ser utilizado". 

O uso do pavillón 

O pavillón está instalado entre 
dous centros escolares: o Insti
tuto Rosalía de Castro e o Insti
tuto de Formación Profisional 
San Clemente. "O léxico neste 
caso é que se asine un acordo 
entre Xunta e Concello para que 
as instalacións sexan utilizadas 
polos dous centros con prefe
réncia para o que ten maior nú
mero de alunas e que lago se 
deixe un horário reservado para 
os viciños de Santiago", sinala 
Encarna Otero. 

A concelleira do BNG denunciou 
a pasada semana a situación 
provocada polo desuso deste 
costoso pavillón, asi como a pre
sión exercida pala directiva do 
Instituto San Clemente para o 
uso exclusivo das instalacións. 
"lsto é ridículo tendo en canta 
que este centro canta con dous
centos alunas coa matéria de 
Educación Física xa que os ou-

Gómez como a artífice do conflito. 
o feito de que sexa a muller do 
Conselleiro da Presidéncia, Dosi
teo Rodríguez, explicaria o silén
cio da Xunta, apoiando asi a pos
tura directiva do centro. 

A muller do Conselleiro 

Carmen de la Paz, a responsá
bel de Educación Física neste 
centro de Formación Profisio
nal, é tamén membro da xunta 
directiva do centro despois da 
polémica anulación das anterio
res . eleicións ao consello esco
lar. Calquer inspector de educa
ción non pasaría por alto o ho
rário das clases que imparte a 
muller de Dositeo Rodríguez. 
Un membro da xunta directiva 
dun centro escolar como o San 
Clemente só debe impartir quin
ce horas semanais de clases 
debido ás suas ocupacións 
complementárias. Carmen de la 
Paz dá clase durante dez horas 
á semana xuntando as sesións 
de ºmaneira que dous dias á se
mana non ten que impartir clase 
nengunha. 

Estas e outras irregularidades 
da directiva non foron demanda
das polo profesorado. A maioria 
dos docentes goza de compati
bilidade, quer dicer, imparte do
céncia noutros centros. Esta si
tuación, que se renova cada 
ano, depende directamente da 
Consellaria de Educación e es
tando a muller dun Conselleiro 
na directiva do centro, parece 
difícil calquer protesta.+ 
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COMITÉS EN ESCOLAS E FACULDADES 
1 O ANOS TRABALLANDO ABERTO 

ACTOS PREVISTOS 

Mércores 13 de Abril: 
0 NASCIMENTO DOS CAF. 
Coa intervención de: N. Rego, L. Jáudenes, M. Barreiro. COMITÉS 

Xoves 14 de Abril: ABERTOS 
Os ULTIMOS ANOS DOS CAF. DE 
Coa intervención de: X. Subiela, X. Solla, U. Malvido, C. Freire. FACULDADE 
Desenvolveranse na Aula Magna da Faculdade de Xeografia e História da Universidade de Santiago ás 0 ¡¡0 do serán. 

Venres 15 de Abril: 
GRANDE CEA-FESTA NO COMEDOR DAR.U. MONTE DA CONDESA ÁS 1 O DA NOITE 
Par~ a reserva de prazas chamade ao telf. (981] 56 31 00 Ext. 4517 

Nas mans 
das transnacionais 
A exportación española depende de empresas multinacionais, e a 
menos que dese,nvolva unh~ estrutura própria ficará en posición 
de terceira. lsto e o que adv1rte o suplemento NEGOCIOS do diário 
El País do dia 1 O de Abril. "O sector exterior da economia padece 
graves males desde hai anos e os resultados favorábeis dos 
últimos meses non pasan de ser un espellismo, se consideramos 
que as primeiras compañias exportadoras son propriedade de 
grupos transnacionais. Segundo os últimos dados do Instituto 
Español de Comércio Exterior (ICEX), das dez primeiras 
empresas exportadoras españolas, nove son propriedade de 
grupos extranxeiros e só Repsol (que procede da reconversión do 
se::it?r p~blico do p~tr<?leo), d~u acu~illado entre os primeiros. O 
ministerio de Comercio e Turismo d1 que as deficiéncias da 
industria son claras: expórtase pouco e as vendas proceden de 
sectores tradicionais aos que haberia que apoiar resoltamente ou 
procurar alternativas. O investimento direito no extranxeiro de 
empresas españolas é case inexistente. (_ .. ) As firmas teñen dous 
pontos febles: non teñen organización para exportar e os 
empresários carecen de disposición. Para o secretário xeral do 
ministério de Comércio, J. A. Zamora, as empresas teñen catro 
grande pontos febles: o baixísimo coeficiente exportador que 
representa menos do 15 por cento do produto interior bruto; a 
escasa presenza da vendas ao exterior nas empresas, que 
representa unha média do 34 por cento; o baixo investimento das 
firmas na política de diferenciación de marca e imaxe e a cativa 
presenza das firmas nos mercados exteriores". + 

A Mafia vota a duas urnas 
Ricardo Chiaberge comenta no CORRIERE DELIA SERA do 6 de 
Abril o comportamento eleitoral das áreas de influéncia mafiosa. 
"Despois do naufráxio da Democracia Cristiana e os seus 
satélites nas rexións onde predomina a Mafia, o voto dominado 
poi~ irmandade ~ecreta ficou errático ainda que, polo xeral , 
apo1ou aos candidatos con máis probabilidades de éxito. Pero a 
guerra contra a Cosa Nostra ten duas caras : Giovanni Falcone e 
P_a?I~ Borsellino, dous homes profundamente unidos pero 
d1v1d1dos nas suas opinións políticas. O primeiro era próximo á 
esquerda e o segundo simpatizante do MSI (os fascistas), 
mesmo antes de que se convertese en Aleanza Nazionale. 
Nestas eleicións votarian papeletas distintas, pero os dous 
aparecen xuntos nos carteis anti -mafia. Nas catro comunas do 
Mezzogiorno e en Benevento gañou o candidato da direita co 
apo_i.o ~o.s progresist~s e o mesmo pasou de apouco nas 
pr~11nc1a1s de Catana1. Que debemos interpretar? Que o PDS 
qu1xo facer un agasallo á Mafia? Ou, pala contra, que dereita e 
esquerda xuntáronse contra mafiosos ex-democristianos?"+ 

Kontra a repunancia, 
Rock Bravú 
"Esbardallar, esbourar, petarlle, rachar, tronzar os instrumentos e 
repartir emoción". Esta era a saida dos grupos de Rock dos anos 
50 fronte un panorama musical dominado polo formalismo. Así 
c~meza o manifesto Kontra a Repunancia, que encabezan Os 
Diplomáticos de Monte Alto dirixido a todas bandas que fan Rock 
B~avu. O chamamento aparece no 32 PISTAS de Abril . Pero que 
fo1 daquela rebeldia? "O Rock and Roll dos 90 -prosegue o 
manifest9- .x~ ~stá conquistado polo pop, pop-rock, rock-pop, 
pop-f~I._ E s1nonimo de conachada, melodias fuleiras, toques de 
maqu1nillo, acordes de pastel , os baterias xa non redobran". O 
novo estilo nace "entre a aldea e a cidade, entre a vila e a paila; 
como somos de bairro somos heavies, como somos de aldea 
préstanos a m~sica de ver~ena. Somos dos Chunguitos porque 
somos de barrio, pero tamen che nos presta a música enxebre de 
taberna( ... ) O canto ferve por baixo das pedras. Nena, 
reacciona." Con Os Diplomáticos asinan o manifesto Os 
Verja/ludas da Coruña, considerados precursores deste 
movimento. Tamén se inclúen Os Eskornabois de Mondoñedo 
Rastreiros de Chantada, Os lnmortais de Culleredo Yellow ' 
Pixoliñas de Montarte, Impresentables de Vimianzo' Os Túzaros 
de Santiago, Kaos de Moaña, Papaqueixos da Cor~ña, Os 
Maruxa de Cedeira, Malavida de Laracha e Blood Filloas do 
Ferro!. "Asimesmo -Si1'1P.la Mikaela Iglesias- poderianse engadir 
duas formacións que cantan con algúns dos membros de Os 
Diplomáticos, como Os Bochechinhas e Los Hijos de Pita.+ 
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CAMBIOS NO LESTE 

Valeri Kravtsov 
'Os sindicalistas rusos estamos aprenderldo a ·ríegociar o convénio' 
•M. VEIGA 

"Queremos que a 
economía de mercado non 
naza a costa dos 
traballadores", afirma 
Valeri Kravtsov, Director 
do Departamento 
Internacional da 
Confederación Xeral de 
Sindicatos, a principal 
central de traballadores 
con implantación en oito 
repúblicas ex soviéticas e 
vários millóns de afiliados. 
Recentemente visitou 
Galiza convidado pola 
Confederación 
lntersindical Galega. 

A Confederación Xeral de Sindi
catos é, segundo Kravtsov, a 
principal central operante hoxe 
no território da antiga URSS. 
Canta con implantación en oito 
paises da CEI , entre eles por 
suposto Rúsia. 

mellores-ou piores. Pero está 
claro que moitas das funcións 
que antes tiñan os sindicatos e 
ás que lle debian a sbJa populari
dade, caso da organización de 
áreas de descanso, campamen
tos de vacacións, deporte, cultu- . 
ra, etc, agora p-erdéronse. O Es
tado · non ten cartas para sopor
tar estas causas. Tivemos que 
abandoar tamén outras fuñcións, 
porque o govern.o nos abriga:. to
do o relacionado coa inspeción 

. · de trabalfo e a seguridade cida
dá. O noso papel agora é o de 
axudar ao traballador a vender a 
sua forza de. traballo nas mello- · 

·res cor:idicións posíbeis. Cóm
prenos un sistema para negociar 
. convénios, algo que antes non 
faciamos. Acabamos de empe
zar nalgunhas repúblicas. 

Os investimentos 
ocidentais non existen 

O governo puxo, no seu dia, 
moitas e~peranzas nos inves
timentos ocidentais? 

.. 

. aumentou nun 2.000%. A infla
. ción mensual é do 20%. A políti

ca monetarista que propon o 
Fondo Monetário Internacional 
non é aceitabel. O que fixo o go
verno de leltsin e Gaidar foi dei
xar de lado a indústria nacional. 
As estadísticas din que a produ-

. ción industrial baixou nun 
24, 1 %. lso chámase desastre. É 
doado imaxinar a situación dos 
traballadores e os sindicatos 
non podemos aceitar isa. O 
30% da povoación está por bai
xo da liña de pobreza e un 10% 
está nos lindes da supervivéncia 
biolóxica. 

Existen outros sindicatos 
ademais da Confederación 
que vost~de representa? 

O naso é o principal, pero hai 
outros. Naceron moitos ao em
pezar a reformar, alguns segui
ron e outros non. Un dos de 
meirande éxito é a Unión Nacio
nal de Mineiros. Tarrién está o 
de controladores aéreos e o de 
xornalistas. Son os máis impor
tantes, alén do naso. Tamén hai 
algun criado P.Or organizacións 
de tora. A AFL-CIO (sindicato · 
norteamericano) abreu unha ofi
cina en Moscova. Financian pe
quenos sindicatos, ainda que re
sulten ineficaces. 

"Góstenos ou non, a U RSS de
sapareceu e nen eu nen nin
guén pensa que se poida resta
blecer. Pero non hai motivo para 
que se dean enfrentamentos en
tre as distintas repúblicas", afir
ma Kravtsov. 

A reforma non está a ser doada? 

Os governos das novas repúbli
cas prometeron criar unha nova 
economia que non estivese cen
tralizada. Pero esa reforma é di
fícil. Na antiga URSS os sindica
tos tiñan unha función distinta. 
Os novos sindicatos tivemos 

que aprender a traballar nunha 
economia de mercado. Quere
mos que esta non naza a costa 
dos traballadores. A implanta
ción dun novo sistema de nego
ciación está a resultar complica
da, porque en realidade toda a 
propriedade continua a ser do 
Estado. No governo ruso o gra
do de especulación é moi gran
de. Os sindicatos defendemos 
unha diversificación da proprie-

dade. Isa significa privatiza
cións, pero-os traballadores de
ben ter parte activa no proceso. 
Se unha empresa é privatizada, 
un anaco dos benefícios debe ir 
directamente aos traballadores. 

A palabra "sindicato", non 
significaba o mesmo antes 
que agora? 

Non sei se os novos tempos son 

Todo teoria. Falouse moito, pero 
non se concretou nada. A situa
ción do país é inestabel no eco
nómico e no político. Q normal é 
que haxa pouca xente en Oci
dente que. desexe investir aqui. 
As axudas internacionais que
daron en promesas. Para rece
bir diñeiro habia que aceitar as 
restrincións qüe impoñian. 

Egor Gaidar, até hai pouco res
ponsábel de economía de lelt
sin, aceitou esas ·restrincións? 

Gaidar é un grande partidário 
dos investimentos extran~eiros, 
pero o país vai a pior. Desque 
empezou a reforma a inflación 

. Están afiliados a algunha in-
ternacional? · 

Non. Antes os sindicatos oficiais· 
tiñan unha ideoloxia única. Hoxe 
hai pluralidade de ideas. Isa é 
necesário para medrar e por iso_ 
non participamos en nengunha 
internacional. Pero somos unha 
organización de esquerdas , so
bre iso non hai dúbida. • 

A CRISE DO ESTADO DO BENESTAR 
/ 

XUBILACION. • • 
Ministros, economistas e políticos, están 
a afirmar que dentro de 15 ou 20 anos o 
actual sistema de pensións de xubilación 
non se pode manter. Que se vaian pre
parando os de menos de 50 anos! lsto é 
o que din pala banda de Laíño. 

Pala banda de Lestrove din: Como non 
vou cobrar xubilación se xa paguei? 

Vexamos primeiro como se fináncia hoxe 
a Seguridade Social, e polo tanto as pen
sións de xubilación. 

Tres son as fontes de financiación do sis
tema de Seguridade Social : aportación 
dos traballadores ou asimilados, aporta
ción das empresas e aportación do orza
m ento xeral do Estado. Pero tendo en 
canta que as aportacións das tres fontes 
no ano 1994 son para pagar as pensións 
dos que están xubilados en 1994. Dita 
doutra maneira, os que hoxe están a co
brar non é en función dunha capitaliza
ción da sua aportación anterior a un teóri
co fundo de pensións, senón do que ho
xe cotizan os traballadores, as empresas 
e o que destinan o orzamento estatal. 
Por iso se afirma que, con este sistema, 
tendo en canta a evolución da pirámide 
de idade e da evolución do chamado 
"mercado do traballo" dentro duns anos o 
volume da cotización será tan mínimo en 
relación ca volume das pensións que non 
se poderá soster. 

XosÉ MARIA BAAMONDE 

Diante disto levan insinuado várias solu- Non é certo que se teñan aumentado as 
cións: cotizacións aos empresários. Ao revés. 

No ano 1980 as empresas cotizaban pa-
-Retrasar a idade de xubilación (Solbes). ra continxéncias comuns (asisténcia sani-

tária, protección familiar e pensións de 
-Capitalización das aportacións (Fuen- xubilación) un 28,55%; no ano 1994 a co-
tes Quintana). tización é de un 

24,40%, polo tan
to é un 14,55% 
menos. No mes
mo tempo aos 

-Non aumentar 
as cotizacións , 
aumentar os im
postas indirectos 
(Solchaga). 

- - - - - - - - - - - - traballadores, re

-Esixir máis tem
po de cotización 
(algun ministro). 

-1 ncentivar os 
planos privados 
de pensións (Sol
bes, se non recor-

Non é unha contradición 
predicar o fomento do 
emprego xuvenil e, ao 
mesmo tempo, propor 

baixóuselles un 
2,97%. Pero, ade
mais, as empre
sas están bonifi
cadas nalguns ti
pos de contrato 
co 50% e xa es
tán a falar na fu
tura bonificación 
dun 100% para 
certos traballado-

traballar máis anos? 
. do mal). 

-Etc. 

En todo o anterior 
hai unha clara 
proposta na liña de privatizar, outra de 
arranxar () problema a cargo das rendas 
máis baixas e algunha contradición. 

Non é unha contradición predicar o fo
mento do emprego xuvenil e, ao mesmo 
tempo, propor traballar máis anos? 

res. 

Outro aspecto 
moi grave que se 
está a introducir é 

o conceito de seguro privado talando 
dunha relación sinalagmática entre coti
zación e pensión que levaría a unha xubi
lación á carta pero en precário, en plan 
menu do dia barato , e asi dixo Solbes 
que se poderia chegar a suprimir o límite 
de pensión mínima. 

Sen embargo talan moi pouco da má xes
tión e do posíbel fraude existente. "A pica
resca e o posíbel fraude tamén contan 
neste sangrante caso . A primeiros do ano 
pasado o número de prestacións destina
das a pensións de xubilación (51.502) e 
invalidez (51 .334) eran similares na pro
víncia de Pontevedra, o que parece pou
co proporcional ". (Diego Martínez. "Eco
nomía y Finanzas" do 25-04-94) . 

Calquer reforma do actual sistema de Se
guridade Social, deberá ter en conta os 
tres critérios seguintes: 

1 º· A Seguridade Social é un sistema de Di
reito Público. Non é igual a un seguro priva
do, nen aos planos de pensións privados. 

2º. " ... através da Seguridade Social, o 
Estado español garante ... protección 
adecuada ... e a progresiva elevación do 
seu nível de vida nas ordes sanitária , 
económica e cultural" (Art. 2º da Lei Xeral 
de Seguridade Social). 

3º. A Seguridade Social ten unha finalida
de reparadora do infortúnio e unha fun
ción de redistribución da riqueza, mais is
to último non se pode acadar correcta
mente se, como se está a propor, preten
den financiar en grande parte o sistema 
baseados no aumento dos impostes indi
rectos que son os que máis inciden nas 
rendas máis baixas. + 



A GUERRA DOS BALCÁNS 
~ 

lván Alvarez Carril, obxector destinado 
.. -~--

~ . .., .. 

en Bosnia---

'A axuda humanitária é o grande negócio da miséria e a pobreza' 

• XOSÉ M. VÁZQUEZ 

Despois de conviver coa povoa
ción refuxiada de Bósnia, cal é 
a súa opinión sobre este confli
to, que se ven atribuindo a inte
reses estratéxicos ou étnicos? 

Para min os conflitos son dous 
nun só. Explícame: O primeiro 
enfrentamento xurde entre sér
bios e croatas, logo amplíase a 
Bósnia, e involucra aos musul
máns. A actuación de Alemaña é 
un factor determinante no come
zo da guerra, pois en canto durou 
a Guerra do Golfo armaron a Cro
ácia co excedente da República 
Democrática Alemá, sen que os 
meios de comunicación orestasen 
interese por ese transvase de ar
mas. Tamén o Estado do Vatica
no, que nunca se cita, actuou mo
vido por un expansionismo católi
co, interesándose na conversión 
de Croácia nunha lugoslávia mul
ti-étnica e impura. Unha leitura fá
cil e incorrecta é dicer que foron 
os sérbios os que comezaron a 
guerra, por disparar primeiro ou 
por actuar en nome da antiga lu
goslávia contra unha Croácia se
paratista. Ademais dunhas razóns 
históricas a considerar e da me
mória dos maiores, é importante 
valorar o que supuxo a falta de 
recoñecimento internacional de 
Sérbia frente ao que aconteceu 
coas outras repúblicas. Ademais 
tamén os sérbios bosniacos so
freron discriminacións e padece
ron a guerra. Considero perigoso 
posidonarse por unha cuestión 

étnica ou relixiosa, Ocidente fíxoo 
polos croatas e bósnios, cando -
deberian evitalo buscando o diá
logo, sabian que a guerra ia co
mezar e puderon condicionala 
desde o exterior, empezando por · 
recoñecer a Sérbia. 

'Croácia,_ que tiña 
moitas posibilidades 
económicas, 
quedará moi 
endebedada con 
Ale maña' 

Pasados dous anos de guerra, 
cunha intervención que ainda 
non contemplou un acordo de 
desarme a longo prazo, como 
valora a axuda internacional? 

Nós, teoricamente, irnos coope
rar; mais a axuda humanitária é o 
grande negócio da miséria e a 
pobreza. As razóns para dicer is
to son a forte protección dos cro
atas, cunha saturación de ONGs 
querendo axudar e coa ONU -a 
UNPROFOR- sempre presente, 
tanto que en Zagreb e Split pare
ce que hai normalidade dentro da 
guerra, mentres a comida apo
drece por non saír adiante. Re
sulta claro que para as ONGs -
refírome ás internacionais e de 
maior forza- é un bon negócio 
querer ir ali, subvencionadas po
los Estados Ocidentais. Pola con
tra, na zona sérbia embargada 
pola ONU hai múltiples caréncias. 
Nós somos os únicos xunto coa 
Cruz Vermella Internacional pre
sentes nesa área, na que faltan 
os produtos básicos. O embargo 
debería afectar só ao material bé
lico -que sobra- e non aos ali
mentos e medicinas. Hai unha 
distinción en como actua Ociden
te con uns e con outros, en espe
cial cos sérbios. As organizacións 
estabelecidas na Bósnia croata 
peléxanse por traballar cos refu
xiados, parece un mercadiño, es
perando a que caia Saraievo para 
entrar a traballar nese lugar, non 
polos refuxiados, senón polo seu 
proxecto. A Croácia estana fun
dindo económicamente, están le
vando axuda de fóra en vez de 
traballar con produtos que elabo
ran eles, dinamitando a súa eco
nomía, converténdoa nunha mi
séria, as indústrias van ter que 
pechar. No entanto na Bósnia 
Central a axuda que chega é es
casa, as organizacións teñen me
do nesa zona por ser conflitiva e 
ó reparto realízase con para-caí
das. Unha mostra interesante do 
dito foi o reparto de ursas de pe
luxe con para-caidas que efectua
ron os americanos, cando a po
voación aínda que fose Nada! es
peraba comida. Vexo inxusto o 
embargo sérbio, que non contem
pla aos croatas e musulmáns 
bósnios, hai distinto trato, bons e 
maos; e tamén que Croácia, que 
tiña moitas posibilidades econó-

micas, quedará moi endebedada 
con Alemaña. 

Con esta guerra poden tratar 
de buscar xustificacións para a 
criación do futuro exército eu
ropeu ou lexitimar a necesida
de da OTAN unha vez rematada 
a Guerra Fria. 

A miña opinión é que pode ser a 
demostración do poderio militar 
de Europa, se cadra corno campo 
de experimentación , polo que se
ria posíbel parar a guerra q.ntes. 
Houbo desacordo cos america
nos, que estaban en Orie.nte Mé
dio nas negociacións entre israeli
tas e palestinos, o qwe deribvou 
nün maior apoio de USA aos mu
sulmáns. Europa, especialmente 
Alemaña, apostou polos croatas, 
recoñecéndoos da seguida, e o 
Vaticano e USA por Bósnia, dei 
xando aos sérbios. Tamén poden 
lexitimar á OTAN, e á grande 
cantidade de diñeiro que ~e gasta 
nos exércitos. Ocidente fabrica 
conflitos á medida, desde as ar
mas, a duración, e até a axuda 
humanitá.ria. 

A opinión pública está dividida 
.entre os que -defenden armar a 
Bósnia e os que tratan de que 
siga resistindo. Hai movimen
tos antimilitaristas nesa repú
blica opostos á resolución dos 
conflitos pola violéncia? 

En Croácia existe a obxección de 
conciéncia. Non coñ.ezo como se 
outorga, ainda que teño a idea de 
que e merca. En Sérbia está mal 
visto non apoiar ao Estado, nós 
non decíamos ali que eramos ob
xectores, ainda asi achacábannos 
que non fósemos loitar co povo 
cando os seus maiores lembraban 
ter participado nas milícias anti
fascistas da nosa Guerra Civil. Na 
Bósnia musulmá supoño que se
guirán a mesma pauta. Non tive
mos contactos con grupos organi
zados, pero tamén é importante 
considerar que a mentalidade de
ses pavos é distinta á nasa. 

_Mercado negro 

Que diferéncias ten o seu co
metido co dos soldados inter
nacionais? 

Ainda hoxe me pergunto que es
tán facendo as forzas militares in
ternacionais . O seu labor ali é ri-

i 1 ¿.· 

'As forzas militares 
internacionais tan 
un labor que non 
supón nada útil. Só 
crian un mercado 
negro que non sai 
nos meios de 
comunicación nen 
do círculo dos 
militares' 

·dículo, ademais dos enormes 
gastos que supoñen, non fan na
da útil a parte de. cobrar os solda
dos e sobretodo os oficiais, e go
zar de benefícios fiscais . Están 
no conflito pero a guerra conti
nua, só crian un mercado negro 

'0 naso programa 
de intervención 
sócio-cultural 
fracasou desde o 
primeiro momento'. 

que non sai nos meios de comu
nicación nen do círculo dos milita
res, que son un mundo pechado. 
A súa misión é a de abrir rotas de 
acceso para que cheguen as axu
das, ainda que moitas veces fano 
só por estaren presentes xa que 
son as própias ACNUR -Alto 
Comisionado das Nacións Unidas 
para os _Refuxiados- e ONGs as 
encarregadas de negociar o pa
so. Os militares españois en Me
diugroie están subvencionando 
encobertamente ao exército croa
ta, o HVO, pagando o aluguer de 
instalacións. Os militares ociden
tais buscan certo "prestíxio" que 
non sei qeu quen dicer, será que 
unha vez dentro da OTAN ha i 
que actuar como tal. Tamén de
berían levar soldados voluntários 
como fan os franceses, porque os 
españo is que participan no con
trol marítimo son forzosos. Ade
mais coa décima parte de efecti
vos controlaríase a zona, cando 
agora están pedindo dez mil sol
dados máis. A diferéncia connos
co é básica, mentres eles tan un 
control militar sobre o território, as 
organizacións que realizan traba
llos sociais son as encarregadas 
da distribución dos alimentos e 
acondicionar os campos de traba
llo para os refuxiados . Ainda que 
sen esquecer que as ONGs van 
por que un estado lles subvencio
na un proxecto, e asi danse ca
sos como o da francesa L 'equili
bre que non deixa de ser unha 
empresa de transportes earrutla
da de ONG que aluga ás outras 
organizac;ións os seus meios, 
ademais de estar subvencionada 
polo Estado francés , e que son 
lentos de máis se as compara
mos coas empresas de transpor
tes croatas, co que tamén axudan 
a fundir aquel país. 

Frente á desorganizacion da 
Prestación Social Substitutória, 
ere que o traballo social paga a 
pena en Bósnia ou en conflitos 
internacionais? 

Persoalmente síntome solidário e 
vinculado ao traballo que están 
levando a cabo os insubmisos 
contra a PSS, que cámbia asala
riados por obxectores. O traballo 
no exterior paréceme unha mano
bra política que fai o partido ac
tualmente no governo -comG» pe-

deria facelo outro-, o labor so
cial en situacións límite paréceme 
en parte un erro. O noso progra
ma de intervención sócio-cultural 
fracasou desde o primeiro mo
mento, por ser difícil nun país en 
guerra, sen personal cualificado, 
animar a un refuxiado despraza
do do seu meio habitual. Solicita
ron 180 obxectores, cando non ti
ñan traballo para os primeiros 25 
que chegamos. Foi unha mano
bra política, nós propoñiamos as 
ideas e sentiámonos infravalora
dos -cando moitos tiñan expe
riéncia en cooperación internacio
nal-, ali non había programación 
de traballo. Asi cambiamos de mi
sión , e fixemos intervención pri
mári a (reparto de alimentos) . 
Atendemos só a 150 dos 15.000 
refuxiados que hai , polo que facia 
falta enfocar mellar o traballo pois 
ternos recursos humanos para fa
cer máis, e non no campo sócio
cu ltu ral senón no alimentário , e 
hixiénico-sanitário. Hai tamén un 
factor de risco na zona sérbia ao 
non permitirse grupos de máis de 
vinte persoas, maior senda volun
tários como na nosa situación, co 
cal se ve outra discriminación coa 
povoación civil sérbia por outras 
organizacións , cando hai nenos, 
mulleres e vellos coas mesmas 
necesidades que os croatas bós
nios . Tamén os musulmáns de 
Croácia están discriminados na 
atención , con piares infraestrutu
ras nos centros. 

Obxección e comodidade 

Non parece nos seus casos 
que se fixesen obxectores só 
por librar do servicio militar, 
unha opinión bastante repetida 
ultima mente. 

Antes da posibilidade de traballar 
na ex lugoslávia pensaba facer
me insubmiso, ao ver que podía ir 
a esa rexión soliciteino na Oficina 
da PSS e puxéronme en contacto 
cunha ONG que apresentara un 
proxecto para levar voluntários 
alá, organización á que nengún 
dos que tomos pertenecíamos. 
En canto á peígunta, será que o 
réxime militar é incómodo e non 
que o cómodo seña o obxector. 
Desprazarme a catro mil quilóme
tros da casa non o considero có
modo. Tamén hai que ser realis
tas, a obxección afecta máis a 
unha clase média-alta urbana e a 
estudantes, parece que hai unha 
leitura que é incultura igual a ser
vizo militar. Ademais o de consi
derar aos insubmisos insolidários 
é un tópico, SOS Balcanes son 
principalmente insubmisos do Pa
ís Basco que, cuns meios míni
mos e custándolles traballo nego
ciar coa ACNUR , xestionan un 
campamento de 15.000 persoas, 
que prestan atención primária, 
ademais de denunciar as atroci
dades que se cometen contra os 
musulmáns. Só seis desprazados 
cantan con apoio humano desde 
Euskadi. 

Non coida que nesta situación 
vese que o voluntariado social 
non debe partir dunha obriga 
imposta polo Estado, senón da 
vontade e solidariedade das 
perso·as, sen un control ou du
ración determinadas? 

· Non estou· de acorde coa idea de 
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facer un traballo para o Estado a 
cámbio doutros servizos , non lle 
fjebo nada ao Estado. Teño reali
zado traballos sociais que lago 
non cantan, cando sio pode ser 
moito máis interesante que o la
~or da PSS, inxusta e máis longa 
que para os soldados , o que é 

... uh ha marxinación . 
·-~~ .. 
Nos meios de comunicación é 
notícia frecuente -o labor que 

realizan os soldados, e a infor
mación xoga un importante pa
pel nos últimos conflitos. Co
mo valora o tratamento que se 
lle dá á guerra na ex lugoslávia 
despois de pasar estas sema
nas na Galiza? 

Os meios desinforman; toman par
tido cara determinados países. 
Hai un sensacionalismo que para 
nada reflicte. a !~alidade , e gaba 

aos militares. Acompañounos un
ha equipa de TVE que á hora de 
filmar aumentaba o número de ve
ículos da caravana, e sabemos de 
periodistas con relacións estreitas 
cos militares. Simplifican, venden 
a idea de quen é o bon e o mao. 
Como obxectores, cando falaba
mos do que a eles nm lles gasta
ba, censuraban as entrevistas. 

Notaria tamén que entre os co- . 

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

As bombas filosóficas 
da OTAN marcan 
o muro de Bósnia 
• G. LUCA DE TENA 

As bombas intelixentes dos Esta
dos Unidos caen sobre Bósnia. A 
memória da fumegación de Bag
dad é tan recente que non ·é pre
ciso rebuscar nas hemerotecas 
para ver que se trata dos mes
mos explosivos con memória im
presa preparada para discriminar 
un obxectivo. As axéncias euro
peas non se atreven a traducir a 
falsa identidade filosófica por ou
trd termo máis acaido a un pro
xecti I de amonal con bolas de 

. aceiro de 1 O milímetros . Por 
exemplo, bombas dirixidas. · 

A diferéncia que vai desde a 
denominación que lle dan á 
bomba os fabricantes ao que 
ven senda na reálidade dos feí
tos, pode compararse coa revi
sión dos primeiros calificativos 
diplomáticos aplicados desde a 
OTAN á Paz dos Balcáns. Cro
ácia e Sérbia estaban dacordo 
en partir Bósnia en tres Esta
dos confederados e a presión 
insuportábel rendera as posi
cións dunha parte da povoa
ción musulmana. O presidente 
bósnio Alia ltzebegovic e o pri
meiro ministro Silaidzlic esixian 
cámbios de importáncia no ma
pa defendido pala OTAN para a 
partición: había que abrir Bós
nia ao mar por Rieka e trazar 
outravolta a fronteira entre mu
sulmanas e sérbios. 

O mando Atlántico (no que Nor
teamérica nunca perdeu direito 
de veto) deixou durante tres 
anos a intervención nos Bal
cáns nas mans dos soldados 
das Nacións Unidas. Despois 
da matanza de Xaneiro en Sa
raievo, Washington anunciou 

1 
que forzaria palas armas o le
vantamento do cerco da capital 
de Bósnia. A OTAN abondába
lle con despregar control aéreo 
sobre Saraievo para rematar 
coa socorrida superioridade tác
tica da aviación de Milosevic. 

Pero despois de retiradas as ar
mas pesadas de ambos bandos , 
cambiaba o esquema da inter
vención internacional nos Bal
cáns. Dunha parte, os Estados 

1 Unidos implicaban ao governo 
ruso . leltsin cedia ás presións 
de Norteamérica a pesar de que 
Kóhl e o próprio Parlamento ru
so lle pedian o contrário. O acor
do ruso-sérbio aseguraba a en
trada de tropas rusas en Srebe
n ica, no centro da vila musulma
na e merecia foguetes en Bel-
grado. Era o que Milosevic pro
curaba desde habia tres anos. A 
implicación dos rusos no mapa 
balcánico ficaba asegurada. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 Precisamente por iso, o novo 
: cadro non compracia á OTAN. 
1 

Washington non queria a solu 
ción da crise de lugoslávia a 
tan alto prezo como o de ter 
aos rusos entremetidos no es
pazo · clave de influéncia que 
abre a porta de Europa para 
Oriente. A pesar das declara
cións optimistas por ambas 
partes e dos com@ntários satis
feitos de Washington pala con
tención que os rusos aplicaban 
ao~ sérbios , a ·permanéncia 
das t~opa$ da ex-Unión Soviéti
ca acaian cos obxectivos políti
cos de Milosevic. O ministro 
francés de relacións internacio" 
nais falou decantado dunha 
proliferación diplomática. 

Doutra parte , o acordo entre 
croatas e musulmáns alteraba 
outras alianzas occidentais so
bre lugoslávia. Estados Unidos 
presiona ao governo de Tudj
man coa ameaza de lle retirar 
créditos , segundo explica a re
vista francesa Defense Nationa
le, para que respeite aos serbios 
bósnios. O dilema de Zagreb é 
que se sinte igualmente presio
nado por franceses e alemáns 
que non ven con malos olios un
ha extensión croata cara o Sul. 

A OTAN resposta coa amplia
ción do control aéreo sobre to
do o território de Croácia. Des
pois da marte de 19 musulmáns 
en croatas en Priedor (baixo 
control sérbio), a Cruz Vermella 
comezou a evacuar a povoa
ción, pero fo i Radovan Karad
zic , o dirixente sérb io bósnio 
quen quixo interrompela. Para 
Silaidzic, os sérbios están a es
torbar toda reivind icación territo
rial formulada ao abeiro do ar
mistício sob pretexto de que 
non quedan musulmáns nen 
croatas nas áreas que previa
mente someteran palas armas. 
O 2 de Abril denunciou ataques 
sérbios sobre Gorazde, declara
da zona de seguridade palas 
Nacións Unidas. Os días 1 O e 
12 de Abril , a OTAN bombardea 
os arredores de Gorazde. 

Os proxectis rispan a leltsin o 
único crédito político que lle 
quedaba, polo seu protagonis
mo no armistício dos Balcáns. 
Para os editorialistas norteame
ricanos , Moscova é culpábel 
por non ter intervido contra os 
sérbios a tempo. A proliferación 
diplomática volve a simplificar
se entre o interese de Alemaña 
en extenderse cara o Sul e a 
resolución dos Estados Unidos 
por impedilo. As posicións con
cretas de croatas , musulmáns 
e sérbios bósnios arredor do ei
xo Belgrado-Rieka, interesan 
menos á OTAN que o mante
mento desta liña diplomática 
que limita a área de domíni o 
dos centro-europeus. + 

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

mentaristas que talan sobre 
unha loita étnica, hai quen pre
tende facer desta o exemplo 
para negar a desaparición dou
tros estados en favor das na
cionalidades históricas? 

Sérbia en lugoslávia actuou como 
o Estado defendendo a chamada 
integridade nacional. O exemplo 
de Catalunya poñíao naquelas te
rras IJ10ita xente que coñecia .o 

Estado español , coa hipótese de 
que poderia interesarlle á Franza 
recoñecela para estabelecer me
llares relacións mercantis . Sen 
entrar nas posíbeis razóns de ca
da parte, está claro que a violén
cia non é a maneira de solucionar 
estas diferéncias ; débese utilizar 
a vía do diálogo. O conflito non é 
extrapolábel. Nos Balcáns o factor 
relexioso é determinante e a his
tória. des,es povos moi diferente.+ 
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A DEMOCRÁCIA EN ÁFRICA 
. '• 

Bélxica e Franza apoian aos golpistas vatutsi 

Unha campaña heo-colOnial acaba cos . gOvernQ~ 
soberanos de Rua·ndó e BUrundi . . / -
•G.L..T. 

Un mísil antiaéreo 
incendiou o aparato que 
traia aos presidentes de 
Ruanda e Burundi ao 
aeroporto de Kigali, capital 
ruandesa. A marte 
instantánea de Juvenal 
Habariermana e de 
Cyprien Ntariamira foi o 
sinal que puxo en pé de . 
guerra aos dous paises da 
Africado Leste e 
estendeu a alarma a todos 
os Estados que 
comparten a ribeira do 
lago Victoria. 

almente integrar a hutu, vatutsi e 
twa, falantes dunha mesma· lín
gua e en convivéncia sobre o 
mesmo território e costumes 
desde hai séculas. Nunca antes 
existira tal causa coma unha 
aseniblea nacional ou un poder 
xudicial independente. 

Os vatutsi de Burundi dispara
ron a amia de marte. Cantan 
con diñeiro e armas europeus e 
estan orgañizados nunha cha
mada Fronte Patriótica Ruande
sa (FPR). Esta étnia é qoñecida 
en todo o mundo pola idealiza
ción aristocrática de cazadores 
á lanza que deles fixo Hollywood 
en várias versións de As Minas 
do Reí Salomón, a novela de 
Haggart. Os vatutsi ·non foran 
elexidos de- balde pola Para
mount. Aparte de constituiren un 
grupo integrado, de fasquia lan
za!. inequívoca, serviron de ci
paios eficacísimos dos belgas 
na ribeira .. Oeste do mar interior 
africano, ~primeiro situado no 
mapa por un aventureiro portu
gués e baptizado cen anos des
poi s polo império británico co 
nome da sua raiña. 

Uganda e Tan~ánia estaÍ'ian -~ispostas a enviar tropas de interposición entre hutu e vatutsi. 

Para remataren co primeiro go
verno elexido por sufráxio e es
tabelecido sobre o princípio do 
equilibrio étnico, os vatutsi de 
Burundi asasinaron a Melchior 
Ndadaie en Outubro pasado e 
mataron desde aquela a máis de 
cincuenta mil persoas . Agora 
asasinan aos dous presidentes 
que regresaban dunha conferén
cia de paz entre as étnias co
muns de Burundi e Ruanda, ce
lebrada na Tanzánia. Con eles 
periga unha política de austeria
de, basada na prioridade razoá
bel do cooperativismo rural e na 
formación. O regreso dos vatutsi 
significaría a volta á depredación 
colonial. Cos seus asociados 
franceses e belgas , que arestora 
venden ás televisións de todo o 
mundo carnicerías mal chama
das tribais, poden arrasar anos 
dun labor delicado e sacrificado 
de reforestación, de ordenamen
to agrícola auto-centrado e de 
construcción da convivéncia. Pa
rís e Bruxelas falan outravolta de 
protexer vidas e intereses eco
nómicos. Os hutu coidan que os 
borilbeiros belgas sempre regre
san atraídos polo mesmo lume 
que a própria ins)alación colo
nial organizara. E un incéndio 
que os europeus da UE non 
queren ver morrer. No país das 
Minas do Rei Salomón, os vatut
si guian aos homes do salacot 
até a cova do tesauro. O golpe 
de Estado e o aviso de que re
gresa o canibalismo é a respos
ta dos netos de Leopoldo a to
dos os pasos de verdade ende
reitados a independéncia das 
suas ex colónias . • 

Da étnia vatutsi serviuse a co
roa belga para inventar os seus 
próprios gurkas africanos, os 
mercenários dispostos a render 
a vida por cumprir as ardes do 
representante colonial, case 
sempre contra a vontade da 
imensa maioria da povoación 

ESCÁNDALOS POLÍTICOS 

hutu. Bélxica criou para eles 
unha língua militar, de francés 
deturpado, sen artigos nen pre
posicións. Un creo/e para man
dar e manter; ao mesmo tempo, 
distáncias co negro. ~ ' 

O herdo militar be.lga · 

Coma lugartenentes coloniais 
de Leopoldo, os vatutsi foran 
premiados cos governos de 
Ruanda e Burundi na indepen
déncia formal do 64. Unha mo
narquia tiránica á que Bruxelas 
cedeu, coa benzón das Nacións 
Unidas, a parte básica do seu 
herdo colonial: os cuarteis e os 
cañóns. O resto do legado con
sistia no universo labrego dos 
hutus, ame.azada de cote pola 

deforestación brutal dos belgas 
(as madeiras ·preciosas dos pa
zos de Amberes) e disperso se
gundo as leis da subsisténcia 
nunha agricultura colonial. 

En Burundi, os vatutsi aguanta
ron o governo pela represión e 
coa axuda de franceses e bel
gas. As matanzas. durnron até o 
88, pero nunca mereceron a 
atención que estas dias dan os 
telediários á r.ev9lta, .. reducida a 
disparate étnico. En Ruanda, o 
levantamento dos hutu tumbou 
polas p.rmas o relevo colonial, a 
pou.co de se 'formalizar a .inde
pendéncia. Burundi derrubou 
por fin aos vatutsi no 88 e o exí
lio conseguinte entrou en Ruan
da. Oeste continxente saen os 

mercenários que recén promo
veron o golpe de Estado. 

Non é de surprender que a pól
vora prenda agora con tanto 

- arreguizo nunha Ruanda empo
brecida polo castigo do moneta
rismo dos 80, que receitou des
de Washington a suspensión de 
toda axuda ao Sul. Juvenal apa
rece nas informacións da revolta 
coma un dictador. O seu partido, 
de certo único, non ten o carác
ter feudal das monarquias que 
os europeus impuxeran co neo
colonialismo. Pouco despois de 
desarmar os cuarteis vatutsi , os 
hutu aprobaron unha constitu
ción presidencialista. Nunca an
tes se recoñecera a identidade 
nacional ruandesa, que pode re-

A CÓRRÚPCIÓN SAI Á LUZ 

O CAPITALISMO NO LAVADEIRO 
Se as ditaduras son intrínsecamente co
rruptas, mália que nas mesmas os tra
pos suxos case nunca saian á luz, outro 
galo deberia cantar en estados democrá
tico-1 iberais como o español. A que se 
deben escándalos como Banesto, lber
corp, Banco de Santander, Banca Cata
lana, De la Concha, Mariano Rúbio, Fire
sa, Construción de Burgos, Roldán, Ba
rreiro, Naseiro ... e outros que previsibel
mente se darán a coñecer nos próximos 
meses? 

Duas parecen ser as causas. A primeira 
é o rexurdimento da ideoloxia e a prácti
ca do capitalismo salvaxe, posta en mar
cha despois da desaparición do freo que 
supoñia· o comunismo. Como afirma Ja
mes .Petras en A Históría lnterminábel, ·'a 
manía privatizadora e desreguladora per
mite acadar níveis de saqueo e de co
rrupción económica nunca vistos". 

O mercado libre facilita a transferéncia 
dun maior volume de recursos do Estado 
cara unha élite. Esta oligarquía, utiliza o 
seu poder para corromper as estructuras 
do próprio Estado. O exemplo pode 

A.Em:É 

Os escándalos comezan a aflorar no Xapón, en ltália, en México, no 
Brasil ou en España. Dimisión de políticos, implicacións en fraudes. 
Detencións de empresários. Procesos .. Pero, por que abrolla agora a 

corrupción? Cales son as causas últimas da sua existéncia tan 
extendid,a nos paises capitalistas? 

ollarse claramente en- ltália, até a· ponto 
de que se fixo necesário pór en marcha 
unha nova República. No Estado español 
só se está a evi-

que a corrupción se agudice e que o "sa-· 
queo do Estado", como o denomina Ste
ve Vieux, resulte máis transparente. O 

profesor de Bing
hamton afirma 
que "o liberalismo 
convértese en có
digo de corrupción 
até o ponto de 

denciar, polo de 
agora, nos arra-
baldos do próprio 
Estado, afectando 
máis ao PSOE 
que ao PP, dado 
que os. socialistas 
son os detentado
res dos resortes 
adm in istra.tivos. 

O SAQ UEO MÁJS 

TRANSPARENTE 

A crise económica 
que está a pade
cer Occidente fai 

- - - - - - - -. - - - - que en poucos 

'A crise económica que 
está a padecer Occidente 
fai que a corrupción se 
agudice e que o saqueo 
do Estado resulte máis 

transparente'. 

anos en moitos 
paises os empre
sários son consi
derados popular
mente como ma
fiosos e explota
dores". 

Esa corrupción 
non se asenta, 
nen contáxia só, 

ao poder máis directo. Como afirma Car
los Mella en A Falácia do Economicísmo, 
"todo sistema cando se impón tende a 
segregar determinados valores e ainda a 
expandilos fara do que é o seu próprio 
campo, tende a construir a sua própria 
teoloxia". Os valores económicos impu
xéronse sobre todos os demais, fosen 
éticos, políticos ou relixiosos. Só é válido 
aquelo que é útil. 

Agora, cando o valor supremo do egoís
mo deu lugar a un crecemento insoportá
bel das desigualdades e a unha conse
cuente crise, o sistema trata de xenerar 
os seus próprios e terapéuticos mecanis
mos de limpeza, confirmando o vello adá
xio de cambiar algo para que nada cám
bie. E son os meios de comunicación, os 
que antes proclamaron o valor único do 
éxito social, os que agora preparan á opi
nión pública para a nova etapa de rexe
neración. 

Como en tempos de Roma, non foi a 
chegada dos Bárbaros a que provocou o 
declive do lmpério, senón sobretodo a 
sua própria obsolescéncia interna.• 
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ELEICIÓNS PARLAMENTÁRIAS 

A crise económica fragmenta a sociedade 

lndependentes ( 170), comunistas ( 100) e . nacionalistas 
(30) repórtense os escanos no parlamento ucraniano 
• ALEXIS B. ROMANOV /XUUO RIOS soviética non só unha significati- peu e mesmo o sup-eran (caso toupido da violéncia armada po-

va porcentaxe da prod ución das tendas en divisas). Durante de ter tamén a sua orixe nunha 
Ai nda sen rematar o agrícola total, senón tamén car- 1993 o prezo da cesta da com- insatisfatória solución do dualis-
escrutínio, os resultados bón e aceiro. Pero igualmente pra (en alimentos vaise o 46% mo Oriente/Ocidente: mentres 

prévios das eleicións ao dela recebia os subministras de do presuposto familiar) subiu de as rexións orientais, que cantan 

parlamento de Ucránia petróleo, de gas, e case a meta- 7. 700 karbovanets en Xaneiro a cunha presenza importante de 
de dos bens de consumo que 384.000 en Decembro. O salá- povoación rusa, pugnan por un 

confirman a tendéncia precisaba. A ruptura dos lazos rio mínimo ascende a 196.000. intenso achegamento a Rúsia, a 
manifestada na primeira económicos que seguiu á pro- Pero no meio de tanta-miséria periféria ocidental asócia o seu 
volta, consolidando a clamación da independéncia e á non falta quen aproveita para - porvir á preservación intacta da 

tendéncia fragmentación liquidación da URSS, provoca- facer fortuna: segundo dados soberania e ao estabelecimento 
ron unha alarmante e vertixino- do- próprio FMI, unha minoría, dun marco de cooperación cos 

do país entre sa caída dos índices económi- estimada nun 0,5% da povoa- viciños ocidentais. 
nacionalistas e cos e sociais. ción, acapara depósitos por va-
continuadores da lor de máis de 12.000 millóns Candidatos 
ideoloxia soviética entre A crise económica de Ucránia é de dólares colocados en cantas independentes 
as rexións orientais e das máis graves de toda a anti- no estranxeiro. 

ocidentais (incorporadas á 
ga URSS. Segundo estatísticas Outro dado importante é a defi-
oficiais , en 1993, o PIB reduciu- lndependéncia e ruina son con- ciente vertebración política do 

Ucránia despois da 11 se nun 14% en comparación co ceitos que sinonimamente van país. Dos 5.833 candidatos 
Guerra mundial). A ano anterior. Precisamente a senda asimilados por crecentes apresentados nestes comícios, 

participación máis alta maior baixa na produción rexis- sectores sociais. Segundo son- un 62,3% foron propostos por 

rexistouse nas zonas máis trouse no sector petroquímico , deos realizados pouco antes grupos de eleitore-s é un 25,6% 
carbón, siderúrxia, materiais de dos comícios , un 43,1% da po- por colectivos laborais. Só un 

conflitivas: Oeste, Leste construción e indústria lixeira. voación estaria disposta a limi- 11 % foron propostos por parti-
de Ucránia e Crimea. A Debido aos recortes das impar- tar a independéncia en aras dos políticos (un 9,6% integran-
máis grande nación tacións de Rúsia (que agora de- dunha mellara económica. No tes do Partido Comunista, So-

europea vive a crise be pagar conforme a prezos in- caso de producirse un novo re- cialista ou do Traballo e outras 

económica máis forte dos 
ternacionais) o sector de refina- ferendo votaria a favor un formacións de esquerda). Os 
mento do petróleo e derivados 46,8% pero con grandes dese- novas ricos apadriñaban o 

países que compoñen a experimentou unha redución do quilíbrios territoriais. 13,2% dos candidatos. 
antiga URSS. 39%. O desemprego crece con 

rapidez. Hai sectores inteiros O contencioso sobre a proprie- No novo Parlamento o grupo 
A forma é a intensidade que de- (como o téxtil por exemplo) que dade da frota do Mar Negro e o máis grande e homoxéneo, 
ben revestir as relacións con están en paro forzoso: os traba- futuro da península de Crimea con perto de 100 deputados , 
Moscova constitue un dos eixos lladores teñen meses de vaca- engaden dous factores singular- será o dos continuadores da 
fundamentais ao redor dos que cións non pagadas. mente problemáticos que poden ideoloxia soviética. O movi-
se vertebra o debate político en derivar en conflitos moi graves mento nacionalista Ruj conser-
Kiev. Ucránia desempeñaba un A diferenciación social é enor- con Rúsia. Nos últimos tempos vador o seu peso específico 
papel de primeira orde no entra- me. Senda o salário promédio téñense producido vários inci- con 30 escanos. Os demais 
mado económico da antiga equivalente a uns 20 dólares, dentes armados entre soldados partidos viran reducida a sua 
URSS. Aportaba á economia os prezos acadan o nível euro- ucranianos e rusos . Pero o es- representación no Parlamento . 

A Frente Grande conseguiu a maioria (37°/o) en Buenos Aires -

Menem asegurouse a reeleición 
pero surxiu unha frente de centro-esquerda 
•PATRICIA GRINBERG/B. AIRES 

O partido peronista, do 
presidente Carlos Menem, 
conseguiu novamente a 
maioria dos votos (37%) 
nas eleicións celebradas o 
domingo último para 
integrar a Asamblea 
Constituinte que 
reformará a Carta Magna 
Arxentina, pero o dado 
novo foi o surximento 
dunha forza de centro
esquerda que racha o 
bipartidismo no país. A 
Frente Grande trunfou 
sobre o oficialismo .na 
politizada cidade de 
Buenos Aires por unha 
diferéncia de dez pontos: 
conseguiu o 37,6% sobre 
o 24,6 do partido 
peronista. 

Outro dos feítos que marcaron a 
eleición do domingo foi a caída 
do caudal eleitoral da Unión Cí
vica Radical (UCR), o partido do 
ex-presidente Raul Alfonsin. A 
UCR fixo a sua piar eleición nos 
últimos vinte anos: descendeu 
do 30,2% conseguido no 1993 a 
nível nacional ao 21,2%. Este 
feíto foi consecuéncia directa da 

sinatura entre Alfonsin 
e Menem do chamado 
Pacto de Olivos , polo 
cal o principal partido 
da oposición apoiou o 
proxecto de reforma 
constitucional que im
pulsou o peronismo pa
ra dar ao actual presi
dente a posibilidade de 
ser reeleito en 1995. A 
actual Constitución ar
xentina non posue cláu
sula de reeleición presi
dencial. 

A Asamblea Constituin
te -máximo órgao de 
poder institucional, se
gundo o marca a lei
reunirase en Xuño nas 
cidades de Santa Fe e 
Paraná, ubicadas a 400 
quilómetros ao norte de 
Buenos Aires e terá 90 
dias de prazo, improrro
gábeis, para chegar a 
unha conclusión. 

Como toda eleición , Menem non contaba coa ruptura do esquema bipartidista 
máis alá de se remitir á nas Constituintes. 

dentes Carlos Alvarez 
e Fernando Pino Sola
nas, o cineasta que di
r i xi u O exílio de 
Gardel, un filme que 
narra as desventuras 
dos arxentinos exilia
dos en Paris durante a 
ditadura do xeneral Vi
dela. Ambos son depu
tados e disidentes do 
peronismo a partir da 
decisión de Menem de 
indultar aos integran
tes da Xu nta Mi 1 itar 
xu lgados e condena
dos pala feroz repre
sión do periodo 1976-
1983. Outra das diri
xentes da Frente 
Grande (FG) , Graciela 
Fernández Meijide, ac
tualmente tamén depu
tada por esa coalición, 
é membro da Asam
blea Permanente polos 
Direitos Humanos e 
mai dun dos 30.000 
desaparecidos durante 
o rexime militar. 

Asamblea Constituinte, 
a do domingo funcionou orno un- A Frente Grande 
ha consulta popular, onde o ex
cepticismo da cidadania e a cre
cente falta de credibilidade dos 
políticos manifestouse no 30% 
que suman a non asisténcia ás 
u mas (pésie a que o voto é obri
gatório) e o voto branca. 

Pero a meirande sorpresa -de
sagradábel, por certo, para Me
nem- foi o trunfo na Capital Fe
deral (cid ad e de Buenos Aires) 
da Frente Grande, coalición li
derada polos peronistas disi-

A FG soubo captar o 
voto de protesta da cidadania 
indignada palas denúncias de 
corrupción en contra de funcio 
nários e ex-funcionários do go
verno e que repudiou o Pacto 
de Olivos, como un acordo diri
xido, principalmente, non a mo
dernizar a Constitución, senón a 

Pero, en definitiva, a política 
futura dependera da atitude 

- que adopten os case 170 de-
putadas independentes. 

As preferéncias políticas do elei-
tarado distribuíronse no país 
con claridade. As rexións oci-
dentais votaron maioritariamen-
te por nacionalistas e nacional-
demócratas. Outras zonas, en-
tre, elas as máis industrializadas 
e rusificadas votaron polos co-
munistas. Kiev, cunha participa-
ción máis baixa, preferiu aos na-
cional-demócratas. 

As eleicións, non fixeron outra 
causa que traducir con fidelida-
de a profunda cirse sócio-eco-
nómica e política que vive este 
Estado, o máis grande de Euro-
pa. Alén diso, os resultados 
evidéncian a severa fragmenta-
ción da sociedade ucraniana, 
entre partidários de recoller ve-
las e promover un achegamen-
to estratéxico a Rúsia, e os que 
ven niso o princípio do fin da in-
dependéncia. Se unha aproxi-
mación a Moscova pode contri-
buir á mellara relativa da situa-
ción económica e mesmo afas-
tar á perspectiva dun grave 
conflito militar, pode tamén pro-
vacar un desgarramento inter-
no de Ucrania-a instáncias dos 
sectores da oposición máis ra-
dical que nalgunhas rexións do 
país xa conta con formacións 
paramilitares perfeitamente or-
ganizadas.+ 

habilitar a Menem a permanecer 
na cadeira presidencial até o 
ano 2000. 

"O naso trunfo é un sinal moi 
forte para o Governo, que pen
saba que a xente votaba desde 
o peto, ainda frente a un tema 
institucional", declarou o líder da 
FG, Carlos Alvarez, quen consi
derou que o voto pala coalición 
de centro-esquerda reflicte "un 
cansáncio moral dun espectro 
político-ideolóxico moi amplo , 
que inclue a liberais democráti
cos que queren máis control pa
ra frear os abusos do poder, e 
que votaron máis liberados que 
noutras ocasións, en que pesa
ba moito máis a defensa da es
tabilidade económica" conquis
tada pala equipa que encabeza 
o ministro Domingo Cavallo , a 
un custe social que ao governo 
non parece importarlle mentres 
pechen as cantas. 

Outro dos distritos onde perdeu 
con estronício o oficialismo foi 
no estado de Jujuy, no noroes
te do país, onde nos dias pré
vios ás eleicións os emprega
dos estatais encabezaron vá
rias marchas de protesta contra 
a política económica, nun le
vantamento semellante ao re
xistado noutro dos estados 
máis probes e postergados do 
país, Santiago del Estero , en 
Decembro.+ 

"..; ! ; 1 •• ~ ... - •• , - 1 ... ·... ¡ ' .. 
_, ~ • J ! . • • Lo< .. . '.l. ~l • . . . -¡ 

• 



; 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

F.K. Foster: 
Xornada de oito 
horas. Chicago 
1884.Xan 
Fernández. 
Xornada de 9 
horas. Compostela 
1994. 

O informe do 
fiscal, presente no 
xuízo a oito 
independentistas e 
cuxa primeira parte 

· se celebrou os 
\ 

pasados 11 e 12 en 
Madrid, oferece un 
relatório de 
antecedentes sobre 
terroristas e 
organizacións 
nacionalistas 
diversas que se 
remonta aos anos 
sesenta. O 
mentado informe 
procede asemade 
doutro informe 
policial que é 
sempre o mesmo 
e que foi redactado 
xa hai alguns anos. 
A ver que fan o dia 
que se xubile o 
policia autor desa 
noveleta. 

As camisetas dos 
tripulantes do 
Galicia 93, que 
pasean polo centro 
de Freemantle 
(Austrália), levan as 
cores vermella e 

Precisións de . 
Regueiro 
Tenreiro 
Como cidadán privado prégolle 
que non se atribúan a miña au
toría afrrmacións ou declara
cións que non fixen. Refírome, 
en concreto, ó que se reflicte na 
páxina 3 de A Nosa Terra (nº 
614, 24 de Marzo de 1994). 

Entre outras inexactitudes ob
serve, por exemplo, que en 
1988 eu non era director xeral, 
nunca fixen declaracións sobre 
D. Manuel Fraga e o expresado 
sobre D. Sixto Seco está tora de 
contexto.+ 

MANuEL REGUEIRO TENREIRO 

Nota da Redacción: o Director 
de Política Lingüística non des
minte que o seu nomeamento, o 
20 de Setembro de 1989, produ
ciuse durante o governo tripartito 
presidido por Fernando Gonzá
lez Laxe, base da información 
referida. Sobre as opinións que 
atinxen ao actual presidente da 
Xunta, déronse nunha mesa re
donda celebrada o dia 24 de No
vembro de 1989, ás 19,30 h. na 
Aula 4 da Faculdade de Xeogra
fia e História. lnterviron na mes
ma, ademais do próprio Reguei
ro Tenreiro, Benigno Fernández 
Braña (Presidente da Mesa pola 
Defensa do Galega de Asturias), 
Hector Silveiro (Grupo de Gaitas 
de Vilafranca do Bierzo), Felipe 
Lubián (alcalde de Lubián) e Xo
sé Manuel Sarille (Presidente da 
Mesa pola Normalización Lin 
güística). O acto foi moderado 
por Elias Torres. 

Nota ao artigo 
"Eslováquia, a 
encrucillada de 
Europa" 
Como indicabamo.s no artigo 
"Eslováquia, a encrucillada de 
Europa" (ANT, 17.3.1994), a ce
na poi ítica eslovaca caracteríza
se pala inestabilidade. Poucos 
dias despois de escrito e envia
d o o artigo, a 
complicada arit-
mética parla-
mentar inclinou-
se , por fin, en Osprimeiros 
c o n t r a do p r i - · ' 't d 
meiro ministro mqueri os an 
Meciar e do seu ao partido de 
governo de co- Meciar unha 
alición. 

A primeira tare
fa do novo go
verno (unha 
problemática 

clara vantaxe. 

alianza do Partido da Esquerda 
Democrática, o Movimento De
mocristián e o chamado "bloc-o 
de centro", composto por tráns
fugas da antiga coalición gover
nante) foi fixar a data das elei
cións xerais no 30 de Setembro 
e 1 de Outubro, somente tres 
meses despois do proposto por 
Meciar. O paradoxo é que para 
este, un orador consumado con 
"pathos" populista, é agora máis 
rendíbel estar na oposición que 
levar consigo ás eleicións a car
ga de medidas económicas im
populares, como a previsíbel de
valuación da moeda . De mo
mento, os primeiros inquéritos 
feítos despois do cámbio de go
verno dan ao partido de Meciar 
unha calara vantaxe sobre o seu 

3 DE HOMESEXUAIS 
XosÉ Cm CABIDO 

Philadelphia é unha película opaca, unidireccional e previsible, 
na que a escena que fai saír correndo ó letrado negro en direc
ción contraria para reatopar o norte, ou sexa, a súa muller, non é 
sublime, nin ten nadiña de sensual, nin lle pon imaxe ó sentir 
humano como causa profunda e digna de lástima. Tom Hanks 
non é tan bo actor como el supón cando sae a recoller un Osear 
e di: "o que impo11a é actuar ben". Un Osear non é ningunha 
ce11eza. En xeral un premio non é ningunha certeza. Seica fixo o 
papel porque outros actores cotizados non o quixeron. Banderas 
xa viña preparado por Almodóvar, así que nada , natural. 

M. Butteifly outra de mandanga plenisexual , con <lúas ou tres 
inxenuidades argumentais que lle fan pensar a calquera se os 
guionistas e os directores fuman algo raro mentres traballan. 
Un tío, facéndose pasar por muller china moi de costumes, po
de simular tan ben como para engañar a j eremy Irons que xa 
debía ter el inclinacións, pero colocarlle un filio , iso xa é para 
enxeñerías sutiles. É triste , cutre e reaccionaria (anti Mao) , por 
moito que se basee en feitos reais . Boa frase: "Amei unha mu
ller creada por un home". 

El banquete de boda é graciosa, algúns personaxes teñen con
sistencia que as outras <lúas non cheiran , pero ademais pasa 
por lixeira, sen pretensións, e debe selo. A idea ba ·e , mozo yu
pi oriental liado con americano enfróntase a pais amante da 
tradición, ten o seu alcance . Tampouco é gran cousa. 

E agora, claro, diráseme que a sida explica esta teima honiese
xual no cine, pero eu quero ver a última de Woody Allen. + 

imediato competidor, o Partido 
da Esquerda Democrática. Claro 
que nos próximos seis meses a 
situación pode cambiar.+ 

Ali:xANDRE IIERMIDA 
BRATISLAVA-ESLOVAQUIA 

O Conselheiro 
de Educa~ao 
mente 
O 1 O de Janeiro publicouse en "La 
Voz de Galicia" a entrevista que 
Javier Armesto fizo ao Conselhei
ro de Educa<;áo e Ordenagáo Uni
versitaria Juan Piñeiro Permuy. 

Na devandita entrevista o Consel
heiro diz as seguintes mentiras. 

1.- O comego do curso foi nor
mal, apenas houvo incidentes . 

2.- Algum destes incidentes re
mataron o 18 de Outubro. 

3.- Na Universidade só houvo 
urna protesta palas tassas sem 
maior importáncia. 

4.- As manifestag6es nas ruéis 
náo passaban de 200 ou 300 
estudantes. 

5 .- Ele sempre cumpre os 
pragos e datas. 

Os comités abertos de faculdade 
coidamos que os feitos aconteci
dos no Campus de Lugo até o de 
agora demostram as mentras do 
Sr. Conselheiro, algum de estes 
feítos perfeitamente recolhidos 
nas hemerotecas irnos lembrar- · 

GONZALO 

lhos aqui ao Sr. Conselheiro. 

-Já a comegos de curso, o 15 
de Outubro hai un feche na Vi
cegerencia do Campus em pro- · 
testa contra a suba das tassas 
e as penalizag6es excesivas 
das segundas e terceiras ma
trículas. · 

- O 21 de Outubro de 1993 
houbo urna manifestac;áo de 
1.000 pessoas pelas ruas de 
Lugo. Entre outras cousssas 
protestamos por: suba das tas
sas, incumprimento dos prac;os 
na finalizagáo dos efificios da 
Escala Politécnica Superior, fal
ha de espago en Empresariais, 
náo impartagáo de créditos 
prácticos que pagamos, falha de 

028de 
outubro 3.000 
estudantes 
saímosá rua 
naquefoi a 
maior 
moviliza~o 
universitária 
na historia de 
Lugo. 

material e pro
fessorado. 

-Como se vé 
náo só protesta
mos pelas tas
sas seguimonos 
a movilic;ar logo 
do 18 de outu
bro , somos 
mais de 300 e o 
Conselheiro non 
sempre cumpre 
os prac;os. 

-O 28 de ou 
tubro 3.000 es
tu dantes de 
este Campus 
sa ímos á rua 
na que foi a 

maior movilizac;áo un iversitária 
na historia de Lugo. 

-O 1 do natal do 93 convocamos 
urna folga segueda pele totalidade 
dos/as companheiros/as ; pediá
mos que se cumprira e actualizase 
o Plano de Finanac;amento do Sis
tema Universitário Galega, gerador 
da maioria dos problemas mencio
nados anteriormente. 

O Sr. Conselheiro mentiu cinco 
veces , no meu povo a estes 
persoeiros chamamos-lhe "men
ti re i ros". Mágoa que un jornal 
como "La Voz de Gal icia" serva 
de portavoz dum mentireiro. • 

XAVIER COSTAS E STÉVEZ 
(MEMBRO no Co HTÉ AHEllTO DE 
F e LDADE n Es LA P LITÉ -

l l A UPEIU l{ OE L ) . 

Éxito popular 
( .. . ) Fraga foi a Madrid a fal ar 
con Felipe, deulle a man, saca
ron unhas fotos de protocolo e 
ven para casa lego de reasignar 
culpas . Ai meu Deus, non sexa 

A sumados 
gastos dos seus 
desprazamentos 
a Europa e 
América é máis 
grande que a 
dos benefícios. 

o demo que a 
supertaxa se 
volte contra o 
PP com a un
ha arma arro
xadiza do sin
dicato verda
dei ro dos la
bregos gale
gas, perante a 
intransixéncia 
de Unións 
Agrarias! 

Ainda que, ao 
fin e ao cabo , 

que se pode agardar dun home 
que se engrandece vestindo de 
saia os gaiteiros. Para miña 
idea, a suma dos gastos dos 
seus desprazamentos a "Euro
pa" e América é máis grande 
que a dos benefí cios que podan 
ter as empresas representadas 
no seu séquito , en relación á 
carga de traballo e riqueza que a 
TVG di que o presidente vai pro-



mocionar e cachear nos capitais 
exteriores. Total, como todos pa
gamos as suas vacacións per
manentes, dan igual uns millon
ciños arriba ou abaixo. Pero en
fin, non ha de faltar quen diga 
que el é un grande estadista ... 
Mais os números cantan e a 
economia do país tambaléase 
coma o seu andar. 

Adicouse a poñerlle cornos e 
rabo ao BNG e agora anda a 
voltas coa "administración úni
ca". O que Fraga quer non é 
encher de contido os estatutos 
senón , governar a Autonomía 
coma un caudillo. Coma dixo 
Bautista Álvarez: "Fraga pasará 
aos anais da história coma Ne
rón, palas suas grandes quei
madas. A política de direitas é 
un círculo vicioso que mina a 
sociedad e ocidental. Na Mon
cloa pono o exemplo, e iso que 
alí viven no "mellar dos mundos 
posíbeis". 

Receita do éxito eleitoral popular: 

Cachéanse na CEOE, un feixe 
de empresários relixiosamente 
adestrados na arte do ben en
cuar. Engádense un par de revi 
sionistas da história, camuflados 
en cátedras modernas. Dúcia e 
média de renegados coidadosa
mente lavados de cara. Un ilu
sionista. Média dúcia de xene
rais na reserva. Libra e média de 
curiñas do opus. Cuarto quilo de 
crentes no conformismo. Outro 
tanto de militantes iluminados. 
Médio milleiro de picos nostálxi
cos destricorniados, e apresén
tese debidamente servidos a do
m i c íl io por A3, na TVG ou por 
correo en panfleto a tecnicolor. 

Para acadar isto desvíanse uns 
miles de millonciños de patidas 
presupostárias sen importáncia 
(sen ter coidado nengun , vale 
máis que sobre ca que falte) , e 
espérase a que formente . 

O investimento sai a patacón 
por voto involutivo (dez votos 
por peseta) aproximadamente. 
Todo un negócio. • 

A.BEL MÉNDES BUGHEIRO 

No PP tamen hai 
ecoloxistas 
Que ninguen discuta a afirma
ción que encabeza este escrito, 
pois fica demostrado que nas 
novas xeracións do Partido Po
pular se respira un Aire de seria 
preocupación polos problemas 

TRES ERRES 
NANINA SANTOS 

Esta era vellamente unha calificación cinematográfica que facia 
a xerarquia da igrexa católica. 

Facíaa , non en función da calidade da película , senón atenden
do á "Moralidade" da mesma. 

O oficio de censor estaba en boga, e daba traballo a algúns, 
porque naquel tempo os governantes non consideraban a nosa 
capacidade de condenarnos unha posibilidade da nosa escolla 
senón unha responsabilidade sua. 

Velaban por nós. Tutelábannos e nós deixábamos que nos coi
dasen, indo, desde logo , ás máis películas "3R" posíbeis, difícil 
porque habia que aparentar a maioría de idade en 21 e 23 anos 
segundo sexos. 

E isto do "3R" veume á cabeza por culpa da renfe (sonoro 
"R"), e e meio de transporte que adoro. Porén hoxe fíxome a 
pácoa pola má información e porque me despacharon un bille
te para un tren que nunca circulou. 

Lembreim así do seu espúkio erre e dos nas espórios erres de 
'Roldán", "Rubio ' e "De la Rosa ". 

Agora que non hai clase nengunha de censores -e deus nos 
libre dele - ternos unha realidade (non película, nen realidade 
vilt ual) ab olutamente "3R". 

ada apta para menores, nen maiores de espíritos sensíbeis e 
corazóns delicado . • 

ecolóxicos de ... de Estados Uni
dos, por iso nun xesto de sol i
dariedade vanse trasladar á Ga-

liza as contaminantes incinera
doras de lixo que rexeitan os 
americanos. 

HERMO 

A MESA 
SEN PREMIOS, 
SEN PREZOS, 

SEN SUBVENCIÓNS, 
SEN SUBMISIÓNS ... 

·GRACIAS A TI 

A MESA POIA 
NORMAUZAOÓN 
UNGÜiSTICA 

Rua do Vitar 68 - 3° • Apartado 247 • Telfs: (981] 563885 I Tel f./Fax: (981] 58 6422 • 15705 Santiago 

A ALDEA 

O disciplinado bigote do Señor 
Aznar dá fe da seriedade con 
que o seu partido na Galiza está 
traballando pala conservación 
do bosque autóctono e, nesa li
ña de preservación, o Señor 
Fraga (sen facer gala ao seu 
apelido) aproba un Plano Fores
tal onde as espécies tan autóc
tonas como os aucaliptos aus
tralianos se adonan da nasa su
perficie forestal. 

Defenden tanto a natureza de ... 
de Tasmánia que esquecen, sen 

querer, a ni
miedade que 
suón aqui, na 

O señor Fraga 
aproba un Plano 
Forestal onde as 

Galiza, a des
trución da últi
ma mostra im
portante de 
bosque atlán
tico, (as Fra
gas do Eume) 
que vai su
cumbir baixo a 
auga dun em
balse a cons
truir no ria Eu-

espécies tan 
autóctonas 
como os 
eucaliptos se 
adonan da nosa 
superficie 
forestal. 

me. 

Evidentemen
te o interese 
nacional asi o 
require, enca

ros e minicentrais son necesá-
rios para xerar electricidade e 
alimentar a indústria que tantos 
pastos de traballo dá en ... en 
Catalunya. E que esta indústria 
proporciona lixos contaminan
tes!! non importa, Xoán Fernán
dez inaugura en Somozas unha 
ecolóxica , aséptica e inócua 
planta de resíduos tóxicos e in
dustriais. 

O Señor Pérez Vidal desde a sua 
Consellaria de Agricultura tamén, 
dia a dia, ocu'pase da conserva
ción da natureza e tamén, dia a 
dia, o seu Servizo de Estruturas 
Agrárias mira polo saneamento 
da terra e procura infadigabel
mente tela limpa da maleza que 
constituen os carballos centená
rios, os bidos, os amieiros e de
mais salgueirada insignificante 
que convén arrincar porque impe
den a realización dunha feitucas 
e cuadriculares concentracións 
parcelárias. 

Aire, auga, terra foron os eslógans 
que empregaron nuns lindos car
teis as xuventudes do PP, nunha 
campaña de realce da natureza 
hai aproximadamente tres anos. 
Son as novas xeracións que ao 
ser do PP teñen tanto de ecoloxis
tas coma nós de "populares''.• 

MIGUEL MARvoA DA LlMIA 
VIGO 

APELIDOS: 
NOME: 
ENDEREZO: 
LOCALIDADE: 
C P: 
PROVINCIA: 
TELF: 
PROFESIÓN: 
CENTRO DE TRABALLO: 

DOMICIALIZACIÓN BANCÁRIA 

CAIXA/BANCO (*) 
SUCURSAL: 

amarela a todo 
peitu. Unha galega 
saúdaos e 
pergunta como non 
se autoidentifican 
de branca e azul, 
ainda que só seña 
porque a Xunta 
paga o barco e o 
rancho. Ya 
llevamos el 
pelegrin, explica 
avergoñado un dos 
homes de mar. 

Hai diversidade 
de pareceres sobre 
o sexi que pode 
resultar António 
Banderas, pero 
todo o mundo está 
de acordo en que 
un minuto da sua 
conversa abonda 
para derramar 
unha película. 
Ademais, a estas 
alturas xa non 
aprende. Con todo, 
non hai que 
extrañarse de que 
lles guste nos 
Estados Unidos, 
tamén quixeron a 
Julio lglésias. 

O Governo 
central que, como 
todo o mundo 
sabe, está tan rico 

e 

CTA. CTE. I LIBRETA DE AFORRO (*) 
TITULAR: 

ORDEN DE PAGAMENTO 
SR. DIRECTOR/ A: 
SIRVA-SE ATENDER ATE NOVO AVISO, E CON CARGO A MIÑA 
CONTA CORRENTE OU LIBRETA DE AFORRO (*j, OS RECIBOS ANUAIS QUE 
POR VALOR DE 3.000 I 4.000 I 5.000 (qj PESETAS 
LLE PRESENTA A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜ ÍSTICA 

Arenramente 
(Sinacura do rirularj 

(•) TACHAR O QUE NON PROCEDA 
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·que lle sobarda a 
faltriqueira, 
agasallará con cen 
mil, pesetas a todo 
aquel que entregue 
o seu coche vello e 
merque un novo. A 
idea é mala, pero 
non é própria: 
copiárona de 
Balladour, para 
potenciar a venda 
de automóbeis. A 
cultura tradicional 
aconsellaba non 
malgastar, defendia 
o valor dos 
obxectos en canto 
se podian usar. 
Agora o 
consumismo 
provoca o 
despilfarro. Cultura 
de novos ricos que 
está poñendo en 
risco o planeta. Os 
excesos páganse. 
Carísimos .. 

Dous rapaces 
volean un contedor 
de lixo, bótano á 
rua e, coa 
gamberrada a 
médias, chega un 
veículo da policia 
municipal viguesa. 
Eles non distinguen 
se se trata do 091 
ou do 092 e cando 
son interpelados 
respostan: Que nos 
ides facer, como 
aos de Nigrán? 

•••••••••••••• 

AbEHATS. TENO 
6 MTSº bE 

AOTüNO.MÍA C1<1c,q 

APRESURADOS 
XOAN PrÑEIRO 

Os conselleiros máis afoutos niso da prelación sucesória están 
ao ralenti desde o aviso de Poio. En concreto, ese responsábel 
da COTOP que 1 non se sabe se por ser baixiño ou de Lalín, 
princípia a ser coñecido por Cuiñín, debe andar por Pedras Ne
gras rumiando o difícil paradoxo de como o maior mornso do 
país á hora de pagar as débedas expropriatórias, figura ser o 
máis apresurado no aqúel de tomar o relevo. 

Dos que máis apresuran niso da sucesión dise que padecen a 
"Síndrome de Gales". Xa se sabe, o que lle pasa ao príncipe 
Charles, que ve medrar as orellas á sombra da raíña británica. A 
Cuiñín, pola contra, só lle medran as débedas da consellaria, e 
o nariz, seguro que por ter présa de máis á luz dos raios UVA. 

-Mire, cuiño, faga como fixo coa carreira de Biolóxicas, tómeo 
sen apresuramento - ordéanlle o monarca coma que0 non 
quer a cousa. 

E o maior moroso do país , ese que se apresurara a deixar do
bremente merada a Deputación de. Pontevedra - arruinada e 
mais con Mera, por se non se entende-, volve a soñar coas 
raias contínaus dalgunha estrada interminábel, cori1a quen esni
fa a síndrome da · espera. Seguro que p·ara o adiantamento - as 
imprudéncias, xa se sabe, páganse carísimas- non lle van bas
tar os tres dedos de tacón cos que ralza decote a sua talla de 
Cuiñin perigosamente apresurado.• 

Cal delas 
Unha comarca esquecida. Por 
esquecida non se lle identifica o 
nome no mapa. Xa vai tempo 
que as xentes de Trives veñen 
manifestando a pobreza destas 
terras altas. A recente abertura 
do novo trazado polos Peares 
da Nacional 120, desviada da 
nosa zona foi como unha alar
ma. Un destello que ilumina a 
ruina e a diáspora. 

Cal pode ser o futuro é cousa 
para meditar, parlamentar e ac
tuar. O presente: xente maior e 
erma coma os seus eidos. Xen
te nova pouca e sempre viaxan
do. Penso que non pkode ser 
todo chorar polas estradas no
vas, rápidas e mal acabadas. 
Matan xente e animais en acci
dentes e fan fondas cicatrices 
na natureza. Mágoa ir á feira de 
Silleda e ver: "Vaca de Calde
las, Raza en extinción". Nós sa
bemos que non só é a vaca, o 
carro e os eidos coidados, é a 

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

cultura tradicional , unha manei
ra de viver ecolóxica. 

Afastados das grandes obras 
públicas podemos pór a espe

ranza no sec
tor forestal e 
na sua trans-

Ternos das 
maiores rendas 
per cápita en 
postes de alta 
tensión 

formación , 
nuna ganda
ria/agricultura 
biolóxica que 
restaure as 
paredes dos 
eidos e das 
casas para 
unha paisaxe 
de turismo ru

ral. Futuro nuns recursos sin
gulares de caza e pesca. Non 

r----------------------, 
Envios a: : 

A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 

Apart. 1.371 36200 Vigo ou 
através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Telf. (98 1) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

1 

Galiza verde 
Na Ponta de Bares, perta do Parque Eólico -no que nen un ha torre
ta funcionaba apesares do vento que ia-, perta da antiga e abando
nada base militar dos EE.UU . e ainda máis perta dos muiños artesa
nais de auga -deixados e dos que alguns visitantes a falta de pape
leiras e servizo usan como tales-, pódense ver, polo menos, dous 
vertedeiros que serven para botar cascallos de derrubos, aparatos 
electrodomésticos, botellas a eito, móbeis vellos , latas e botes ... até 
os restos dun automóbil. Gal iza verde, Xunta de Galicia. • 

estaría mal pedir compensa
cións polo impacto ecolóxico 
dos macroembalses. Toda a 
enerxía hidroeléctrica xerada 
vai consumirse e producir a 
indústrias de lonxe. 

Somos dos derradeiros en renda 
per cápita e para colmo un dese
ño territorial da Facenda de Ma
drid condéanos a ir ao mal co
municado Barco . Poucas árbo
res e moitas antes de "rádio-en-
1 ace " nos nasos montes. Por 
elas pasas os sinais de TV e nós 
sen repetidores própios para ver 
a Mamá Chicho e o Canal Plus 

Radio Fene 
Casa do Concel lo 
15500 Fene (A Coruña) 

X.L.T. ( A TIA , ) 

(quiza neste caso non se perda 
moito). Ternos das maiores "ren
das per cápita" en postes de alta 
tensión , con grande impacto 
ecolóxico e paisaxístico en zo
nas privilexiadas como a Ribeira 
Sacra e o Cañón do Sil.e; Catro 
liñas de alta tensión alongan o 
impacto dos encaros e arestora 
están a facer outra. Din que ven 
de Lindoso e as suas torres me
tálicas son de 30 metros. Esto 
porque tamén "a sombra de Un
doso é alongada". • 

BERNARDINO FDEZ. GoNZALEZ 
VJLAlu -o Fruo 

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

Telefax (981) 34 27 51 
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Lisboa recolle a capitalidade cultural europea 
ao cumprirse o XX aniversário do 25 de Abril 
Odia 30 os grupos de rock portugueses homenaxean a José Afonso 
•X.C. 

O an 1994' da 
pitali ad cultural en 

Li b a n t m d 
Abril oincid co vinte 
aniv r ári do 25 de 
Abril, dia da 
r volución dos caraveis. 
T atro, xpo 1c1on , 
bailado, actuacións 
1nusicais, cine, nun ano 
en que a capital 
portuguesa reestrea o 
Chiado renovado por 
Álvaro Siza. 

Lisboa quer seguir o modelo de 
Glasgow-90 en troques doutras 
capitalidades culturais que pasa
ron sen deixa_r a lem?r;mza. Ma
drid no 92, o ano de acaparar efe
mérides, quedou prácticamente no 
esquecemento opacado polo des
plegue olímpico de Barcelona e a 
Expo de Sevilla. Segundo Vítor 
Constáncio, comisário de Lisboa-
94, o orzamento reduciuse de 10 a 
8.000 millóns de escudos, "polas 
circunstáncias da crise, mesmo asi 

coido que debe ser dabondo para 
os obxectivo per eguido ". 

Ademai de traer mo tras e espec
táculo de calidade os organizado
re per eguen "mudar a imaxe de 
Portugal no exterior. Alén do sol a 
haixo prezo, terno que explotar a 
dimen ión cultural. Nalguns do
mínios (o caso do cinema, da dan
za e das arte plá tica ), ternos un 
conxunto de criadores que en nú
mero e calidade, e dadas as di
mensións do país, colócanos á 
frente de vários outros paises eu
ropeus, e isa non é coñecido". 

Adema.is de espectáculos exclusi
vos para Lisboa-94, como a estrea 
mundial dunha obra de La Fura 
dels Baus, ou da p'eza Atice, dirixi
da por Bob Wilson con música de 
Torn Waits, os organizadores pro
curaron a participación das asocia
cións culturais e de bairro da capi
tal "hai un cento de proxectos, pe
quenos, asi cofinanciados". 

Exposici6ns estrela 

Unha das mostras abertas até fin 
'de ano é Lisboa Subterránea, un 
percorrido acolli,do no Museu de 
Arqueoloxia que aniosa obxectos e 
documentos que reconstruen a his
tória da cidade desde os tempos 
prehistóricos até a Lisboa moderna 

destruida no terremoto de 1755. 

O Bosco e o eterno retorno ( 19 de 
Maio a 17 de Agosto) é outra das 
grandes mostras. Arredor da obra 
do pintor flamenco As tenta~·óes de 
Santo António aglutinarase un pa
trimónio que incluem obras de Gia
cometti, Magritte, Dali, Ernst e Ge
orgia de Chirico. Estará aberta no 
Museu Nacional da Arte Antiga. 

Passado mcmhá (20 de Setembro a 
30 de Decembro) será unha expo
sición que mesturará o máis desta
cado da arte portuguesa contempo
ránea xunto con outros artistas eu
ropeus. Abrirase no Centro Cultu
ral de Belem e no Terreiro do 
Pas;o. Finalment~ A. cor da revo
lur;áo (25 de Abril a 30 de X uño) 
amosará unha recoIIida de icono
grafía xerada pola Revolución dos 
Caraveis, desde o ponto de vista 
plástico e sociolóxico, nas sás do 
Ministério das Finanza.s. Outras 
mostras abertas durante o ano se
rán "Esc ultura Angolana", "O 
grande teatro do mundo ou os clá
sicos en Lisboa", "Cerámica Na
politana", "Múltiples dimens6es" 
e "William Flower: un pioneiro da 
fotografía portuguesa". 

Estreas: cinema e teatro 

En matéría cinematográfica o pro-

grama de Lisboa-94 é do máis 
completo. Concéntrase na prima
vera coa mostra "100 dias, 100 fil
mes", unha seleción que é progra
mada a diário ás 21,30 no Cine Tí
voli; o 13 de Xuño estrearase Lis
boa, 24 horas, tres películas de fic
ción, de 50 minutos cada unha, 
obra de Joao Botelho, Edgar Pera e 
Eduardo Guedes. Lisboa no cine
ma, que comezará o 13 de Xuño, 
incluirá as filmacións que durante 
un século tiveron como cenário a 
cidade (Cinemateca e Cine Tívoli). 
A guinda poraa a estrea mundial de 
"A Lisbon story", película copro
ducida por Lisboa-94 e rodada na 
cidade polo alemán Win Wenders. 

A programación teatral é das mais 
cobizosas. Estreas nacionais e in
ternacionais entre as que destacan 
"O conto de inverno" de Shakes
peare (Teatro da Trindade desde o 
14 de Abril); . "Trunfo de Inverno" 
de Gil Vicente (Teatro da Cornu
cópia desde o 9 de Xuñó); "Fados" 
un espectáculo multimédia no 
Centro Cultural de Belem desde o 
l~ de Xullo; "Luisa Todi" da 
Agustina Bessa Luis (do Teatro 
Nacional desde 8 de Setembro); 
"O que Diz Molero" adaptación 
teatral da obra do Dinis Machado, 
"O xogo das perguntas" de Peter 
Handke e "Os jornalistas" de Art
hur Schnittzler con cenificación de 

Jorg(; I avelli , completan un pro
grama que no plano internacional 
tivo a sua grímpola coa adaptación 
do texto de Lewis Carro JI "Al ice 
ro País das Maravilhas", con mú
sica de Tom Waits, e conta con 
adaptacións de Pasolini ("Affabu
lazione") ou Esquilo ("Oresteia"). 

Homenaxe 
ao Zeca Afonso 

En homenaxe ao Zeca Afonso o 
24 de Abril a Companhia Con
temporanea de Danc;;a de Setúbal 
apresentan o bailado "Danc;;ar Ze
ca Afonso'', tres coreografías so
bre músicas de José Afonso. Ne
ses mesmos dias apre.séntase o 
disco "Filhos da madrugada", no 
que 2 1 temas do compositor de 
"Grandola" son tocados por gru
pos dispares: Madredeus, GNR , 
Tuharóes, Máo Morfa ,. Sétima 
Legiáo , Diva ou Deffins. O 30 de 
Abril celebrarase no Coliseu dos 
Recreios un concerto con alguns 
dos intérpretes do disco. Pala sua 
banda tamén a Associac;;ao José 
Afonso prepara actos paralelos , 
centrados dunha exposición sobre 
a vida e obra do Zeca e vai ser 
publicada unha nova biografia 
con material fotográfico inédito 
elaborada polo xornalista José A. 
Salvador.+ 

• 

.. 

• 

• 
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• Suso de Toro 
e Xúlio Valcárcel 
prémios da crítica 

A Asociación Española de 
Críticos Literários concedeu a 
Suso de Toro e Tic-Tac o prérnio 
da crítica na modalidade de 
narrativa e a Xúlio Valcárcel e 
M emória de agosto no de poesía, 
na sua edición de 1993 fallada o 
pasado 9 de Abril en Valéncia. 

En catalán os gañadores foron 
Jordi Coca (Louise, um cante 
sobre la felicitat) e Enrie Cassasas 
(No hi érem); en euskera Bernardo 
Atxaga (C izona Bere 
Bakardagean) e Ricardo A..rregui 
(Hari Hauskorrak) e en castellano 
Juán Marsé (El embrujo de 
Shangai) e Andrés Trapiello 
(Acaso una verdad).• 

• Estrea dunha série 
de tv sobre a 
emigración 

Co título de Calef?OS de adopción, 
que se apre enta o 14 de Abril no 
CGAI de A Coruña, Video Zetra 
amosa o seu proxecto dunha série 
de televisión que tenta amosar a 
imaxe de diferentes grupos 
humanos afincados na Galiza. 
Este primeiro programa co título 
De X erusalem ás !erras de 
Sant;ago, adícase á comunidade 
palestina afincada na Galiza. 

Para os responsábeis do programa 
"alguén dixo que xudeus, 
irlandeses e galegos foron as tres 
comunidades máis migrantes da 
história. Sempre resulta difícil de 
comprobar este tipo de 
afirm acións, mais se as cantidades 
son imprecisas non o son a 
significativdade dos feítos. E non 
se pode ocultar que o feíto 
migratório imprirniu carácter na 
Galiza. Quizais por iso debéramos 
entender mellor ca ninguén a 
história humana que se agacha 
tralas vidas <lesa chea de sureños 
africanos e latinos que encamiñan 

Avilés de Taramancos. 

os seus pasos cara o norte 
industrializado".• 

•Manuscritos 
de Avilés de 
Taramancos 

Os actos que se están a celebrar na 
Casa da Cultma de Noia deica odia 
16 de Abril baixo o título xenérico 
de "Encontros con Avilés", xiran 
anedor da extraordinária e única 
exposición dos s~tenta manuscritos 
que compoñen "Ultima fuxida a 
Harar" ilustrados polo próprio 
autor. Son setenta láminas nas que 
agrafia rotunda de Avilés de 
Taramancos se complementa con 
fem1osos debuxos que sorprenden 
ao visitante tanto pola sua beleza 
como pola faceta pictórica, 
inesperada para moitos, do poeta 
noiés. 

Últimafuxida a Harar (Espiral 
Maior, 1992), o derradeiro libro 
de Avilés, é un testamento e unha 
despedida. En palabras de Femán
Vello, a quen a obra está 
dedicada, "os poemas que o 
compoñen foron producto dunha 
imensa fe no acto poético: 
enfrentado o autor, con lucidez 
rimbaudiana, a unha morte 
anunciada e cruel". Consta de 
cinco partes: "O cazador no 
escuro'', "Silva de varia 
fermosura", "Crónica de amigos 
reís", "Ensalmos para escorrentar 
a besta", "Cruxol de amor e cofre 
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de olvidos" e "As armas e os 
baroes assinalados". 

Esta exposición pecharase o 16 de 
Abril cunha conferéncia de Anxo 
Tan"io e un recital de poemas do 
autor musicados por Prudéncio 
Romo.• 

• IV Xornadas 
de Língua e 
Literatura do 21 
ao 23 de Abril 

A Asociación Sócio-Pedagóxica 
Galega e a Federación do Ensino 
da CIG, organizan a IV Xornadas 
de Língua e Literatura que terán 
lugar o 21, 22 e 23 de Abril na 
Escola de Maxistério de 
Compostela. Inauguraranse cunha 
conferéncia de Pilar Pallarés (Luís 
Seoane : recordar e ser) e vainas 
clausurar Manuel Lourenzo (O 
espazo do teatro no mundo 
actual). O día 23 á l 6,30 haberá 
unha mesa redonda obre 
"Normalización lingüí tica e 
meios de comunicación". 

Haberá proxecc ión de vídeo 
didáctico e apre entara e un 
vídeo e unha unidade didác ti ca 
sobre Luís Seoane. Ademais do 
trinta seminário programado , 
intervirán diversos escritores que 
falarán da sua obra, contándo e 
para esta cuarta ed ición con Xo é 
Luis Méndez Ferrin, Dario Xohán 
Cabana e Xosé Manuel Martínez 
Oca. • 

•Recuperar 
a n1emória 
histórica local 

Desde hai vários ano 
desde o Centro Cultural 
"Danie l Castelao" de Moaña 
vense pulando -¡:;ola recuperac ión 
da memória histórica local. 
un proxecto que incluiu o 
inventariado dos muiños, 
piornos, fontes, lavadoiros e 
cruceiros da vila; 
exposicións de fotografía 
antigas e gravacións en vídeo e 
audio a persoas maiores que 
contan as suas vivéncias, 
cancións, baile , labores do mar e 
o campo, conto lenda etc ... 

O material recol I ido 
vai er destinado 
á futu ra criac ión dun Centro de 
Documentación Local, 
inc luido nun proxecto 
de Mu eu E tnográfico de Moaña. 
O xove dia 14 ap re entara e 
un vídeo que recolle 
unha e colma da gravación 
realizada nas parróquias de 
Domaio , Tirán, Meira e Moaña a 
mái de 1 12 mullere e 60 
home .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Henrique da Costa e Laura Tato 
obteñen o prémio Caroalho Calero 
• H. SANFIZ / FERROL 

Laura Tato e Henrique 
da Costa veñen de 
obter o galardón 
Carvalho Calero 
patrocinado polo 
concello de Ferrol nas 
suas diferentes 
modalidades. Tato e Da 
Costa suman asi os seus 
no mes aos de José
Martinho Montero, 
Ignácio Taibo ou Teresa 
Garcia que recibiron o 
premio que leva o 
nome de Don Ricardo 
en edicións anteriores. 

A Asociación Cultural Medulio e 
o Concello de Ferro! puxeron en 
marcha un prémio cultural para 
honrar a figura do ilustre polígrafo 
ferrolán Ricardo Carvalho Calero. 
O prérnio chegou xa a sua cuarta 
edición e divídese nunha categoría 
de narración curta, e outro aparta
do adicado á inves tigación lin
güística ou literária. 

O Carvalho Calero vai collendo 
prestíxio progresivamente e este 
ano rexistou a participación de 37 
trabal los, 30 na modalidade de 
narración breve e 7 de investiga
ción lingüística. O pasado 24 de 
Marzo reuniuse o xurado e acor
dou premiar en investi gación lin
güística ou literária o traballo de 
Laura Tato sobre o teatro e o na
cional ismo no Ferrol de comen 
zos de século. En narración breve 
premiouse a Henriq ue da Costa 
pola sua colección de relatos titu
lada "Sobre comboios, j anelas e 

Ricardo Carvalho Calero 

outras pequenas histórias'. 

O profesor Henriq ue da Costa é a 
segunda ocasión que gaña o Car
v alho Calero. O xove fe rrol á n 
confénsase partidário de intensifi
car as conexións entre o galego e 
o portugués. Por este moti vo e un 
grandís im o orgullo para el gañar 
un prém io co nome do i 1 ustre polí
grafo que tamén defendia as te es 
consideradas como "lusistas". Da 
Costa xa gañou a seg unda edic ión 
do mesmo prémio coa novela Mar 
para todo e sempre que recente
mente ve n de edit ar l aiovente. 
Agora obtivo o galardón cunha 
coleción de relatos de temática va
riada. Asi inclúese a descripción 
da vida dun torreiro , "Non demo
rou a sexta feira"; un canto á eco
loxia titulado "Talvez Magadán"; 
ou as vivéncias e traumas dun in
di víduo fechado "Por tras da xa
nela". No mesmo volurne que pro
ximamente se publicara incluirase 
tamén a narrac ión das peripécias 
de búsqueda dun tesouro no Polo 
No rde ou o "Eni gma de Kroe
nang" , "O andar da ac ima", "Ma
re de Outubro", e "Krastia e Li
bor" fechan o conxunto de relatos 
de "Sobre comboios, ... " 

A profesora Laura Tato foi a ga-

ñadora no apartado de Investiga
ción lingüística e literária. O xura
do outorgou o prémio ao traballo 
de Laura Tato "Teatro e naciona-
1 i mo, Ferro] 1915-1931". n 
ano no que o teatro e tivo, e
gundo a autora, moi vinculado á 
lrmandade da fala. 

o traballo de Laura Tato, pre
miado co Carvalho Calero, fála e 
na primeira parte da relación en
tre a asociedade ferrolana, moi pe
culiar pola pre éncia do e l mento 
militar. e o nacionali mo incipien
te. Na seg unda parte abórda e o 
teatro da época, popu lar, culto o 
dest inado á clase média ; para 
rematar cunha breve escolma do 
dramaturgos ferro láns do momen
to: Xaime Quintan illa, Lui · Amor 
e Charlón Hermida. 

En tre a fon tes utilizada. poi a au
tora están o xo rnais El Correo 
Gallego, A Nos terra e El Noroes
te da Coruña. Os fa iados da lgun
ha ca as ferrolanas servíronlle 
para topar algun numero do pri 
meiro xornal ed itado polas Irman
dades da Fala de Ferro!, chamado 
"Galicia", e do que se descoñecia 
a ex isténcia. 

Laura Tato ato pou moi to atran
cos no seu labor de investigación, 
segundo declarou a A Nosa Terra 
deaí a suxerénci a que lanzo u ás 
instituc ións locais "para criar he
merotecas e arquivos onde os in
vestigadores poidan traballar" . Pa
ra Laura Tato a consecución do 
Carballo Calero significa moitísi
mo. Manifestou estar encantada 
porque grácias a es te galardón pó
dese escreber so bre o teatro , un 
xénero vedado á publicac ión. 

O Concello de Ferrol, a Asocia
ción Medú li o e a Editorial Laio
vento proximamente publicarán os 
dous traballos gañadores este ano 
do Carvalho Calero . • 



Tradución 
é traición 
Con tos 
da montaña 
de Miguel Torga 

Non hai moito, a Editorial Gala
xia, na sua colección narrativa, 
núm. 114, entregou q volume de 
Miguel Torga Cantos da montaña. 
Tal volume inícia unha nova série 
dedicada a "Obras uni versais" . 
Série da que axiña esperamos ver 
nova entregas. 

Miguel Torga, de verdadeiro nome 
Adolfo Rocha, naceu en 1907 (non 
en 1904, como se di na lapela). 
Pertenceu ao movimento que e 
axuntou arredor da revi ta Pre
sen~·a (J. Régio, Ga. par Sim6e , 
Ca ai Monteiro, Branquinho da 
Fon eca etc.). Por di crepánc ias 
ideolóxicas abandonou a Presen~·a 
con curro. membros. Era en 1930. 
Ainda asinaba como "Adolpho Ro
cha '. Veu logo o nome de Torga e 
comezou a er coñecido, até chegar 
a hoxe. momento en que a maioria 
da intelectualidade Ju a pede para 
el Prémio obel (pédeo de portas 
para afora que de porta para 
adentro ... Fóra de Clara Alve Fe
rreira, ninguén. ou case ninguén, e 
atreve en Portugal a dicer o que 
pen a da literatura de Torga... e é 
que non pen a ben, claro). 

Cantos da montaña foi imprimido 
en 194 l e ecue trado imediata
mente pala cen ura alazari ta; 
houbo que e perar á cuarta edición, 
1969, para que e te pude en er 
imprimido en problema no eu 
paí e para que pude en er coñeci
do polo eu naturai de tinatá
rio ·. Para a aparición de a nova 
edición, Torga puxo un intere ante 
limiar ("Prefácio a quana edi<;ao". 
que non aparece na ver ión ( ic) 
galega. Como tamén . e elimmou, a 

A bi.blioteca 
da i.guana 

Leituras 

dedicatória a "Á Andrée", a sua 
dona). En 1944 viu Jume un volu
me que continuaba ao pre ente No
vas Cantos da Montanha) . 

Non é momento de descobrir, ou 
si?, a Torga, nen os seus relatos 
nen, mesmo o seu Diario, o máis 
interesante que leva escrito o escri
tor de Tras-os-mostes. A sua poe-
ia, actividade na que iniciou a sua 

catTeira literária, é un pouco carre
gante, pola pesadez da sua rima 
consoantada. O mellar, talvez, para 
entrar en Torga son o seus relatos. 
Os seus cantos, nos que o escritor 
portugués nos adentra no seu espa
zo físico e mental, nunha xeografía 
precisa e soñada á vez. Uns contos 
que conteñen ao mesmo tempo un
ha parte de realidade e unha sede 
de ab oluto. Un cantos que, para 
me11or captar o mundo de Torga, 
quizai mellor é ler ao tempo que 
e len o volumes do seu Diário: 

observación que aparecen neste, 
temas que aparecen baixo todas as 
formas po íbeis, on transfigurado 
pola poténcia da evocación das 
imaxes, unha e crita concisa que 
desemboca na emoción e unha des
crición implacábel, fiel, demasiado 
fiel da realidade dun mundo illado, 
e quecido, que e tá tra a Raía. 

n mundo no que conviven con
trabandi ta e "guardinha ·· , os 
dou . aben que viven á canta do 

Estado. Un mundo que entre o na
cimento e a marte depende domé
dico e do padre. Os dous médicos 
de almas. Un mundo no que se 
emigra e se espera o retorno dos 
emigrantes. Un mundo no que as 
mulleres son as guardianas da tra
dición (Maria Lionfa). Un mun
do, a Montanha, onde as regras se 
adaptan á ás -
pera realidade 
(Homens de 
Vilarinho). Fóra de 

A versión ga
lega de Cantos 
da Montanha 
foi feita por 
Irene da Con
cepción Fer
nández e mais 
Beatriz Real 
Pérez. Un, que 
está contra as 
adaptacións e 
as traducións 
do portugués 
ao gal ego, 
continua a 

Clara Alves 
Ferreira, 
ninguén, 
ou case 
ninguén, 
se atreve en 
Portugal a 
dicer o que 
pe ns a 
da literatura 
de Torga 

pensar que estas son unha impor
tante perda de tempo, e senón, que 
e compare o texto orixinal e as 

ver ión dadas polo tradutores do 
portugués ao galega. Véxase por 
riba, alguns exemplos: 

Pax. 9, versións galega: "co ceo 
servíndolle de tellado'' 

Páx. 13, versión orixinal: "com o 
céu a serv ir-lhe de t~llado" 

Páx. 13, v. ga.: "o garda arregalou 
moito os ellos, pero deixou correr". 
Páx. 13, v. or. : "o guarda arregalou 
muito os olios, mas deixou pasar". 

Páx. 16, v. ga. : "Foi unha noite 
que metía medo". 
Páx. 23, v. or.: "Foi urna noite 
medonha". 

Páx. 67, v. ga.: "Fame, palizas , e o 
día enteiro atrás das reses". · 
Páx. 95, v. or.: "Fome, pancada
ria; e o dia inteiro atrás do gado". 

Páx. 73, v. ga.: "Veña a dicie que 
perdoaba todo, menos que lle roe-

. sen na reputación das fillas". 
Páx. 103, v. or.: "Que perdoaba 
rudo, menos que lhe mordessem 
na rep~~acao das filbas". 

Páx. 116, v. ga.: "É unha tolería 
que se di". 
Páx. 163, v. or. : "É urna asneira 
que se djz". 

Páx. 134, v. ga.: "Unha frauta de 
capador, que parecía unha harmó
nica saíndolle da boca". 
Páx. 191, v. o_r.: "Urna flauta de 
capador, que parecía um harrnónio 
a cantar-lhe nos beic;os". 

Son estes poucos e pequenos 
exemplos, ti.radas case todos do 
início dos relatos. Tamén se ob
serva que as tradutoras (sic) 
cámbian a pontuación do orixi
nal, o que non ten sentido nen
gun. Non é que o fagan moitas 
veces, pero cando o fan, non ten 
xustificación: ponto e seguido 
convertido en ponto e aparte, fra
ses nas que desaparece a excla
mación orixinal para aparecer 
entre aspas, etc. 

Para acabar, quizá deberían expli
car os tradutores do portgugués ao 
galega por que escollen tal ou cal 
palabra, pois é asneira menos ga
lega que toleria? Embebedar non 
é palabra galega? "a cantar-lhe 
non beic;os" significa a este lado 
da raia "saíndolle da boca"? • 

XGG 

A realidade e a fantasía mestúranse nestes oito relatos de intriga 
que cativan ó lector ata facetas irrecoñecibles. 
A madurez dun dos nasos novas escritores. 

NA MESMA COLECCIÓN 

A BIBLIOTECA DA IGUANA 

Xosé Miranda XERAIS 

~" ~~ 
HIPOGRIFO 

Antón Risco 
ESTACIÓN TÉRMINO 

David Pérez Iglesias 
Premio Cidade de Lugo, 1993 
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canta de libros 

Bouza Brey e 
a antropoloxia . 
O Consello da Cultura Galega ven de 
publicar as Actas do Simposio 
Internacional de Antropoloxia 
celebrado en 1992 in memoriam de 
Bouza Brey. Son máis de vinte 

· traballos sobre tema moi vari ado, con 
autores galegos como Filgueira 
Yalverde, Manuel Mandianes, Mariño 
Ferro, Clodio González Pérez ou 
António Fraguas e foráneos como Jean 
René Trochet, Guritzi Arregi, Denise 
Glück ou Joan Prat. + 

Memória Ge 
Santiago Álvarez 
O dirixente comunista galego publica 
en Ediciós do Castro Memórias V, 
unha nova entrega das suas lembranzas 
políticas e persoai , que recol len desta 
volta o periodo de 1954 a 1972. Os 
traballos de Alvarez completan outras 
reflexións suas da guerra e da 
posgue1Ta maionnente recollidas por 
Ediciós do Castro, que serven para 
perfilar a paisaxe traumática dunha 
época que marcou a toda a sua 
xeración e ás posteriores: a guerra e a 
Ditadura militar de Franco.• 

Aproximación 
a Martínez Risco 
Xosé Ramón Freixeiro Mato danos un 
estudo do que se coñecian vários 
adiantos (por exemplo no último 
especial de A Nosa Terra adicado a 
Vicente Risco) . Trátase de Sebastián 
Martínez Risco na cultura galega, 
un pom1enorizado traballo cheo de 
fontes de primeira man, 
correspondéncia privada inclusive, que 
nos achegan á figura humana de quen 
foi un dos mái activo presidentes da 
Académia Galega. O libro, publicado 
por Laiovento, axuda a coñecer a 
figura e a época, e só se bota en falta 
algunha imaxe fotográfica do 
Martínez-Risco. + 
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Contra 
a ética 
victimaria 
.L'Ethique 
de Alain Badiou 
O retomo da Ética como ideoloxía 
constitúe a tese nuclear do último 
libro<11 do máis importante pensa
dor crítico do presente. O tal retor
no exemplifícase na proclamación 
capitalista dun sistema de valores 
centrado no individualismo huma
nista e na defensa liberal dos derei
tos. Xa Althusser amoara cumpri
damente -lémbranos Badiou
como o humanismo non erá máis 
que unha construcción imaxianaria 
dirixida a empecer a visión conflic
tual da realidade, e coa proposición 
do anti-humanismo teórico non 
pretendía máis (nin menos que a 
procura da redefinición dunha ver
dadeira política de emancipación. 
Arestora volta a ideoloxía dos de
reitos, cuxó cerne é a toleranda; is
to é, o respecto á diferencia do ou
tro .. Nem bargantes, cómpre consta
tar que ese "outro" só é representá
bel , dinos Badiou, como "bon ou
tro", é dicer: demócrata parlamen
tario, partidario do libre mercado, 
ou tamén feminista, ecoloxista ... 
etc. Así pois, o outro só é "tolera
do" se reproduce o "mesmo" do 
sistema, ou cando menos ofrece 
unha "diferencia" que non afecta á 
substancia da identidade capitalis
ta: "chega a ser coma min. e respe
tarei a túa diferencia", talé o impe
rativo da actualidade. 

A idea máis suxerente de Badiou 
verbo da Ética é a constatación do 
seu retorno como ideoloxía subs
tantiva do capitalismo posterior ao 
afundimento do socialismo buro
crático, posterior ao "desastre escu
ro". Esa idea desprégase, penso eu, 
en tres proposicións correlativas: 
1 ª) A Ética define ao ho¡ne como 
víctima; 2ª) é síntoma da submisión 
a un irnaxinario necesario, a saber, 
á lóxica de dominación do Capital; 
3ª) a emancipación só será posíbel 
a partir de considerar a ética dos 
procesos, non unha Ética xeral. 

l ª: O retomo da Ética é síntoma de 
nihilismo, xa que aparece ligada á 
vontade de nada, representada na 
capacidade para disterar o Mal. A 
Ética proscrebe o pensamento do 

Ben e, xa que 
logo, empece 

-calquera tenta
tiva de agrupa
ción dos ho
mes .. arredor 
dunha idea po
s-i ti va . Así, o 
Mal é o ponto 
a partir do cal 
se define o 
Ben, e non á 
inversa. Deste 
xeito, a Ética, 
caracterizada 
pola defensa 
dos dereitos 
humanos, con-

Fronte ao 
nihilismo 
do Capital e 
ao desastre 
do · 
socialismo 
de Partido
Estado o 
comunismo 
das 
singulari
dades 

cibe estes como dereitos ao non
Mal (non ser maltratado na vida, no 
corpo, na identidade cultural, etc .. . ). 
A Etica é nihilista porque declara 
que "o único que verdadeiramente 
lle pode acaecer ao home é a marte" 
(o nazismo leva ao seu cumio esta 
concepción --encetada polo cristia
nismo--; e se erixe en supremo al~ 
caiote da pulsión de marte). A Ética 
define, pois, ao home como unha 
víctima, pensa á humanidade como 
condición negativa e victimaria, co
mo ser-para-a-marte. Sen embargo, 
esta inesma ética, en tanto qye de
fensora máxima dos dereitos huma
nos, revélase inconsistente, e o seu 
reclamo vai á par cui1ha realidade 
efectiva e recoñecíbel por todos: de
sencadeamento do egoísmo, multi
plicación da violencia étnica, con-

. · currencia salvaxe, etc. Sendo así, 
para Badiou séguese que a prohibi
ción da representación do Ben, que 
consiste en pensar o que pode ser, 
non o que é, en radical ruptura co 
que é, supón a prohibición da hu
manjdade mesma. E se éxisten de
reitos do home estes non serán os 
da vida contra a morte, senón os de~ 
reitos do Inmortal (da rnpresenta
ción atea do home en canto pensa-
men to afirmativo), "do Infinito 
exercendo a súa soberanía sobre a 
continxencia do sufrimento e da 
marte". 

2ª: Este retorno da vena doutrina 
dos dereitos humanos atópase li
gado á economía capitalista cons
tituíndo un violento movemento 
reaccionario, pasto que xa non se 
trata de procurar unha nova políti
ca de emancipación colectiva, se
nón da defensa liberal dos dereitos . 
e do individualismo "humanista". 
A Ética cumpre entón o papel de 
constitución .da -subxectividade 
contemporánea, de suxección ide
olóxica ao "consenso". É síntoma 
dun universo dominado pola re
signación ao "necesario", á lóxica 

1 

do Capital,. .ao valor-mercancía, 
coas súas ex.emplificacións: pero, 
anarquía productiya,' desigualdade 
crecente, .xenofobia. Tal resigna-

. cióri, é ünportante recordalo, toma 
a fo:m1a dunha vontade puramente 
negativa (nihi°lista) e destructuva 
(ligada á pulsión de morte). -

3ª: A proposta de ,Badiou pasa pola 
negación dunha Etica en xeral e a 
afirmación dunha ética dos proce- . 
sos singulares. Unha ética afastada 
de categórías abstractas· (o · Home, 
o Dereito ... ) e vencellada a situa
cións. Unha ética das verdades 
(polític.a , ciencia, arte e ai:nor) 
fronte á ética da alteridade (Levi
nas), da comunicación (Habermas) 
e do ·se'r-para-a-morte (Heidegger): 
O principio da ética de Badiou 
consiste na afirmación da posibili
dade do imposíbel contra o conser
vadurismo da evidencia consensual 
do Mal: so declarando querer o que 
o conservadurismo decreta como 
imposíbel --dereitos humanos des
ligados da .concepción victimaria 
do home, democracia non capita
lista, novo tipo de relación obreira, 
exterior ao sindicalismo, etc ... -
poderemos afastamos do sentimen
to nihilÍsta propio da actual época. 

Esta propost~ amósa~e en perfecta 
coherencia co discurso xenérico de 
Badiou, co posicionamento que el 
inaugura no seu "xesto platónico" 
(de feito define, fronte a Nietzs
che, á vida como un "para aquén 
do Ben e do Mal "). Este "xesto'', 
lembrémolo, implica a recupera
ción da Filosofía (¡::on maiúscula), 
e asemade reclama unha nova po
lítica de emancipación posíble, co
rrelativa ao presente: fronte ao 
nihilismo do Capital e ao desastre 
do socialismo de Partido-Estado, 
derivado da usurpación do marxis
mo, cómpre defender -se cabe 
máis que nunca- o comunismo 
das singularidades. + 

FRANCISCO SAMPEDRO 

(1) B AD IO U, A.: L'Ethique (Essai sur la 
conscience du Mal). Ed. Hatier, Paris, 1993. 

EDICIÓNS ESPIRAL MAIOR 
N O V 1 D A D· E 

Carlos Mella r~aliza unha 
lúcida análise crítica do sistema · 
económico capitalista. Unha obra 
de fonda clarividencia teórica e 
gran claridade discursiva. 

Ignacio C~tro presenta.sete 
ensaios de pensamento filosófico. A 

sexúalidade, a poética de 
Novoneyra, o pensamento francés 

contemporáneo. Temas da realidade 
viva e diaria 

NOVIDADE 

·Traxédia 
. / 

sen emoc1on 
Canonxo 
de Kukas 

I,,evávamos moito tempo aguan
tando as gañas de escrever acerca 
da obra de Kukas. Primeiro foi 
esa espécie de pudor estúpido 
que nos impediu valorar no seu 
momento o que para nó s foi un 
dos espectáculos mais acabados 
de todos os que lle vimo : Don 
Gazferos, (e todo, porque me 
convidaron ama'velmente a pe
ñer-lle voz ao gaiteiro de Soute-
10 ... se apenas son duas 1iña !). 
Logo foi a versión en banda de
señada da mesma peregrinaxe, un 
fermoso traballo de Gus e Kukas, 
que levava moito tempo agardan
do nas gavetas a-posibilidade de 
publicazón que a final chegou da 
man dun Xacobeo tardio e esmo
recente. E , ainda, quiemos fa1ar 
das acuarelas que encheron as sa
las de exposizón de alguns Con
cellos e tambén colgaron en bares 
compostelanos, como xa é habi
tual no pintor. E é que a obra de 
Kukas ten un aquel de multidisci
plinariedade renascentista fraca
mente inabitual nestes dias. 

Mas irnos centrar-nos na estrea da 
última das pezas da triloxia com
postelana que en definitiva é o 
que nos invita a escrever, e tiña 
que ser. .. depois de tanto tempo a 
loubar e admirar o traballo dos 
Monicreques e nomeadamente de 
Kukas , ternos que dizer que o Ca
nonxo non é do noso agrado. 

E non o é, non tanto pola manipu
lazón dos bonecos, fracamente 
coidada e con momentos de sutile
za e precios ismo -como cando 
unha das mulleres está a bor
dar. .. -, ou pola presenza escéni
ca e a plástica da mesma, ou pola 

EDITORIAIS 
EN DISTRIBUCIÓN 

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

PRODUCCIÓNS CULTURA IS 

A R T E S A 

axilidade escenográfica e a beleza 
da música de Santi Pintos ou pola 
construzón e acabado das mario
netas que lle confiren toda esa 
movilidade e expresividade mais 
que humana, ou .. . que sei eu. 

Non gastamos de Canonxo por 
que é unha história frouxa, onde 
a pre enza do texto é determinan
te , con monólogo extensí imo 
que demoran o xa len to ritmo 
dramático, e, por veze , acaban 
por lle conferir e e tacto de ladri-
1 lo ao parlamento e a voze , 
empre detrá do que van dizer 

-non podernos nen lembrar o 
magnífico traballo de Pico, de 
Xan Cejudo. de Susana Dans ... 
no Gaiferos-, empre apre ura
da por rema-
tar a fra e a 
tempo, impe
dindo tota po- on 

i bi l idade de gostamos 
emoción. E de 
unha trazédia 
que non no 
emocione non 
nos serve. 

É Canonxo a 
história da 
paixón amo
rosa e da feli
cidade e fare
lada pola trai
zón do amigo 
envexo o. a 
hi tória de pe
regrino la
dróns que ma
tan por carto , 
a hi tória do 

Canonxo 
por que é 
unha 
história 
frouxa e 
unha 
traxédia 
que non 
no 
emocione 
non no 
serve 

miragre dun morto xusticeiro que 
recupera, por mediación do apó -
tolo, como non, a·ben amada. 

Canonxo pretende ser a máis po
ética da obra da triloxia, lonxe 
de folclore pre ente en Don Gai
j'eros unha opereta que narra a 
peripécia do famoso peregrino, 
xuntando unha forte preséncia 
das cantigas e ritos de carácter 
popular e das máxica tentazóns 
demoníacas, até chegar a Com
postela, ponto final da viaxe e da 
vida do protagoni sta. Lonxe ta
rnén do senso heroico de A Rua 
das Balconadas e da transcen 
déncia rebelde que implica a vin
ganza e marte do luxurioso bispo 
de Compostela. 

Quen vexa por primeira vez os 
Monicreques -será posível des
pois de quince anos de traba
llo!- de seguro que ficará pren
dado do bon fazer desta compa
ñia compostelana, mas nós que 
seguimos e disfrutamos habitual
mente do seu trabal lo non imos 
ser benevolentes. Agardamas iso 
si, que o traballo que están a pi
ques de cornezar para o Centro 
Dramático, a encenazón do Ma
riscal sexa un rotundo éxito ou, 
mel1or, unha fermo sa montaxe , 

Rua A. Martínez Salazar, 3 que non sempre van á par. Algo, 
15011 A CORUÑA - GALIZA contodo, xa se ten conseguido: é 

Telf. (981) 27 83 99 a primeira vez que o Centro ll e 

l A FALACIA DO ECONOMJCISMO ALÉNDA FENDA Fax (98 1) 25 02 12 presta atenzón aos títeres.+ 
CARLOS MELLA IGNACIO CASTRO 

FRANCISCO SOUTO 

--------



Conxunción 
de dous 
estilos 
Farewell 
to Decorum 
O duo escocés Hamis Moore e 
Dick Lee é unha das propostas 
mái orixinais no eido do folk. 
Misturando música tradicional e 
ja:z, con eguen momentos de 
grande inten idade e beleza. A 
conceición sonora do duo xa é moi 
peculiar polos instrumentos que 
emprega, Mo-
o re é un gai-
teiro de cate-
goría e Lee Prodúce e 
ocúpa e do unha 
axo , oprano 

e baixo ade
mai do clari
nete que dá 
moito xogo 
xunto á " pi 
pe " do seu 
compañeiro, 
no que pode
ria semellar 
un experimen
to de mi tura 
condenado ao 
fracaso. Pola 
contra o on 
acadado é s u
mamente 
efectivo e 
anovador, 
contando co 

ituación 
emotiva 
polo aprezo 
dado ao 
no o 
folclore e 

er que a 
música de 
Galiza 
ocupa un 
lugar 
destacado 
nesta obra 

acompañamento de violín percu
sión baixo, teclado e flauta 

En "Farewell to Decorum" hai al
gun tema gravado en directo 
xunto ao de e túdio. O me11ore 
in tantes do di co on aquele no 
que Moore dalle " marcha" á ua 
gaita a peza mái tradicionai 
empre ben tinxida cunha miga 

de on jazzí rico, que confiren aos . 
tema un xeito moi particular de 
interpretalo . peza mái ache
gada a ja:: p rden a grande for
za que dá a ga ita e co e a, que ga
ña moit , á ua vez, co acompa
ñam nto. jaaí tico mpregado . 

pr po ta evoluída d ta parella 
e ce a ten intre excelente , no 

que hai qu alientar a peza que 
abre o álbum: "O Terceiro Movi
mento dun oncerto para Bagpipe 
e Orquc ·tra de Jazz" que deixa ben 
clara · a intención mu icai , xa e 

nome, des res mú icos. 
Compr de tacar dua canción re
collida · ao viv que princípian cun 
vacilón clarinete para adentrar e 
unha delas nunha pe1feita conxun
ción de ja:: e mú ica tradicional, 
endo a outra unha peza enorme

mente emocionante para os gale
gos. Titulada "Galician Jigs'', gra
vada nun recital feito no festival de 
Edimburgo, os temas foron recolli
dos nun festival de Lorient de vá
rias actuacións de grupos folclóri
cos galegos e da banda Xorima, á 
que seguimos botando de menos 
no panorama.folk deste país dado o 
lonxe que pudo chegar. 

A canción, misturando ritmos de 
muiñeiras e jigas, interpretada con 
small-pipes escocesa e acompaña
da polo clarinete baixo, saxo so
prano, baixo e percusión, ten unha 
tremenda enerxia, conquerindo 
brillantemente o espírito do son 
galego, cunha interpretación chea 
de forza e posuidora dunha vitali-

Gaetano Veloso e Gilberto Gil 

dade arrepiante. Prodúcese asi un
ha situación emotiva polo aprezo 
dado ao noso folclore e ver que 
noutras mans , e con outros instru
mentos, a música de Galiza ocupa 
un lugar destacado nesta obra.+ 

ÓSCAR LOSADA 

De ordem, 
de desordem, 
de loucura 
Tropicália 2, 
de Caetano e Gil 
Caetano e Gilberto cumprian 50 
anos e quixeron festexar. Como ta
mén había 25 anos que botara a an
dar o tropicaf ismo. tiraron Tropi
cália 2. O disco ten doce cancións. 
do rap 'Haiti" ao amba-canción 
"De de que o amba é amba". 

É impo íbel de pi tar a Caetano e 
Gil. A explo ión da ""or/d musics 
-a fusións de jazz diver os con 
mú ica populares de toda a par
te-pode dar lugar, e tao facendo , 
de facto, a amálgamas incontrola
da de comercialismo, de e tilo 
uniforme, produción de factoria e 
inventiva harmónica nula. Tomas 
un saxofo nista californiano, un 

percusionista caribeño ou brasilei
ro , sección rítimica Philadelphia 
ou Detroit e unha voz Stevie Won
der, 48 pistas e xa vendes 300.000 
discos compactos, con esplendoro
so son dixital. Con bon apoio de 
promoción (Sony ou Polygram) 
pasas a dous millóns de exempla
res. Resultado artístico : cada vez 
máis aborrimento. O sistema in
dustrial e comercial é tan succio
nante que nen permite entreter. 
Spyrogyra é igual que Jamiroquai, 
igual que Tom Scott, que Michael 
Franks ... ad nauseam. 

Un artista é quen de facer unha 
canción de amor cun pedazo de 
pau. Se lle dás un luar de prata fai 
unha ópera. Caetano e Gil escreben 
e cantan ao cinema novo brasileiro 
e e glosan en cinco minutos mellor 
que tres ensaios académicos. 

Jimi Hendrix era unha xema bru
ta. O seu "Wait until tomorrow" é 
cantado en falsete e recitado á rap 
nunha versión que é tal, non imi
tación con guitarra eléctrica que 
nunca terá aquel expresionismo. 

Na poe ia galega xa sabemos de 
palíndromos desde Gonzalo Nava
za ("Salta o azor e roza o atlas"). 
Gil construe un fermoso silábico 
en "Dada". 

En dua cancións, "Nossa gente" 
e "Cada macaco no seu galho", 
asoma todo o torrente rítmico, pe! 
batida, que non poden darnos os 
imitadore coleccionista de pré
rnios Grammy. 

Gravación excelente, con moi am
pla dinámica e planos sonoros ben 
respeitados. Mágoa de edición 
alemá [WEA 4509-93984-2], con 
créditos e letras só en inglés.+ 

FERNANDO CARBALLA 

-----ll,1 conta de discos 11!----
Rock dos 90 
Un grupo español de auténtico rock 
dos 90. Non cabe dúbida de que o 
ponto forte de Santa Fe son os 
conce1tos, e máis despois ele ter visto 
a sua extraordinária actuac ión en 
Planta Baixa (Vigo). Pero algo disto 
Lamén quedou no di sco. Forza e un 
repertório que se di stribue entre o 
inglés e o castell ano. Detalles 
tomados sen dúbida nen reparos de 
Hendrix, despregue de maquinária 
sonora ao xeito de Race Against the 

Machi ne, Red Hot Chili Peppers, rap, 
.fi111k e rock nunha aposta que semella 
ser arri cada no Estado. Desde logo 
que gastaron máis en directo pois é 
difícil atrapar nun disco a paixón dun 
bon guitarrista enfervecido. Pero sen 
dúbida o disco fai bon o que fan en 
directo. A rapaza ten gancho e boa 
voz, e pecha o círculo de forza e ben 
facer. Tiña que ser un dos máis 
relevantes elo independentes, 
Romilar, quen abrise a brecha e 
editase Sanra Fe.• 

X.V. 
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A DIFERÉNCIA 
COMO ABERTURA 

Á UNIVERSALIDADE 
UNHA APROXIMACIÓN AO 

PENSAMENTO DE 
JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 

DOMINGOS ANTON GARCIA FERNANDEZ 

Non é o alfabeto do branco o que levanta a alma do índio. 
JOSÉ CARLOS MARIATEGUI 

Somos "separatistas" cando defendemos os valores sustantivos da nosa nación e 
somos 

"unionistas" cando consideramos a necesidade de coordinar os nosos valores rela
tivos 

cos valores relativos do resto de Hespaña e do munqo. 
C ASTELAO 

A terra quere povo para ser fecundada. 
CELSO EMILIO FERREIRO 

O peruano José Carlos Mariátegui (1894- 1930), recoñecido na América 
Latina como o grande teórico e loitador en prol da descolonización e da 
identidade dos índios, é en Galiza un case perfeito descoñecido. Agárdase 
que o centenário do seu nacimento poda ser ocasión propícia para entrar 
en contacto cunha vida, unha obra e unha terra que, semellando tan dis
tantes, tanto posuen en comun coa nosa nación e os seus problemas. 

Que se pode dicer del nunhas poucas liñas? A bon seg uro que non andan 
errados os que o consideran un ecléctico, pois que non seu marxismo he
terodoxo teñen cabida Nietzsche, Bergson, a psicanálise, o princípio anar
co-sindicalista da acción directa de G. Sorel, Croce, Unamuno, etc., etc. 
Sempre interesado no debate de ideas é sentindo a necesidade, como xor
nalista inquebrantábel e leitor sen fronteiras, de camiñar ao carón doutras 
posicións filosóficas. 

É o seu marxismo aberto á realidade peruana, porque " ... non se trata dun 
corpo de princípios ríxidos con valor para todos os climas e latitudes so
ciais .. _. O marxismo de cada país, de 
cada povo , actua en función do am-
biente, do meio, sen descoidar nen- • • • • • • • • • • • • • • • • 
gunha das suas determinacións ... " 
Pretende unha análise científica que 
responda á cuestión sobre a posibi
lidade do socialismo tomando en 
consideración as condicións do Pe
ru e sabendo que a resposta non po
de ser un simples translado do mar
xismo europeu no que se formara 
na sua estadia de tres anos en Euro
pa, principalmente en Itália, onde 
mantivo contactos, entre outros, 
con Gramsci. Bebendo nas fontes 
da história do país descobre ele
mentos comunitários da cultura in
caica esmagados pola colonización . 
e ve de enganchar dialecticamente a 
loita autóctona coa loita proletária, 
o nacionalismo co internacionalis
mo, a realidade peruana ca marxis
mo, América con Europa -esa Eu-
ropa á que lle recoñece a ciéncia e a 
tecnoloxia, mais tamén por desgrá-
cia o seu papel colonizador. Pensa 
que o problema índio ten solución 
no socialismo, pero asimesmo que 
non é factíbel un socialismo sen ín-
dios. E será Amauta, revista por el 
fundada, na que traballa arreo e na 
que colabora con asiduidade, a que 
de 1926 a 1930 estudará sistemati-

Mariátegui é 
referéncia 

abrigada cando 
se tratar de 

oferecer 
alternativas 

democráticas 
aos sistemas 

ditatoriais 
latinoamericanos 

camente a posibilidade e a necesidade premente dese socialismo, facili
tando a nível ideolóxico a criación do Partido Socialista peruano. 

Mariátegui é referéncia obrigada, acima de todo a sua obra principal , "Se
te estudos acerca da realidade peruana", cando se tratar de oferecer alter
nativas democráticas e radicadas, non foráneas, aos sistemas ditatoriais 
latinoamericanos. É o seu pensamento unha filosofia da especificidade, 
da identidade, da diferéncia como ponto de partida necesário de cara á 
universalidade. Na sua obra figuran temas como o indixenismo, o latifun
dismo, o carácter oligárquico e burocrático do ensino, o rexionalismo, a 

. dependéncia, a revolución, os mitos, e un longo etcétera. 

O seu sistema quer ir máis aló de Marx, ser criativo, non dogmático. 

Talvez sexa o máis conveniente rematar cunhas verbas suas: " ... os povos 
capaces de vitória foron os povos capaces dun mito multiti.tdinário .. . Nen a 
razón nen a ciéncia poden satisfacer toda a necesidade de infinito que hai 
no home .. . ". Con estas verbas de fe extra-científica, en modo nengun nega
dora da ciéncia, decisiva para a existéncia dos movimentos populares, re
mata esta breve nota que só tentaba invitar a estudar a Mariátegui. E que 
sexan o broche final unha palabras de Roger Garaudy que Mariátegui subs
crebería sen vacilacións: "o moito é máis revolucionário que o teorema".• 

D ü 1\ ll J\GOS A. GARCIA fl.:RJ\A ·nEz é membro da Aula Caslelao de Filosofia que 
realizará no mes de Maio un ciclo adicado ~to pensamento de Mariátegui 
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DEBATE COA XERACIÓN DA POSTGUERRA 

Bernardino Graña Manuel Maria -Uxio Novoneyra Neira Vilas 

"A poesia ou é social, ou non é nada" 
Naceron á poesía nunha longa época de Ditadura e foron quen de romper o sólido siléncio cos seus cantos liberadores. Descubriron 

que Galiza era unha nazón sen voz, que a língua era dominada, que a sociedade estaba oprimida. Decidiron ser subversivos. 
Comprometéronse co seu povo e a sua fala e pasaron, dun xeito ou outro, ao activismo político. Luxaron as mans porque sabían 

que non podian quedar inmunes nun tempo de crise e amargor. Son poetas sociais e non poden ser outra cousa porque "a poesía, 
ou é social ou non é nada". 

Ux1o Novoneyra, Bernardino Graña, Manuel Maria e Xosé Neira Vilas ANXO IGLESIAS 

• CARME VIDAL 

Bernardino Graña, Manuel Maria, 
Uxion Novoneyra e Neira Vilas 
recitaron os seus ver os na esión 
de encerramento da XI Semana 
Galega de Filo ofia. A introdu
ción ao acto fíxoa o e critos Mén
dez Ferrin quen dixo que: 'Eles 
son o poeta para un povo que 
hoxe vomita o eu proletário 
iracundos contra a via pública de 
Vigo, contra o camiño de ferro, 
contra os edifício porruários e 
contra a hi tória adver a. Poetas 
para un povo, o galega, en a cen-
o espiral, sendo eles, como hai 

que ser poeta terra, e no seu ofi
cio, desde Curro , Pondal e Ro a
lía, como os poeta da Bíblia o
bre os que aletexa, arelante, a Te
rra de Promisión que o sionismo 
corrompe cada mañá e cada dia. A 
ua é unha pátria di tante ocia

lista, na que o home nacional ga
lega se sutura con toda a xente, 
atremida no planeta, e coa nature
za, e na que nacerán homes e mu
lleres de substáncia tan ceibe que 
nos resultarían invisíbeis hoxe'. 

Duas horas antes , no pazo Casa 
do Barón de Pontevedra os poe
tas reuníronse con A NOSA TERRA 
para falar do papel dos e critore 
e o compromiso da literatura. 
Mesmo nunha época de democrá
cia formal que apacígua e ema ca
ra as desigualdades e inxu tiza 
nengun deles falou de renúncia . 
Como dixo Ferrín na introdución 
aos seus verso : "E tes poeta for
máronse en dia , acedo no que a 
noción artreana de compromi o 
era verdade e ele a incorporaron 
á ua vida'. A re pon abilidade de 
er, en tempo de iléncio, poeta . 

Ürixe do compr mi 

BERNARDINO GRAÑA: O compromi
so non o invenrou Jean Paul Sartre. 
A literatura comprometida non é 
moderna. Na ldade Média houbo 
Cantigas de E carnho e Maldizer, 
poesia crítica tanto en Galiza como 
en Castela. E xa os profetas eran 
ac usadores, incluso frente aos 
grandes monarcas, dos abusos de 
poder que habia contra o pavo. 
Non é unha cuestión de modas, o 
poemas teñen que sair de dentro. 
Se hai unha inxustiza, algo que te 
conmociona, ti fas o poema. 

UXIO NOVONEYRA: o poeta tiña un 
poder tremendo, a el correspondí
alle a función que hoxe teñen os 
meios de comunicación. 

NEIRA VIIAS: Nas Cantigas, en Al
fonso X, sempre, pero moi clara
mente o compromiso dase no s 
Precursores, en Curros, en Resalía. 

UXIO NOVONEYRA: o período da 
poesia social dos Precursores tivo 
unha longa cola, incluso en Caba
nillas, que segue esa liña até que 
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foi envellecendo. 
Foi envellecendo 
tanto q_ue incluso 
nos nosos poetas 
vangardistas co
mo Manuel An
tónio, un poeta 
concienciado en 
grau sumo, aban
dona o social di
recto, o social 
explícito. Xa di 

Uxm NovoNEYRA: 

'Cando o pavo non 
ten dirixentes o poeta 

mo aquilo: "Can
do quero morrer 
non digp nada e 
bástame o silen
cio de non decir 
Moraima". Aqui 
hai moita carga 
humana, moita 
poesia e moita 
beleza poética. 

/ enxese en 
representante' 

Pimentel, con 
aquel grupo de 
poetas nacidos a 
fins do século 
pasado e come-
zos deste, di: 
"Queimei os 
meus farrapos en Compostela", 
quer dicer, simboliza que queima
ba toda a vella poesia, que era a 
que tiña tradición social. 

BERNARDINO GRAÑA: Pero, en toda 
comunidade hai sempre poetas, o 
poeta oficial de Cangas non é Ber
nardino Graña, chámanlle o "Ca
be iña" que pon en ver o calquer 
cou a que pa a. O poeta é necesá
ri o tamén para i o, pero non ó 
para i o, enón tamén para cantar 
á flore , ao paxaro , ao amor. 

UXIO No ONEYRA: I o é moi im
portante, o poder do oral, nun tem
po en que e e ta desprezando ante 
a imaxe. Incluso o oral praticado 
polo povo e tá perdendo forza. 

U nha xeración 
nece ária 

Uxm NovoNEYRA: En nó o social 
xurdiu como novidade. Colleunos 
a ditadura, case se pode dicer, a 
contrapé, coa poesia social enve
llecida da que eran epígonos os 
Precursore . Nó tivemos dalgun
ha maneira que a reiventar, xa non 
eramo poeta ociai por tradi
ción, eramo poeta ociai obri
gado pola ituación pola ditadu
ra quer dicer, por cou as directa . 
Non e tabarno cun movimento de 
poesía social encantados por eta 
enón que a fixemo ante a pre
ión do feíto imediatos e longos 

que viñan. C611eno en plena reac
ción contra e e tipo de poe ia, e, 
en embargo entramo a facer po-

esía ocia! por nece idade. 

MANuEL MARIA: Tamén e facian 
panfleto di forzado porque era o 
xeito de chegar á xente, pero o 
que e dá ne a época era por un 
lado poe ia ocia! e por outro poe-
ia esencialmente política nacio

nali ta. E ta convicción cu toume 
grandes de go to con Cel o Emi
lio, un poeta polo que teño grande 
cariño. Cel o Emilio era un poeta 
progre ista e era internacionalista, 
é a defen a da xu tiza, do negro, 
da igualdade de direitos. Pero o 
poema específicamente galego co
mo é a "Letania de Galicia" de 
Uxio ou "Reclamo a libertade pa
ra o meu povo" de Ferrín, en Cel
so non está. Ou 
sexa, ne!, Galiza 
aparece na língua 
e ponto. 

Uxio NovoNEY
RA: Nel hai algo 
distinto, algo 
que se rex·eitaba 
das xeracións 
que viñan do 
XIX. 

MANUEL MARIA: En Celso hai un 
progresismo que ven rnoi de Cu
rros . 

NEIRA VU.As: Escrebia unha poe
sia non política senón social. Di
me nunha carta do ano 61, "se a 
poesia non é social non é nada". 
Para el o poeta é un intérprete e, 
como di Bernardino, un espello 
da sociedade. 

Palabras 
para unha ditadura 

UXIO NOVONEYRA: Na ditadura un 
recital poético convertíase nun mi
tin político. Aos poetas dáselle im
portáncia cando todos se retiran. É 
entón cando eles aparecen, cando 
non é posíbel a acción política. 
Entón avanzan a prirneiro termo. 
Tan pronto como hai uns meios 
máis ou menos democráticos os 
poetas pasan a segundo plano. Do 
que non cabe dúbida é de que can
do o povo non ten dirixentes, o po
eta eríxese en representante. 

BERNARDlNO GRAÑA: Aqui foron 
chegando notícia de poetas que 
recitaban nas fábricas, recitaban 
no obradoiros. Eran un modelo 
para nó . 

NElRA VlLAS: Nós, nos ano cin
cuenta, participabamos na política 
de afirmación de Ga1iza que leva
ba implícito o antifranquismo. 

MANUEL MARIA: Eu creo que nós, 
o primeiro que descobrimos foi a 
lfngua démonos canta de que 
Galiza tiña unha língua própria e 
tamén da ituación de opre ión 
na que viviamo e a i e explica, 
toda e a angústia exi tencial que 
era aber e nunha pre ión e ver e 
vixiado en toda parte . O egun
do pa o que e dá e o de cobri
mento da Terra. Língua que une 
coa terra e entón non nace por ca
sual i dade un libro como Os 
Eidos. E o terceiro é, despois da 
descoberta da língua, a personali
dade do poeta e a terra, hai un pa
so máis que é o da poesía social e 
política. O compromiso coa xente 
que vive nesa Terra e fala esa lín
gua . E logo no 75 xa cai toda 
aquela forma, hai un cámbio xe-

racional impor
tante, hai un 
cámbio de men
talidade. 

Poesía na 
emigración 

UXIO NOVONEY
RA: A m in Celso 
non me interesa
ba para lelo, aca
bou gastándome 
para dicilo. Co
municaba ben, 
era un bon difu
sor. 

NEIRA VII.AS: 
NEIRA Vil.AS: Ha
beria que ver ta
rnén a evolución 
da poe ia na 
emigración. Aí 
dase tamén o que 
dicia Manuel. Na 
emigración, no 
conxunto dunha 

MANUEL MAIUA: 

Sen embargo, 
Celso ten poemas 
que son clave co-

'A poesia galega na 
emigración ten 

carácter combativo e 
de afirmación' 

série de entidades, de xente que 
emigrou a Cuba e a Arxentina co
mo centros principais da emigra
ción na América, dase esa evolu
ción, ese descobrirnento da terra, 
da língua e da sociedade. A poesia 
da emigración aparece tamén ao 
compás do que acontece na Galiza 
territorial pero coa carga adicional 
da auséncia, do trasterrado. Eu 
creo, por exemplo, que de Cabani
llas, os dous libros máis combati
vos son os que publica en Cuba, 
na emigración. Emigra tardíamen
te e escrebe en galega por conse-
11 o de Fontenla. Pero, ademais 
chega Basilio Álvares a Cuba no 
ano 1912 e con Acción Galega re
corre triunfal toda a illa denun
ciando o caciquismo, os abusos, 
os foros, e Cabanillas aparee~ na 
sua poesía influído por Basilio 
Álvarez. 

MANuEL MARIA: É pola sua expe
riencia persoal, 

todo era combativo. 

Nunha ocasión dicia Alejo Car
pentiér que en América Latina 
non pode haber unha literatura 
que non sexa combativa e do mes
mo xeito non existe unha poesía 
galega da emigración que non te
ña a auséncia e a afirmación de 
Galicia, e que comporta combati
vidade. A de Manuel Celso Garri
do era unha poesía comprometida, 
de afirmación galega. E, por su
posto, antifranquista, como no ca
so de Rei Baltar ou Xosé Conde. 

O poeta e o partido 

Uxio NovoNEYRA: En nós dase un 
compromiso activo, máis forte en 
Manuel. Nós participamos pero eu 
nunca tiven un compromiso parti
dário porque nunca aceitei que me 
ordenasen e eu sei que os partidos 

ordenan sempre. 
porque Cabani
llas foi á emigra
ción vítirna do 
caciquismo, con 
problemas co 
marqués de 
Riestra. 

Ux10 NovoNEY
RA: E ven Luís 
Seoane ... 

MANuEL MARIA: 

'Toda a poesia ten 
algunha caste de 

compromiso' 

MANUEL MARIA: 
Eu tiven unha 
militáncia moi
tos anos, e se a 
deixei foi por 
cansazo persoal. 
Agora, eu na mi
li táncia política 
que tiven non 

NEIRA VILAS: 

Ven Luís Seoa
ne , pero veñen 
outros que , 
quitado Ernílio 
Fita que era puramente lírico,. .. · 

MANuEL MARIA: Avelino Díaz. 

NEIRA VII.As: Ven Avelino Díaz 
que é combativo, un grande poeta 
en castellano e en galego porque 
publica Flor de Retama, e Devezos. 

UXIO NOVONEYRA: Recórdaste de 
"Eufonia"? 

BERNARDlNO GRAÑA: Ali colabo
ramos cando eramos estudantes os 
de Erais Pinto. 

coñecin esa dis
ciplina férrea, as 
cousas discutí
anse, falábase 
democratica
mente. Eu traba
llei ·fundamen-

talmente na Frente Cultural -da 
UPG e da ANPG, e alí naqueles 
anos trazábase unha política, tentá
base valerse de xente que non tiña 
unha política partidária e nunca a 
chegabamos a impoñer. Non había 
unha po!Ltica vertical. Hoxe no 
Bloque, e eu estou bastante ligado 
a el ainda que non teña unha mili
táncia activa, as cousas discútense. 

Uxm NovoNEYRA: Do que non ca
be dúbida é de que os novas poe
tas, ainda que te-
ñan mi Ji tánc ia, 
xa non a reflicten 
nos seus poemas. 
Por exemplo Fer-
nán Vello e todos 
os dos oitenta. 

MANUEL MARIA: 

lo. Un poema de Bernardino, de 
Ferrín Oi.. de Celso non tiña por 
que levar nome. Agora é necesá
rio asinalo e con letras ben gran
des para saber de quen é. 

NEIRA Vil.AS: Non hai unha unión, 
afinidade estricta entre militáncia 
e exercício poético. Por exernplo, 
Seoane era un militante do Partido 
Galeguista pero nel o que prevale
cía era a sensibilidade que tiña ca
ra os problemas do emigrante, o 
fardel do exilado. 

UXIO NOVONEYRA: Si, parecía que 
levaba o fardel de todos. 

NEIRA Vil.AS: Pero non é unha po
esia propriamente política. É polí
tica no fundo, pero é fundamental
mente do desterrado, é o que can
ta, que lle poña voz aos que non a 
teñen na emigración, non só na 
América senón tamén en Europa. 

O papel do poeta 

MANuEL MARIA: Toda a poesía ten 
compromiso con algo, co cultura
lismo, ou co amor ou coa paisaxe. 

BERNARDINO GRAÑA: Pero como 
pode estar o poeta fora? É como 
se ves aos nenas chorando e non 
acudes. Corno se pode estar asi 
tranquilo? 

Uxm NovoNEYRA: O poeta sénte
se investido da responsabilidade e 
séntese impedido ao mesmo tem
po porque non é asumida pola so
ciedade ou por elementos destaca
dos desa sociedade. Entón el toma 
esa responsabilidade e incluso 
chega a embriagalo. 

NEIRA Vil.AS: Borges era un reac
cionário, pero a poesia de Borges 
era unha poesia comprometida , 
comprometida coa direita pero 
comprometida. 

BERNARDINO GRAÑA: En Himno 
Verde, hai poemas de denúncia, de 

berro, contra a 
contaminación, 
contra a rná polí
tica industrial, e 
hai poemas de 
amor e rosas. Un 
poema sobre un
ha rosa pode ser 
hoxe revolucio-

NEIRA Vil.AS: En Buenos Aires ha
bía mais poetas galegas . Zapata 
Gareta, que seguia a Cabanillas, e 
habia un poeta moi tímido que era 
Bernardo Soto. Valente, galeguis
ta, nacionalista. Lourenzo Varela, 
poesia netamente política; Rei 
Baltar. Hai outro poeta moi desco
ñecido que vivia en Chile, Manuel 
Celso Garrido que mandaba cola
boracións a Buenos Aires, sobre
todo a "Galicia" e "Opinión Gale
ga", Suárez Picallo falábanos moi
to del. Hai outros poetas pero ali 

É curioso porq~e 
non sabes de 
quen é o poema, 
son intercambiá
beis. Porque nun 
de alguén da no
sa xeración non 
facia falta asina-

BERNARDINO GRAÑA: 

'Cantar hoxe ao amor 

nário, porque, 
quen sementa ho
xe rosas?, os go-

. vernos sementas 
rosas? Cantar ho
xe ao amor ou ás 
rosas. Non é unha 
revolución?+ 

ou ás rosas, non é 
revolucionário?' 

•••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O desencanto da democrácia 
MANuEL MARIA: A partir da morte 
de Franco, hai unha fuxida de res
ponsabilidades, porque o poeta 
trata de ser a voz, .,,e o é ou non xa 
é outra discusión, do seu povo, e, 
a partir do 75 dase un fenómeno 
moi curioso que é o pasotismo e o 
desencanto. Hai tamén quen se 
desencantou sen estar antes en
cantado, pero, veu esta crise de 
valores, que ainda agora persiste. 

NEIRA Vil.AS: Non empezaria en
tón xa! 

Uxm NovoNEYRA: No sesenta e 
oito ... entón xa xurde un cámbio 
xeracional e o período de poesía 
política fora suficientemente 
longo e fixo que os novos poetas 

se distanciasen daquilo e busca
sen novos camiños. Coa demo
crácia aparecian os poetas-profe
sores, non é que perdesen o seu 
papel de compromiso. Xurde un 
tremendo cansazo social. 

BERNARDINO GRAÑA: Non, pero 
continua ... 

UXIO NOVONEYRA: Pero ti, Ber
nardino non es un poeta profe
sor, ti es da vella fornada. 

BERÑARDINO GRAÑA: O poeta é 
global. Sempre temos mestres, e 
para rnin foi importante, e para o 
meu falecido amigo Antón Avi
lés -de Taramancos, o poeta Ne
ruda. Poi orientador porque o au-

tor de Canto General, poesia 
comprometidísirna, ten poemas 
existencialistas tremendos ao la
do de poemas de amor. Canta to
do, o que sente, o que lle apetece, 
o que ten dentro. 

UXIO NOVONEYRA: Agora o que 
pasa é que xa non te sentes no 
vértice e, como por outra parte 
somos algo ilusos, esperamos de
masiado da democrácia , pero 
non, segue habendo unha tensión 
de fundo. Eu o último poema po
lítico que fixen encarregáronmo 
para a folga xeral do 89. Dixen 
que se triunfaba, facíao, a folga 
xeral triunfou e un meiodia fixen 
o poema, intensísimo, corno se 
non mo encarregasen. + 
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Convocatórias 

Cibachrome-Ilfochrome 
O Colectivo Olio de Vidro propón un 
curso de paso de diapositiva a papel de 
máx ima calidade e de probas de filtra
do, densidade e manipulacións bási
cas. O Curso vai do 18 ao 20 de Abril , 
coas clases ás 8 do serán, no número 
1 S da Ru a Eládio Rodríguez (98 1-27 
52 74) da Coruña. O prezo, que inclue 
o material necesário, é de 15 .000 pta. · 
para non sóc ios da Asociac ión Ale
xendre Bóveda, e de 12.000 pta. para 
sócios. Información e inscricións na 
Rua Emília Pardo Bazán, 2S-2º. A Co
ruña. (98 1) 24 43 S5 , de 17 a 21 h. 

A agresividade 
na infáncia 
A Casa do Mestre artella un curso so
bre agresividade na infáncia os dias 15 e 
16 de Abril , no Colexio Público da Do
blada (Vigo) a cargo de Gerardo Gu
tiérrez. O prezo do curso é de S.000 
pta. para nrn1 sócios que se poden ingre
sar na conta 04043001S88 da sucursal 
de Caixavigo na Praza de Fernando el 
Católico. Para máis infonnación dirixir
se ao coordenador do cu rso Bernardo 
Carpente (986) 27 72 62. 

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 ga
lego ou portugués, branco e preto ou 
cor. Os orixinais han de viren fonnato 
DIN A4 ou proporcional, cunha exten
sión entre as 2 e 6 páx inas. Para a entre
ga hai que se dirixir, antes do 1 O de Xu
ño, a Oficina de Infom1ación Xuvenil do 
Concello. Arcedianos, 9. 3200S Ouren-

Actividades 

II Xornadas 
de Xeografia e História 
Por iniciativa da Asociación Sócio
Pedagóxica Galega (AS-PG) e máis a 
CIG. Terán lugar o dia 15 e 16 de 
Ab ril no Instituto de Bacharelato To
rrente Ballester de Ponrevedra. Maior 
infonnac ión no local da AS-PG: Lara
cha, 9, entrec hán. A Coruña. Teléfono 
(98 1) 27 82 S9. 

Xornadas de Língua e 
Literatura 
Organizadas polo Asociación Sócio
Pedagóxica Galega e a CIG, teñen lu
gar do 21 ao 23 de Abril na Escola Uni
versitária de EXB de Santiago. Nestas 
IV xornadas tratarase a figura e a obra 
de Luís Seoane e Avilés de Taraman
cos, novas estratéx ias didácticas para o 
ensino de língua e literatura, a literatura 
galega no ex ílio, e outros temas. Póde
se solicitar a matrícula nos locais da 
CIG, da AS-PG (Laracha, 9. A Coruña) 
ou nas librarí as da Coruña: Lume, Nós 
e Couceiro; do Ferro! : Helios; de Lugo: 
Biblos e Alonso; de Ourense: Tanco e 
Stylo; de Pontevedra: Pueblo; de Car-

Música 

Sinfónica da Galiza 
A Orquestra sinfónica da Galiza actua 
o Xoves 14, no Teatro Jofre dentro da 
final do Concurso de Piano Cidade do 
Ferrol. Volta actuar o Xoves 21 e o 
Venres 22, ás 8,30 do serán, no Pazo 
de Congresos da Coruña, diri xida por 
Maximino Zumalave eco so li sta 
Guillermo González no pi ano. Inter
pretarán pezas de García Abril, 
Brahms e Dvorak. 

The Empire State Youth 
Orquestra , 
O Luns 18, ás 8,30 do serán, no con
certo extraordinário do Pazo de Con
gresos da Coruña ; e o Martes 19 , á 
mesma hora no Centro Cultural Caixa
vigo, The Empire State Youth Orques
lra interpretará obra de Rossini , Bar
ber, Rev ueltas e Mussorgsky dirixida 
por Francisco Noya. 

Octeto de Viena 
O programa ViRocu/tura'94 oferece a 
actuac ión do Octeto de Viena para o 

se. Ou á Casa da Xuventud e. Cel so 
Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. Pa
ra a identificación dos autores xuntaran
se nun sobre pechado aparte os dados do 
autor, enderezo, teléfono, e fotocópia do 
DNI. No exterior do sobre figurará 0 tí
tulo da obra ou das obras. Fican estabe
lecidos un primeiro prémio de 100.000 
pta., e catro accesits de 25.000 pta. 

A linguaxe 
cinematográfica 
A Agrupación Cultural Alexandr.e 
Bóveda organiza un curso no que se 
tratarán o guión, cámara, iluminación, 
edición e se realizarán unha ou várias 
curtametraxes segundo o número de 
asistentes. O curso vai do 18 de abril ao 
15 de Maio, Luns, Mércores e Venres 
de 8 a 1 O da tarde. O prazo para se ins
creber fica aberto até o Venres 15 de 
Abril. Prezos: l 0 .000 pta. para sócios 
da Asociación e 15.000 pta. para non 
sócios. A inscrición pódese realizar no 
Centro de Actividades da Federación 
de Asociacións Culturais Galegas. Emí
lia Pardo Bazán, 2S-2º. A Coruña. Te
léfono (98 1) 24 43 55de17a21 h. 

Axudas á investigación 
do património cultural 
Convocadas polo Concello de Rianxo 
para todas as persoas que residan na Ga
l iza e centros de ensino ou grupos de 
xoves de Rianxo, que desexen apresen
tar Trabal/os de investigación e estudo 
do património cultural rianxeiro. O nú
mero e cuantía das axudas dependen do 
inte rese e orzamento dos proxec to s 
apresentados. As solic itudes faranse, 
antes do 29 de Abril, nun modelo ofi
cial que se facilitará no Concello e irán 
acompañadas de memória e orzamento. 

( 

bailo: Brañas; e de Noia: Sementeira. 

Xornadas Entrepobos 
Celébranse na Casa das Artes e da His
tória de Vigo con conferéncias ás 8 do 
serán. O Venres 1 S, intervén Manuel 
Martín Medem, xornalista de RNE, 
co debate A manipulación imforma
tiva en favor dos intereses do Norte . 
A seguin te confe réncia, Venres 22, A 
imposición do modelo occidental, vai 
a cargo da antropóloga Verena Stolke. 

O naCionalismo hoxe 
O colectivo Xarabal artella un ciclo de 
conferéncias baixo o título O naciona
lismo hoxe en dia, do 19 ao 21 de 
Abril, ás 8 do serán, no Paraninfo da 
Universidade de Vigo (Oporto, l). O 
ciclo abre o dia 19, con Xosé Manuel 
Nú ñez Seixas, Profesor Titular de Hi s
tóri a Contemporánea da Universidade 
de Santiago, e a sua charla Os nacio
nalismos no Estado español. O di a 
20, Marcos Valcarcel, historiador, ha 
tratar O nacionalismo galego; e o día 
21, Xavier R. Madriñán, Catedrático 
de História de Instituto e Redactor-xe
fe da _revjsta Encrucillada, falará sobre 

axenda 
Safaris Fo to gráficos 
Organizados polo colectivo de criación 
audiovisual Olio de Vidro da Asocia
ció.n Cultural Alexandre Bóveda, te
ñen como obxectivo conxugar explica
cións das técnicas básicas de biofotogra
fia co coñecemento dos lugares de inte
rese ecolóxico do país. O prezo, que in
clue viaxe e monitores é de 500 pta. para 
sócios e de 700 pta. para non sócios. Os 
vindeiros safaris a realizar: Na /Jeira do 
Anllons (BaJarés, Ponteceso, Dombate), 
o Domingo 24 de Abril ; Ao pé do Bar
/Janza (Baroña, Xuño, Corrubedo), o 
Domingo 29 de Maio; Os Cabos do 
Norte (Estaca de Vares, Ortega!), o Do
mingo 23 de Outubro; e O Olimpo celta 
(Monte do Pindo, Fervenza do Xallas), o 
Domingo 20 de Novembro. Información 
e inscricións na Asociación: Emília Par~ 
do Bazán, 2S-2º. A Coruña. Teléfono: 
(981) 24 43 SS, de 17 a 21 h. 

Concurso Fotográfico 
Rompam-Filas 
Rompam-Filas en colaboura có Vice
reitorado de Estudantes da Universidade 
de Santiago. Poden parti cipar todas 
aquelas persoas que o desexen con tra
baJlos arredor das temáticas Serl'izo Mi
litar, Obxección de Conciéncia e l11sub
misió11. As obras deberán ser en branca e 
preto, cun máx imo de tres por partici
pante e de tamaños entre os l 8x24 cm. e 
os 30x40 cm. Hai que mandar as obras 
antes do 30 de Abril, baixo un lema que 
tamén figurará no envelope cos dados 
persoais do participante, perfectamente 
embaladas e sen paspartus a: I Concurso 
Fotográfico Rompam-Filas. Apartado de 
Correios 962. 1 S700 Compostela. Os 
prémios: 12 de 2S.OOO pta ., e 22 de 
1S.OOO pta; amais de dous accesits. t 

Os nacionalismos no mundo actual. 

Meio Mariño e 
Acuicultura 
O Departan1ento de Cultivos Mariños do 
Grupo Sargadelos, ven realizando desde 
primeiros de ano, as 111 Xornadas de 
Meio MariF10 e Acuiculrura. As xoma
das pechan o Venres IS de abril, ás 7 do 
serán, na sala de conférencias do Castro 
(O Castro. Sada), cunha sesión de clau
sura precedida da charla aplicación in
dustrial na modernización do sector 
acuícola de Juan Ignacio Rodrígu ez 
Vázquez, Xerente de CORELSA. Infor
mación no (98 1) 62 39 S4. 

Encontro Irimianza 
Vigo'94 
Destinada aos grupos e persoas que par
ticipan en celebracións feitas en galego, 
as i como todos aqueles que teñan inque
danzas por vivir a Fe e a Galeguidade 
conxuntamente. Comeza o Sábado 16 
de Abril, ás 11 da mañá, na Carballeira 
de San Roque. Calquer dúbida ou con
finnación ha ser atendida no (986) 20 
86 7S, perguntando por Luís Calvo.• 

Carmina 
Burana 
Pol a Orquestra 
Sinfónica e o Coro 
de Kie v, o Xove s 
21 , ás 8,30 do serán, 
no C.C. Caixavigo. 

Mariajoao e 
Clunia Jazz 

Edmon Colomer dirixirá a Orquestra Sinfonica da. Galiza 

Maria Jo iio aco m
paña o Clunia Jazz 
na sua actuación do 
Sábado 16, ás 20,30 

dia IS de Abril , ás 20,30 h. , no Centro 
Cultural Caixavigo. 

Colegium Musicum 
Bankia de Sofía 
O VII Ciclo Internacional de Música 
que organiza a Fundación Ca ixa Gali
cia, comprende a actuación dos Cole
gium Musicum Bankia de Sofia. Odia 
20 en Ou rense, o 21 en Lugo, o 22 no 
Ferro!, e o 23 en Pontevedra. 

h. , no C.C . Caixavigo. 

Los Suaves 
En concerto o Sábado 16 no Co li seum 
da Coruña. 

Suburbano 
A Asociac ión Am igos da República 
organi za o concerto de Suburbano pa
ra o dia 1 S na sala Ene de Vigo. A en
trada custa 1.100 pta. e pódese adqui -

O trinque 

Üiscos 
As telenovelas non son un 
proc.líxio artístico, nen na 
música, pero a banda sonora 
de Feraferida, qu e emite a 
Rede "Globo" do Brasil, si 
que rompe. O título é de 

Anúncios de baide 

• Alúgase estúdio en Vigo, con cale
facción, auga quente, soleado, céntri
co, idea·! para estudante. 36.000 pta . 
(986) 49 06 88. 

• 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 OS 8S. 

• Véndese piso en Ourense. Rua Er
vedelo . Chamar de 3 a S ao (988) 2 1 
os 8S. 

• Busco o livro El Maquis en Espa
ña. i\ utor: Aguado Sánchez. Ed itorial 
San Martín. 197S. Se alguém o tives e 
ou soubesse como conseguí-lo agrade
cería que contac ta e comigo. Antom 
García Mato . Preventivos Picas en l 
IIJ. Apartado 1. 002. 4622S Valéncia. 

• Profesora titulada en EXB impar
te clases ou coida nenos na Coruña 
ou arredores. (98 1) 22 00 61. 

• Fanse gravacións musicais, moito 
Soul e tamén R&B, Pop, Rock, Jazz 
Clásico .. . Máis de 300 referéncia . SSO 
pta. cinta 90 '. Alberto López. Habana. 
19-3° Esquerda. 32003 Ourense. Telé
fono (988) 37 06 S7, de 14 a 16 h. 

• A Asociación de Ami:ade Galego
Cubana Francisco Villamil, distribue 
o Nº 13 da Revista Cuadernos Africa
América Latina da ONG Sodepaz: E -
pecial titulado Chiapas Insurxente . 
con documentos, cartas e comunica
dos do EZLN artígos do Subcoman
dante Marco"s, Laura Bolaños, Centro 
de A nál ise Muldisciplinário da 
UNAM, Luís Javier Garrido, ... 96 pá
xinas. Prezo SOO pta. A venda no local 
da Asociación en Compostela: Rua do 
Vilar , 29- l ºB. Tamén se distribuen 
chapas, pegatas, libros, revistas, bole
tins, cartaces, .. 

• Viaxes de nenos para aprender in
glés na Irlanda, en Clombur. En Xullo 
12 nenas de 10- 12 anos, e en Ago to 
outros 12 de 13- 17 anos. Aloxamento 
en casas con famílias. Clases de inglé. 
pola mañá e de deporte acuático no lago 
de Clombur ·ás tardes. Todo 17S.00 pta. 
Información no (986) 86 36 12, de 1 O a 
14 h., pergu ntar por Carmen Funez. 

• Traduccións Atlánticas. Traduci mos 
do finés e mái s do alemán. Perguntar 
por Nú ria, teléfono (986) 43 68 32. 

rir en Vigo (Elepé, Pub Dublin , Ardo
ra e Café Uf); Moaña (Pub Cómplice) 
e Pontevedra (Disco The Sound) . Na 
taquilla o prezo se rá de 1.300 pta. 

Soapstone 
Chegan desde os Países Baixos des
pois de se confirm aren como un dos 
grupos estrela do circuíto 11nderground 
centroeuropeo, apadriñado e produci
do polos Urban Dance Squad. O Sá
bado 16, ás 1 O da noite, na NASA de 
Santiago. Entrada 1.000 pta. 

Ave Turuta 
A sala Ave Turuta de Carballo conta coa 
actuación dos Apártate Que Piso Mier
da para o Venres 1 S, ás 1 O da noite. 

Clan Moriarty 
O 1 S de Abril na sala Bristol do Ferro!. 

Los Flechazos 
O dia 1 S, ás 12 da noite, no Planta 
Baixa de vigo; e o dia 16, á 1 da mañá, 
na sala La Nave do Ferro!. 

Roberto Carlos , c rntado p or 
Maria Bethánia. A seguir, 
canció ns d Mari.sa Monte, 
Joao Bosco, Rita Lee, Fátima 
Guec.les, entre o utros 
mús icos. 

• Violonchelista arménio doctorado 
no Conservatório Tchaikovski de 
Moscova, oferécese para concertos , 
orquestras e clases de chelo. (986) 22 
44 S7, de 11 a 13 e de 17 a 2 1 h. 

• Aulas particulares: língua e litera
tura galega e castellana. Latin, fran
cés, portugués e história, por licen
ciado . (98 1) 20 23 S 1 en horário de 
oficina e (981) 20 11 70 ao mediodía. 

• A Treu a rev ista das Juntas Galegas 
pota Am11is1ia , inf'Orma pontualmente 
da. pre a. e pre so indcpcndenti. ta 
ga lego a im como da actividadc 
anti - repre. iva da organiza9om . Ao 
me mo tempo di lribue material para 
a solidaridade. Solicita informa9om 
no Apartado 875 de Compostela. 

• Véndense ordenadore (2) Olivetti 
e Tnves con disco duro e boca para 
disco de S funcionando perfectamente 
e repleto de programas a prezo intere
sante. Información no (986) 73 17 5S. 

•Home de 40 a nos preséncia agrada
ble, solicita traba llo sério e respon á
bel como empregado. chófer, ecretário 
e maxasi ta (diplomado), a per oa ou in
du tria! olvente e formal. Podo viaxar 
periodicamente, e oferezo ab oluta hon
radez per oaJ e profesional. Apartado de 
Correos S2 I. 1 S080 A Coruña. 

• Alúgase piso. Zona da Praza de E -
paña (Vigo). Tre cuanos. Dirixir e ao 
(986) 47 34 90. 

• Diplomado en Maxi tério busca 
lraballo en calquer parte da Gali za. 
Telf. (91) 36S 61 4S 

• Vénde e Vesp ino XL, en bon esta
do. 45.000 pta. Intere ado chamar ao 
(988) 22 32 30, e perguntar por Marga. 

• Dao-se exp li cac;oe de portugués na 
Corunha. Telf. 28 13 03. perguntar por 
Miguel. 

•Familia catalá interesada en coñecer 
a Gal iza alugaria un ha casa rural pa
ra o verán. Telf. (93) 2 1 O 7 l 5 , pe r
guntar por Cario . Mell r pola noite · 
contestador automático. 

• Em igrante, 38 ano , go taria de 
manter correspondéncia am i to a 
con muller de arredor de 30, que 
gos te de ler, pasear, da natureza , 
etc . Eloi Fonseca. Apartado 1. 13 1. 
08080 Barcelon a. • 

La Boheme 
De G. Puccini posta en cena pola co
produción do Fe. tiv al St-Céré, a Ope
ra de Poznan , coa Orquestra da Nou
velle Radio Polonai e. Os dia 19 e 
20, ás 9 da noite, dentro do programa 
de abono do Aud itório de Ga li za en 
Santiago. Teléfono (981) S7 1 O 26 e 
S7 38 SS. 

Sexteto 
de corda Studio 
Composto por profeso res da Acadé
mi a superi o r de Música de Lodz. In 
terpretarán o SrrnFenir de Florence 
de P. T chaikowsky, o d ia 14, ás 11 
da mañá, dentro dos concertos didá c
ticos para xó 1•enes do Auditório da 
Ga.liza. 

Korosi Dansas 
Do mellor rock batea o 14 de Abril no 
Playa Cl ub da Coruña. 

Clan Moriarty 
O 1 S na sala Bri stol do Ferro !• 



Cinema 

Direitos humanos 
O grupo local de Amnistia Internacio
nal de Santiago oferece un ciclo de ci
nema dentro da sua campaña Vidas Si
lenciadas contra as desapari ción s e 
execucións extraxudiciais. Os filmes 
proxeclanse ás 19 h., no sa lón de actos 
da Facullade de Filosofia de Santiago. 
Odia 14, pecha o ciclo Os berros do 
siléncio. 

Glengarry Glenn Ross 
De James Foley, derradeiro filme do 
cic lo Grandes interpretacións dos 90 
que oferece o Centro Cultural Caixavi
go. Pásana en versión orixinal sub-titu
lada en ca tellano, o dia 14, ás 8,30 do 
erán, no audi lório do Centro Cultural. 

Canto de primavera 
O ciclo O 0111ro Cinema, da Delega
ción ele Alunas da E cola ele Teleco
municación ele Vigo, en colaboura co 
Cine clube Lumiere, remata o cli a 18, 
ás 20,30 h. , no Auditório do Concello 
de Vigo, co filme Con/o de prima1•era 
de Erich Rohmcr. Entrada libre para 
lodos o membro · da Universidade. 

Latino Bar 
Dirixida por Paul Leduc en 1990. Pro
xéctana o Mércorc 19, á 20,30 h. , no 
Auditório do oncello ele Vigo, dentro 
da programación do Cinc clubc Lu 
micrc. Entrada 3 O pta. 

manad Ja qu s 
Ri tt no CGAI 
Do Lun 18 ao Venre 22 no Centro 
Galega de Arte da lmaxe (Durán Lo
riga, 10). O filme do ciclo: Celine e 
Ju/ie 1•e11 en barco (Lun 18): A pome 
do Nor1e (Marte 19): O amor por 1e
rra (dia 20 : e A be/a memireira (Dia 
21 e 22). Todos o pase· on ás 19 ,30 
h., en ver. ión ori inal ub-titulada en 
ca te llano. Entrada 150 pta.. 100 pta. 
con Carné Xove. 

antiago egura 
O CGAI (Durán Loriga, 10) da Coruña 
oferece o curros Evilio e Perturbado 
apre entados polo eu próprio director, 
Santiago Segura, os dous na sesión do
bre do Venres 15. ás 20,30 h. Entrada 
150 pta., 100 pta. con Carné Xove. + 

Tevisión 

oldado azul 
O Xoves en Gran Cinema da TVG. 
Do mellare we tem pro-indios diri
xido no 71 por Ralph el on. Reparto: 
Candice Bergen, Peter Straus , Donald 
Pleasence. 

p rfecto 
ábado en B111aca Especial da TVG. 

U A 
19 6. Di 
rector: 
Stanley 
Kubrick. 
Intérprete : 
Sterling 
H ayde n , 

o 1 1 en 
Gray, Vince Edward e Jay C. Flippen. + 

Publicacións 

Lanterna Cranial 
O Colectivo Phanzynex ven de publi-
ar o N!! 1 da sua revista Lantema Cra

niaf. As oito páxina da revi sta reprodu
cen vário. cómics do iugoslavo Alek
s, ndar Zograf (alcume de Sa a Rake
zic), coas que se pretende unha crítica a 
guerra que está a sofrir o eu pavo. 
La111ema Cranial é gratuíta e pódese 
solicitar ao Colectivo Phanzynex: Ma
nuel Murgia, 15-5º D. 32005 Ourense. 

CEMx CEM 
Acaba de sair da impren a o número 4 
do Bolelin Ecoloxisla do Colectivo de 
Educación Ambiental (CEM). Unha tira
da de 1.100 exemplares que se distribuen 
gratruitamente e nas que se ven tratar a 
Concentración Parcelária, o desastre clo 
Mar Exeo, a incineración do lixo e as 
plantacións ele árbores autóctonas en
troutros artigos. Para receber o boletin 
hai que pecli lo ao CEM: La racha, 10. 
15010 A cornña. (981) 26 5640.+ 

Exposicións 

Soñar en Deuses, exposición fotográfica de T. Catany na Casa das Artes de Vigo 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Anacos 
Obra pictórica de Calros Silvar na 
Galería Sargadelos do Ferro!. Aberra 
até o 27 de abril, de 11 a 2 na mañá, 
de 5 a 1 O á tardes, e de 12,30 a 2,30 
os Domingos. 

Soñar en Deuses 
Fotografías de Toni Catany na mons
tra Sorzar en Deuses. Exposta na Casa 
das Arte de Vigo até o 26 de Abril, 
de Luns a Venres de 11 a 1 4 e de 17 
a 22 h. Sábados de 17 a 22 h. , e festi
vo de 11 a 14 h. 

Ni olás González Aller 
Expón as pintura e debuxo no Mu
·eu Municipal de Lalin até o 30 de 
Abril. Aberto de Luns a Venre de 
10 a 13 e de 19 a 21 h., Sábados de 
11 a 13 h. 

Ad riva 
Xavier Fernández amosa as suas pin
turas baixo o título A deriFa, até o 2 de 
Maio, na Galeria Sargadelos (Doutor 
Cadaval, 24) de Vigo. 

Xavier Pou a 
Mon tra antolóxica do pintor Xavier 

Teatro 

Maquina Total 
Tras os éxitos de Rio Bral'o e Big 
Bang, Chévere Teatro estrea Máqui
na Total. Do Xoves 21 ao Domingo 
24, e do Mércores 27 ao Venre 29, ás 
1 O da noite, ás 1 O da noite, na NASA 
de Santiago. Prezo 800 pta. , agás o 
Mércores 27, clia do espectador no que 
a entrada vai a 600 pta. 

Commedia 
Ollomoltranvia representa C omme
dia , 11J1 xogueie para Goldoni , do 22 
ao 24 ele abril, no C.C. Caixavigo. 

As Vodas de Fígaro 
Teatro do Noroeste pon en cena a ver
sión ele Eduardo alonso e Candido Pazó 
da obra de Beaumarchais As \/odas de 
Fígaro, do 11 ao 30 de Abril na Aula 
de Cultura Caixa Galicia (Carreira clo 

Pausa no C.C. Caixavigo, até o 15 de 
Maio, de 7 a 10 da noite de Luns a Sá
bados, e de 12 a 2 os festivos. 

Vigo, espazo e tempo 
A Fundación Provigo artella a monstra 
Vigo, espazo e tempo que ficará ex
posta na Casa das Artes de Vigo do 15 
de Abril ao 5 de Xuño. A exposición 
tenta representar aos sectores produc
tivos amais das institucións máis coñe
cidas da cidade. 

Veiga Roel: 
fotografías 1954-1964 
O Museu de Pontevedra acolle a 
monstra de fotografías de Veiga Roe!, 
artellada polo Centro Galega de Artes 
da lmaxe. 

Arte precolombina 
A monstra de arte precolombina que 
garda a Sala Isaac Díaz Pardo do Au
ditório da Galiza ven de ser prorrogada 
até o 17 de Abril. A exposición com
prende pezas do Museu Barbier Mue
ller de Xenebra que representan as an
tigas civilizacións de América Central 
os Andes e a Amazónia. Aberta tocios 
dias, agás Luns, de 12 a 5. 

Palabras malladas 
Unha in talación de Fernando Blan-

Conde, 18. Santiago). Horário: de Luns 
a Xoves, ás 8 do serán; Yenres e Sába
dos ás 9 da noite e Domingo _pechado. 

El Nacional 
Os dias 14, 15 e 16, as l_O da noite, no 
Teatro Principal de Santiago, Els Jo
glars representan El Nacio.nal. 

Electra, 
segundo Eurípides 
Versión e dirección de Manuel Lou
renzo. Até o 22 de Abril , ele Luns a 
Xoves ás 6,30 do serán. Venres ás 
8,30 e Sábados ás 10,30 da noite, na 
Sala Galán de Compostela. Entrada 
800 pta., cun descanto do 50 por cento 
para sócios cla Sala e condición espe
ciais para institutos e Universidade . 
Información e reservas no teléfono 
(908) 98 31 65, de 11 a 15 horas. + 

co e Gonzalo Dacosta na NASA de 
Santiago. 

Menchu Malo 
Até o 26 de Abril, pinturas de Menchu 
Malo no Ateneo Santa Cecília de Marin. 

Kukas 
Póclense ver as acuarelas de Kukas, até 
o 20 de abril , no pub Pepa A Loba de 
Santiago. 

Provinienza Ignota 
Pinturas de Berta Caccamo, até o 8 
de Maio, de Luns a Venres de 12 a 14 
e 17,30 a 21,30 h. , na Galeria Trinta 
de Santiago. 

A misión fotográfica 
en Bruxelas 
Até o 30 de Abril no Museu do Povo 
Galega. A asociación Contratype 
encarg'Ou o traballo dos fotógrafos 
Marc Deneyer, Daniel Desmedt, 
Gilbert Fastenaekens, Christian 
Meynen, e Jacques Vilet, que tenta 
dar unha visión dos cámbios urbanís
ticos dos últimos 150 anos na capital 
europea. 

Gravados 
de porcelana 
Do ceramista Paulí. Expostos no Mu
seu Arquelóxico de Ourense até o 21 
de Abril. Horário de 9,30 a 13,30 e de 
19,30 a 21,30 h. Festivos só de mañá e 
Luns pechado. 

Redescubrir 
América Latina 
Até o 25 ele abril no Círculo Mercantil 
de Vigo. 

Equipo Crónica, 
obra gráfica 
Até o día 23 na Galeria Sargadelos de 
Santiago, de 10,30 a 14 e de 16,30 a 
20,30 h. Os valencianos Manuel Val-
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dés, Rafa<>I Solbes e Juan A_ Tole
do fundan o Equipo Crónica en 1965. 
Juan A. Toledo sepárase un ano cles
pois e os outros dous componentes 
encetan un traballo de presupostos 
ideolóxicos críticos co rexime fran
quista. A Galería Sargadelos expón a 
sua obra gráfica. 

Marta Sozzi Vilaboa e 
Manuel Ayaso Dios 
Duas monstras de pintura, alé o 2 de 
Maio, na Casa da Galiza en Madrid. 
De 10 a 14 e de 16 a 20 h., festivos só 
de mañá. 

Obxectivo da memória 
1994 
As obras apresentadas ao certame do 
Museu Arqueolóxico da Coruña Oh
xecli1•0 da memória 1994 fican ex
postas no Castelo de San Antón (A 
Coruña). 

Remedios Priegue 
Acuarelas e óleos de Remedios Prie
gue, 'até o 18 de Abri 1 na SaJa de Arte 
Caixavigo. Horário de 19 a 22 h., fes
tivos de 12 a 14 h. 

Xavier Magalhaes 
Expón do 8 ao 29 de Abril, de 1 O a 
13,30 h. e de 17 a 21,30 h. , de Luns a 
Yenres, na sala Saira (María Berdia
les, 23. Vigo). 

A Carpa da Ciéncia 
O museu itinerante adicado á ciéncia 
no Porto de Bouzas (Vigo), até o 24 de 
Abril. Pódense concertar visitas para 
centros de ensino no (986) 81 01 70. 

Gei-ardo Porto 
Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña, 
até o 24 de Abril. 

Pintura do siléncio 
Pintura de José Luis Fajardo. Até o 22 
de Abril no Museu do Pavo Galega.+ 

• 
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Antonio Ga reía, líder campesiño en Chiapas 

'En México é habitual o asasinato 
de políticos demócratas e de xornalistas' 
• ÓSCAR LOSADA 

A ntónio García é membro da 
organización labrega 

Emiliano Zapata que abranxe a 
campesiños de 14 comunidades 
mexicanas. O movimento naceu 
para reivindicar as terras 
comunais. Vintesete militantes 
desta organización foron 
asasinados polos matóns dos 
terratenentes, preparados polo 
exército federal mexicano, e 
recentemente grupos para
militares secuestraron a unha 
dúcia de militantes da 
organización Emiliano Zapata. 
Antonio García veu á Galiza con 
_outros dous compañeiros seus 
nunha xeira informativa 
organizada pola APU 
(Assembleia do Povo 
Unido)_ 

Considera que a loita do 
Exército Zapatista de Libe
ración Nacional (EZLN) é 
pola sobrevivéncia? 

A Constitución mexicana di
cia, antes de modificar o arti
go 27, que aos 2 anos de tra
ballar a terra co patrón, o la
brego tiña direito a facer a sua 
solicitude como novo centro 
de povoación e pasar á pose
sión das terras. O que su.cede 
é que os que o facian e xes
tionaban a terra foron asasi
nados polos pistoleiros dos 
terratenentes. As condicións 
económicas para o campesi
ñaao son pésimas, gáñanse 
dous dólares ao dia por traba
llar 12 horas. Existe, tamén, a 
tenda de raía. Esta tenda per
tencente ao patrón é a onde 
van mercar o alimento os la
bregos. Aí é onde teñen que 
pedir fiado, vanse endebe
dando e esa débeda teñen 
que pagala os fillos e netos. 
Hai persoas de 80 e 90 anos 
que teñen aos seus familiares 
a traballar na terra para o pa
trón. Nesta situación xurde o 

EZLN, pois era o único camiño para se 
defender da miséria e da represión. 

Noutros lugares de México pode xur
dir un movimento como o EZLN? 

Hoxe en dia en México perviven oito or
ganizacións revolucionárias que se están 
a coordenar a nível estatal, entre elas o 
EZLN; algunhas delas levan moitos anos 
preparándose e posibelmente sexan as 
que vaian dar resposta ao governo. Co
municáronlle ao governo que se seguian 
bombardeand,0 aos zapatistas, eles ian 
intensificar as· suas accións no território 
mexicano. Por iso, pódese dicer que os 
zapatistas non están sós. Ademais· hai 
máis de 200 organizacións que naceron 
co gallo da revolta do EZLN e peden os 
mesmos pontos ao governo. O povo es
tase a organizar para loitar polas suas 
próprias demandas. 

Como é a posición do PRI, ao verse 
deslexitimado pola revolta de Chiapas? 

Aquí atopará a seguridade que necesita: 

Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección, 

extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes, 

C.P. TV, central receptora de alarmas, etc. 

TODO EN SEGURIDADE 

República Arxentina, 291 Tel.: (981) 59 21 21* Santiago 
\ 

O PRI leva máis de sesenta anos no po
der. Desde as revoltas do Partido dos 
Pobres, a meados dos 60 , e para contra
rrestar esa forza revolucionária, o gover
no permite que se formen vários partidos 
políticos . Eses partidos non buscan un 
cámbio social a fondo, só procuran unha 
cuota de poder e por isa nós os critica
mos. O PRO no 88 , cando o povo dixo 
que se era necesário coller as armas pa
ra apoiar o seu candidato, facíase, foi o 
que apaciguou os ánimos cando xa foran 
tomadas 47 alcaldías, e todo continuou 
igual. Desde 1988 até agora asasinaron 
a 230 militantes do PRO. 

Que meios de comunicación mante
ñen a sua independéncia en México? 

En Decembro do 93 saiu un informe da 
organización de direitos humanos no que 
se indicaba que México é o primeiro lugar 
do mundo en asasinato de xornalistas. 
Todo profisional que queira sacar a reali
dade que se vive no meu país é liquida

do. Hai 84 xornalistas mortos 
nos últimos vinte anos. Des
pois do xurdimento do EZLN, 
son bastantes os que falan 
da realidade que acontece no 
povo mexicano. En Febreiro 
saiu unha frente anticomunis
ta semellante aos escadróns 
da morte que está a ameazar 
aos xornalistas que reflicten 
a realidade nos seus meios. 
Vai haber moita presión para 
que non se comente o que 
está a acorrer en. sítios como 
Chiapas, e por iso é impor
tante manter contactos co ex
terior para poder informar di
rectamente á comunidade in
ternacional do que acontece. 

Nota simpatia internacional 
cara a sua loita pola digni
dade? 

Notámola. En Suíza houbo 
manifestacións de apoio, blo
que ad as pala policia , nas 
que se exixia que voltasen os 
avións suízos que participa
ron no bombardeo de Chia
pas. Nos lugares polos que 
pasamos sentimos moita sim
patia polo EZLN. Mesmo se 
están a mandar cartas dirixi
das ao presidente da repúbli
ca mexicana para que deteña 
a represión.+ 

Seguridade A-1 

Rua do Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 

Tel.: Administración, Subscricións 
e Publicidade (986) 43 38 30*. 

Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 
Fax (986) 22 31 01. 

TRES EN RAIA 

O timo 
· da comisión 

• XOSÉ A. GACIÑO 

E ra inevitábel. No clima de sen
sación xeralizada de que todo 

o monte é ourego e calquer home 
honrado é un inxénuo sen futuro, non 
estrañar que se poña en circulación o 
timo da comisión. Cunha cobertura 
empresárial rotulada con causas tan 
solemnes como Enxeñaria e Tecnolo
xías Especiais, calquer charlatán de 
feira con carné do partido (do partido 
governante , por suposto), e citas 
oportunas de nemes próprios influin
tes , fai cair na tentación da contrata
ción P,ública ao empresário máis espi
lido. E o derradeiro sinal que nos fal 
taba para comprobar que a corrupción 
se converteu en moeda comun das 
relacións políticas . 

Das relacións políticas e das relacións 
empresariais. Segundo aquel bárbaro 
dita popular da lei de Mahoma (tanto 
é o que dá como o que toma), tan co
rrupto é o político que recebe como o 
empresário que paga. Pode que non 
teñan máis remédio, se queren coller 
algo dos diñeiros públicos, pero, ccn 
esa potente patronal única e verdadei
ra que teñen , xa poderían estar de 
acorde para facer frente á insaciábel 
apeténcia dos políticos palas comi
sións, se de verdade tivesen un míni
mo de sensibil idade pola moralidade 
pública do país. Como no timo da es
tampiña, a presunta vítima non e máis 
ca un estafador frustrado. 

(Aproveito a ocasión para expresar a 
miña decepción polos últimos resulta
dos eleitorais en ltália. Despois dos 
elóxios que teño adicados ás suas re
accións contra a corrupción do siste
ma, síntome na abriga de lamentar 
que os eleitores se limitasen simples
mente a cambiar o que toma polo que 
dá, sen advertir que son duas caras 
dunha mesma moeda. E pésie a todo, 
ainda son partidária dun sistema de
mocrático , pero a ver se empezamos 
a debater como correxilo). + 

VOLVER AO REGÓ 

T -T n crédito bancário anda polo 
L doce ou trece por cento. Hai 

pouco chegaron ao dezaseis, o calo
te do TAE. Se unha canta entra en 
números vermellos pagará até o cua
renta. Pero olla! Os bancos conceden 
créditos ao tres e mesmo ao un a 
persoas determinadas, ás que intere
sa compracer ou subornar. 

Certos bancos non toman medidas 
contra quen non paga os intereses, 
nen as amortizacións, cando non in
teresa. Por exemplo Banesto, recen
temente,, con algun meio de comuni
cación. E un favor que se lle fai ta
mén a algunhas empresas e a alguns 
partidos. 

Nese cuarto dourado da patronal 
bancária non entrou ainda a seiva 
da democrácia. Mandan máis que 
Berlusconi. + 


