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McGuinness: 
1 A paz en Irlanda 
mandará ao 
paro a moitos do 
servizo secreto' 
O governo Británico ven de ofere
cer a primeira resposta oficial ao 
início do proceso de paz anuncia
do polo 1 RA. Londres retirará a 
censura que até agora pesaba 
sobre os líderes nacionalistas ir
landeses do Sinn Féin, cuxa voz 
estaba proscrita nos noticieiros, 
ao tempo que pediu a convocató
ria dun referendo en lrlánda do 
Norte para ratificar o resultado 
das conversas que se celebren 
entre as distintas partes. 

{páxinas 16· 17) 

Os EEUU ian 
repoñer a Aristide e 
acaban aliándose · 
cos golpistas 
Na longa véspera do desembar
co, Titid Aristide era o presidente 
democrático á restituir e Raoul 
Cédras, o xefe dunha banda de 
delincuentes que o tirara do po
der. Pero un dia despois da inva
sión Cédras convértese no home 
a defender por Estados Unidos 
mentres descalifican a Titid e 
píntano como un desagradecido. 

(páxina 19) 

· A superación da 
'crise das balsas 
permítelle a Cuba . , . as1nar var1os 
acordos 
comercia is 
Representantes do governo cu
bano asinaron estes días acordes 
sobre comercialización e exporta
ción de tres dos produtos básicos 
que oferece Cuba: cítricos, níquel 
e tabaco. Na illa parece albiscar
~e xa a luz ao final do túnel que 
tivo o seu ponto máis riegro coa 
crise dos balseiros. 

(páxina 15) 

ANTOLOXÍA DO 
CONTO POPUIAR 

GALEGO · 
Henrique Harguindey .e Maruxa Barrio 

Unha ampla escolma dos mellares 
cantos creados polo pobo galego. 

Retallos dun mundo tradicional no que 
fantasía e realidade non vivían 

separadas. 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Os coléxios unitários do rural están abandonados polos concellos, 
qu~ teñen a abriga de coidalos 

Escolas sen pizarra 
O PP ignora a situación das escalas rurais dos concellos que governa e a Xunta renúncia á 

sua abriga de vixiar polo cumprimento legal en canto ao mantimento das instalacións 
educativas. Miles de nenas, desasis~idos,· marc1lan á privada. 
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O alunos da escola de Grlstiñade (Ponteareas) no~ teñen auga potábel e o centro mostra moitas caréncias. ANXO IGLESIAS 

, A Xunta pode abrigar aos concellos a coidar os centros, pero a coincidéncia 
política impídeo 

) 
A escola rural en trance de 

desaparecer por · desleigo mun.icipal 
HORÁCIO VIXANDE 

, A maioria das escalas rurais arTJeazan ruina porque os concellos prefiren deixar que esmorezan e 
gastar os cartas consignados a reparación en asuntos politicamente máis rendíbeis. Os f~.beis son 
quen pagan, mentres o ensino privado recebe cada vez máis apoios da Administración autónoma. 

o· prescolar de Baiña-lgrexa, 
en Baiona, estaba inzado de 
ratas e as paredes tiñan mus
go. Unha visita do departamen
to de sanidade dese concello 
foi determinante e o centro for 
pechado no curso 1993-94. Al
gunhas outras escalas unitárias 
ao longo do país tamén foron 
pechadas, pero nas máis das 
veces a clausura debeuse máis 
a auséncia de matrícula que a 
problemas sanitários. En reali
dade a prática é a contrária, 
aguantar coa escala en maas 
condicións pero non facer in
vestimentos para adecentala. 

A situación das prescolares na 
Galiza non é sempre lamentá-· 
bel. o seu coi dado depende dos 
concellos e son os do PP os 
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A maioria 
dos coléxios 
repiten 
constantemente as 
peticións de 
reparación, pero 
son desatendidos 
con excusas 

que máis deixadez acostuman a 
ter, ainda que hai casos, coma 
en Tui, nos deterioro non existe, 

senón ao contrário, xa que nes
te concello todas as unitárias 
están en condicións óptimas e 
contan con teléfono, algo insóli
to neste tipo de centros. 

Se o PP trata mal ás escalas 
unitárias, hai concellos nos que 
o PSOE participa no governo e 
nos que a deixadez é palpábel, 
caso 'da unitária de Herbille, en 
Vigo, onde a humidade está a 
escachar as paredes. 

"Aquí chove no inverno porque a 
construción do baño non é a 
axeitada -comentaba a mestra 
da escala unitária de Chandebri
to, en Nigrán-, o retrete é unha 
engádega posterior á constru
ción do edifício e, en lugar de 
meter un tallado, puxeron unha 
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placa de cemento en posición 
horizontal, daquela chupa toda 
a auga que cai cando chove". 

Pero esa non é a única defi
ciéncia que apresenta esta es-

Humidade,· ratas, 
falta de 
calefacción, auga 
non potábel, son 
deficiéncias 
habituais 

cola. A sua mestra, Mercedes 
Marcos, máis duas nais, esti
veron a traballar desde Agosto 
para adecentar o centro. Habi
tualmente os problemas destes 
coléxios non son solucionados 
polos concellos, senón pela 
boa vontade de profesores e 
país. 

Un penoso exemplo de escala 
rural en situación límite é o 
prescolar de Piñeiro, en San
guiñeda, nó concello de Mos. O 
soto do palco da música,· ao 
que hai que acceder através 
dunas esqueiras empinadas en 
pendente, acolle 13 alunos de 
3, 4 e ·5 anos e é compartido 
coa Asociación de Viciños, a 
quen pertence o local. 

(Pasa á páxina 3) 
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A Xunta te·n instrument~s legais 
para obrigar a coidar os centros, pero renúncia _a usalos 

Várias senténcias do Tribunal 
Supremo confirmaron a abriga 
municipal do mantenimento, 
conservación e vixianza das 
escolas públicas. 

A Lei do Direito á Educación 
(LODE) estabelece que "as 
corporacións locais cooperarán 
coas Administracións Educati
vas na criazón, construción e 
mantenimento dos centros pú
blicos docentes". 

A Lei Reguladora de Bases de 
Réxime Local di que "o municí
pio participará na programación 
do ensino e cooperará coa Ad
ministración Educativa na cria
zón, constitución e sostenimen
to dos centros docentes públi
cos e intervirá nos seu órgaos 
de xestión". 

O relatório de 
leis de disposi
cións que defi
nen as obrigas 
dos concellos é 
tan longo como 
os incumpri 
men1os. No te
rritório no que 
o Estado ten 
competénc ias 
en matér ia 
educat iva un 
acordo entre o 
Minitério e os 
concellos tra
tou de dar solu
ción á vella rei
vi nd icaci ón do 

1..--------------
(Ven da páxina 2) 
"Hai humidade 
nas paredes da 
esqueira e ternos 
que compatir os 
baños. Levo tres 
anos aqui, o meu 
destino é provisó
rio, pero aos pou
cos fun dotando 
no que puiden es
ta escola", comen
taba Xúlia Rivada, 
a mestra do pres
colar de Piñeiro. 

país. Daquela o acordo adqui
rí u rango de Real Decreto 
(2274/1993) de obrigado cum
primento e pasou a regular to
dos os aspectos de colabora
ción dos concellos coa Admi
nistración Educativa. · 

Mália que o instrumento é útil, 
a sua necesidade non é total. 
As senténcias non deixan lugar 

a dúbida, os concellos deben 
arranxar os coléxios. 

Por outra banda, unha das fun
cións que corresponden á ins
pección eudcativa, dependente 
da Consellaria de Educación, é 
a de velar pola legalidade vi
xente e colaborar no .normal 
funcionamento da actividade 
educativa. 

'A Xunta ten o deber de presionar 
con todas as medidas políticas e 
administrativas a todos os concellos que 
non cumpren" 

Peregrinaxes Balxo este palco de música hal unha escola, o acceso é através da porta que está á esquerda. 

O caso da escola 
de Cristelos, en T omiño, mons
tra unha das posicións máis ra
dicais no canto de solucionar a 
situación de abandono da esco
la rural. Cando o deterioro era 
irreversíbel, a mestra reuniu aos 
país e monstrou o estado do edi
f í cio. Días desp~is un incéndio 

deixaba inservíbel o local. Con
todo, os problemas dos nenas 
non desaparecerpon, xa que fo
ron transladasos a outras esco
las con similares problemas. 

Quen tamén padeceu unha cati
va, pequenísima, peregrinación 

foi o prescolar das Antas-Olei
ros, na localidade de Salvaterra. 
Situada na asa esquerda· dun 
edificio da sociedade agrária, a 
escuridade do local motivou un
ha protesta diante do Concello 
que se prolongou durante longos 
anos e que rematou cun transla-

"Dubido que a Consellaria poda 
impoñer esa obrigatoriedade 
aos concellos, precisamente 
pala a~tonomia municipal. Pero 
o que pode facer é chegar aos 
tribunais através de recursos. A 
garantía de gañar é total'', ex
plicaba o mestre e xurista Hen
rique del Bosque Zapata. Para 
Zapata "se hai desídia na Ad
ministración autonómica vaina 
haber na municipal". 

Diante dunha situación de dei
xadez nun centro, Zapata esti
ma que "calquer membro da 
comunidade escolar estaría le
xitimado para iniciar un proce
so de exixéncia de prestación 
de servizos, pero a Adminis
tración deberia intentar que iso 
non fose necesário, porque é 

do,· a 500 metros, á primeíra 
planta dun taller textil. En Mou
gas, Oia, a fuxida foi através das 
distintas aulas do local e a es
táncias colindantes: a humidade, 
a ruina e o deterioro total íanse 
apoderando das clases mentres 
alunado e profesorado escollian 

As duas discriminacións da escala privada 

levar o conflito á educación, 
en detrimento da sua calidade. 
A Xunta ten o- deber de presio
nar aos concellos que non 
cumpren con todas as medi
das políticas e administrati
vas". 

Pero a realidade é que a Xunta 
. non promoveu nengun proceso 
contra municípios que tiñan 
abandonado os centros. A ra
zón que dá o xurista é que hai 
unha coincidéncia de partidos 
no control político de ambas 
institucións e non hai interese 
por colisionar. 

"A maiores, é tamén unha 
cuestión clasista -indicou Hen
rique ·del Bosque-. É unha re- -
produción a pequena escala 

das discrimina·
cións ás que es
tá sometido o ru
r a I a respeito 
dos centros ur
banos . Ofértan
se máis servizos 
onde o nível 
económico é su
perior e , pola 
contra, abandó
nan se- aos que 
teñen pior n ível 
porque teñen 
pouca capacida
de de pres ión . 
En poucas pala
bras, a riqueza 
chama á riqueza 
e a pobreza cha
ma á pobreza". + 

outras ainda en pé. 

As Neves e Arbo 
son outros dous 
concellos que des
coidan os centros 
de ensino en xeral , 
ainda que son as 
unitárias que máis 
padecen o desasti
menl o das autori 
dades municipais. 

A alternativa 
do 
agrupamento 

ANXO IGLESIAS rural 
As asociacións de 

viciños as veces asumen a obri
ga das autoridades de dotar de 
centros ás parróquias. O antes 
mencionado caso do local social 
de Sannguiñeda é un exemplo. 
Outro eo a asociación de Para
.da, en Nigrán. A mestra deste 

(Pasa á páxina 4) 

"oous principios democráticos son vulnerados 
cando se desatende unha escola: o direito á educación 
e a igualdade de oportunidades. 

A escola privada é dobremente discriminatória porque 
o seu acceso está condicionado pola direcció"n do 
centro (é asi de facto, ainda que se trate de privadas 
concertadas) e porque supón un duplo prexuízo 
económico que sofre especialmente o rural, que dispón 
de menos recursos amais de non ter alternativa ao 
ensino privado. 

necesidade de rentabilizar os servizos, senón á venda 
de votos. As escotas do rural non dan votos porque os 
alunos son poucos e cada vez menos. 

O prime'iro está consignado no artigo 27 da 
Constitu_ción e o segundo no 14. 

Instrumentos legais abóndanlle á Xunta para obrígar 
aos concellos a ter coidado das escolas rurais. Pero 
non se poñen en prática por duas razóns: a primeira é 
que as infraccións danse, como por acaso, nos 
concellos que están ·en sintonía política coa Xunta. A 
segunda, porque o modelo educativo e social da 
Administración autóno(lla marxina aos máis febles. 

A Xunta ven de subvencionar á escola privada para o 
establecemento de 200 unidades de escolarización do 
meio urbano para nenos de tres anos. Ao mesmo 
tempo esquece ao rural e á escola pública. 

A democrácia, por tanto, non é unha garantía e a 
prestación de servizos nen é universal nen gratuita. A 
privatización dos servizos (tamén dos educativos) 
forma parte dos programas do PP. No caso do rural, 
esta privatización ten un compoñente perverso, en 
canto que o pagamento que se fai por eles non é 
cobrado polos poderes públicos: o tributo cóntase en · 
votos e o receitor é o poder. 

A privatización, neste caso, non resposta á anunciada 

O Estado español consagra a sua vertente social e 
redistributiva no Título premliminar da Constitución. 
lsto quer dicer que os poderes públicos teñen como 
obriga o reparto das rendas en benefício dos máis 
desfavorecidos através de mecanismos como a 
dotación de ser\tizos (tamén educativos) aos sectores 
que máis precisan deles. 

O Partido Popular ere na redistribución da renda, pero 
en sentido inverso. O rural desvía fundos ao urbano e 
os pobres subvencionan aos ricos: as escolas 
péchanse no rural e ábranse nas cidades. Os centros 
públicos son substituidos polos privados.• 

ANOSA TERRA 



A humidade é visibel na unitária de Herville, Vigo. 

(Ven da páxina 3) 
centro, Pilar Fernández, mantén 
un tete a tete coa Delegación de 
Educación, lugar ao que periodi
camente remite as suas reivindi
cacións, "ainda que o local non 
é deles e os 20 nenas que teño 

p.ronto terán que marchar a Vila
riño, a catro quilóme!ros daqui". 

Un sistema posta en marcha en 
tempos do Governo tripartito, os 
Centros Públicos Rurais Agrupa
dos (CEPRA), serviu para pór ao 

dia moitas escalas unitárias do 
rural. Os Cepra tiñan máis e me
llares meios. Pero a Xunta do 
Partido Popular, ~e ben non in
validou o modelo, reduciuno ao 
testemuñalismo e condeou ao 
esmorecimento á escala rural. 

ANXO IGLESIAS 

Fartos de protestar 

A existéncia dunha vivencia ado
sada ás escalas unitárias viña 
senda tradicional, pero na ac
tualidade o abandoo das mes
mas leva a situación que tivo 

que soportar a anterior mestra 
que estivo en Ganade, Pontea
reas. Ali, ante a auséncia de 
fiestras, tivo que mercar e i.nsta
lar unhas pola sua canta. Cando 
foi transladada marchou coas 
fiestras. Hoxe os buratos son ta
pados por madeiras. O mestre 
actual , Anxel Manuel Iglesias 
Lago, un profesor definitivo que 
topou cunha escola en lamentá
bel estado, relataba asi a sua 
odisea: "É o meu primeiro ano e 
cando cheguei descobrin que a 
auga non é potábel, de modo 
que os nenas teñen que vir con 
botellas de auga mineral desde 
a casa. A maiores, son as nais 
quen teñen que limpar e non hai 
calefacción para os oito nenas 
que teño, unha delas ten síndro-
me de down". · 

As máis das veces 
¡ os país teñen que 
1 

! suplir a falta de 
1 

! coidado dos 
1 

· ! concellos 

Tamén en Ponteareas, a ante
rior profesora que impartia cla
ses en Cristiñade fartouse de 
protestar diante da Delegación 
da Consellaria de Educación. O 
seu último escrito solicitou pe
char o pátio, cámbio de fiestras 
e persiás , cámbio do chan, tu
bos fluerescentes, reparación 
do tellado e instalación de can-
1 es de auga e pintar a clase. 
"Case nada -comentou Beatriz 
Rodríguez, a profesora-, a últi
ma excusa foi que xa estaba 
aprobado polo concello, pero 
que estaban pendentes da deci
sión da consellaria". Mentres a 
profesora enumeraba as suas 
queixas, foi interrompida por un 
aluno, Osear, que dixo: "as fies
tras seica xa as arranxara meu 
pai hai tempo". A profesora con
testou: "pois vai ter que voltar". 

A presenza doutra nai pon en 
evidéncia a poi ítica do concello 
de Ponteareas no canto de se 
preocupar palas instalacións 
educativas. "Eu vin a esta escala 
cando tiña sete anos, agora teño 
28 e todo segue igual de mal". 
Durante todo este tempo, e mes
mo ao longo de vários anos an
tes, o poder municipal estivo nas 
mans da mesma persoa: o alcal
de franquista Xosé Castro. 

Encerro na Guarda 

A situación na que se atopaba o 
Coléxio Público R. Sinde da 
Guarda levou á Asociación de 
Pais de Alunas a ·iniciar un peche 
no interior do centro que se pro
longou oito dias. Non habia lus e 
o pátio da escala apresentaba 
sérias deficiéncias en canto o seu 
valado e aos sinais viários de se
guridade encargados de impeder 
unha disgrácia entre os alunas. 

A posición de forza dos pais faciH
tou que o concello aceitase cum
prir as reivindicacións apresenta
das mil veces diante del. Agora o 
município construirá un muro de 
contención, colocará sinais, ga
rantirá a presenza dun garda mu
nicipal d!..!,rante as saídas dos alu-
nas e conectará a lys. • , 

1' •.• 
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ELEICIÓNS SINDICAIS 

CCOO e CIG dispútanlle o primeiro lugar á central socialista 

UG.T restrinxirá o seu presuposto eleitoral 
•M.V. 

Os problemas padecidos 
nos últimos meses por 
UGT abrigaron a esta 
central a un recorte de 
gastos eleitorais. CCOO e 
CIG están á espera do 
efecto que a crise da PSV 
poida ter no resultado final 
das eleicións. A CIG 
preséntase ademais coa 
unificación orgánica xa 
realizada o que poderia 
facilitar o seu labor. 

Nas sedes da CIG e CCOO 
lémbranse aquelas xornadas de 
1990, cando chegaban ás em
presas para atoparse coa sur
presa de que UGT xa se adian
tara e xa fixera as eleicións. 
Agora, ademais de que xa non 
existe a guerra dos preavisos, 
grácias a un pacto entre as tres 
centrais, o sindicato socialista 
dispon de menores recursos hu
manos para dedicar ao estarzo 
eleitoral. A superioridade en 
meios económicos fara a sua 
grande baza para conseguir que. 
o primeiro lugar fose seu, mes
mo a unha significativa distáncia 
das outras centrais. 

En Galiza este diferencial presu
postário deixábase notar nas 
pequenas empresas. Nestas, as 
que teñen menos de trinta tra
balladores, o trato co empresá
rio resulta case familiar e UGT 
era o sindicp.to dominante. A 
sua preséncia era a menos con
flitiva e servia para cobrir o ex
pcdente. Agora, coa menor dis
posición de persoal para traba
llar este campo, o sindicato so
cialista pode resentirse. Hai que 
ter en canta que en Galiza hai 
máis de doce mil empresas des
tas características que elixen 
cada unha a un delegado, por 
apenas duas mil que cantan cun 
plantel superior. Son polo tanto 
moitos centros os que hai que 
visitar, un esforzo que require 
grandes médios. 

A crise do sindicalismo 
de servicios 

Se CCOO contaba na Transición 
cunha experiéncia e un prestíxio 
-praticaran con éxito o entrismo 
no sindicalismo vertical franquis
ta- que non tiñan nen a UGT, 
máis desorganizada, nen o sin
dicalismo nacionalista formado 
por cadros moi novos, o que lle 
reportou os primeiros maillots 
amare/os na carreira eleitoral, os 
tempos cambiaron logo. 

UGT, ao abeiro dun exitoso 
PSOE e dunha sociedade que 
apostaba polo acomodamento, 
gañou a base de pragmatismo. 
Os independentes, case un 20% 
do total de delegados, fóronse 
pasando paulatinamente á UGT. 
Se a central socialista era a 
máis propensa ao pacto cos 
empresários, ás veces a costa 
de descrédito entre os traballa
dores, tamén era a que oferecia 
os maiores servícios: desde car
nés de conducir até vivencias. 

As demais centrais foron tacha
d as pala prensa -e agora xa 
non hai apenas pre'rísa de·' ma-

Xa non se competirá polos preavisos. As tres centrais chegaron a un acordo. 

triz sindical como si había e boa 
até a chegada de Franco-, 
prensa burguesa xa que lago, 
de centrais pouco modernas, 
trasnoitadas, que ainda facian 
"sindicalismo de panfleto e rei
vindicación''. Pero ultimamente 
chegou a crise da PSV e con 
eta un certo descrédito do sindi
calismo de servícios. Fernando 
Acuña, da CIG, aproveita agora 
para lembrar que "os servícios 
poden ser un acompañante, pe-
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ro nunca o cerne do traballo 
sindical". 

CCOO e_o protocolo 

Poderia ser este o momento de 
CCOO, pero un protocolo asina
do por esta central con UGT, 
moi na liña do matrimónio que 
ambos sindicatos mantiveron no 
último lustro, determina un re
parto igualitário nas subven
cións e na preséncia institucio-

25$3 29AO ~~4 3}m 

nal, independentemente do re
sultado que obteñan nestas elei
cións. lsto pode restar incenti
vos aos cocós. Se ben o acordo 
non afecta á negociación colec
tiva, porque aí terá máis forza a 
central que esteña mellar repre
sentada nas empresas. 

A CIG co vento a favor 
do nacionalismo 

Para a CIG é un bon momento. 

l~ .?9 869.0. 
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As últimas. eleicións sindica is 
O proceso eleitoral agora aber
to tivo o seu início teórico o 15 
de Setembro e rematará o 31 
de Decembro de 1995. Son es
tas unhas eleicións de transi
ción. Por unha parte o tempo 
de eleicións é máis longo, an
tes duraba menos de tres me
ses. Pala outra será a última 
vez que se fixen unhas datas 
límite para realizar eleicións. A 
nova normativa, aprobada por 
CCOO, UGT e o governo cen
tral, permite que os delegados 
se renoven_ en cada empresa 
unha vez rematado o seu man
dato de catro anos e no caso 
de que non se decida unha 
prórroga. Ao deixar de existir 
un periodo eleitoral concreto, a 
renovación de delegados reali
zarase pinga a pinga. En opi--

nión de Fernando Acuña, se: 
cretário xeral da Confedera
ción lntersindical Galega, isto 
"frea os cámbios ná correla
ción de f orzas que até agora 
viñan beneficiando ao sindica
lismo nacionalista e, dalgunha 
maneira, solidificará a repre
sentación ·que se elixa nestas 
últimas eleicións". 

lndependentemente desta mo
dificación, a CIG segue a criti
car o modelo de representa-

. ción, por considerar que as pe
quenas empresas están sobre
rrepresentadas, dado que un 
delegado nas mesmas pode lo
grarse con cinco ou seis votos, 
mentres que nunha grande po
de necesitar 200. Proba desta 
distorsión seria o próprio resul-

tado desta central que en 1990 
logrou o 23,48% dos. delega
dos, pero o 28,2% dos votos. 

Os nacionalistas sinalan por 
outra parte que o modelo ac
t u a I é demasiado indirecto, 
pesto que a eleición de delega
dos serve tamén para nomear 
a proporción de representantes 
de cada central nos organismo 
autonómicos e estatais, caso 
do ·consello Económico e So
cial. Fernando Acuña conside
ra que isto provoca que "o voto 
a persoas concretas que se fai 
nas empresas, ainda que este
ñan adscritas a unha sigla sin
dical, resulte decisivo por riba 
do voto aos sindicatos propria
mente ditas que hoxe non se 
realiza''.+ 

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

ANXO IGLESIAS 

A maiores dos factores xa men
cionados, a sua preséncia vai 
en progreso desde as primeiras 
eleicións, sen nengun paso 
atrás en termos absolutos. A 
perda, durante un tempo, da 
condición de sindicato máís re
presentativo debeuse á división 
interna, pero non a unha dismi
nución de delegados nacionalis
tas en conxunto. 

O seu ascenso constante coinci
de co asentamento do naciona
lismo na sociedade e cunha liña 
sindical non pactista e libre polo 
tanto do desprestíxio que en 
ocasjóns acumularon as duas 
grandes centrais estatais. Se a 
nível de Estado fixeron folgas, 
en Galiza pactaron a reconver
sión e aceitaron o peche de nu
merosas empresas , non tanto 
por amarelismo, como por coin
cidir en moitos aspectos co mar
co económico global vixente, o 
que as conducia a considerar 
irreversíbeis as decisións de 
Madrid e de Bruxelas. 

O sindicalismo nacionalista an
ticipouse na denúncia do papel 
da CE, caso do sector naval, e 
ao final CCOO e mesmo UGT 
houberon de admitir esa evi
déncia, se ben en poucos ca
sos actuaron con coeréncia 
frente a ela. 

Os temporais con medo 

Pero non todo favorece á CIG 
ou a CCOO e perxudica a UGT. 
O elevado número de traballa
d o res con contrato temporal 
provoca o medo a represálias. 
O 34% dos traballadores do 
sector privado cantan cun con
trato en precário e entre os em
pregos de nova criación a even
tualidad e acada ao 90% dos 
planteis d.e traballadores. + 
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DIAS 

•Detido ex 
ministro italiano 

António Gava, ex ministro 
italiano do Interior, foi detido 
acusado de ter relación con 
grupos mafiosos. As relacións 
de Gava coa delincuéncia 
organizada, er?.n vox populi 
desde 1993, cando decidiu 
retirarse da política, despois de 
ser un dos líderes do grande 
centro. Tres dos doce políticos 
que detiveron nos últimos 
tempos por relación coa máfia, 
ocuparon o pesto de ministro do 
Interior e son acusados de ser 
os auténticos capos políticos 
desta organización.+ 

•Ministro francés 
c;acusado de . , 
corrupc1on 

Gérard Longuet, ministro de 
indústria francés, membro da 
dirección do Partido 
Republicano, un dos homes 
fortes do governo conservador, 
está acusado de corrupción por 
un xuíi que está a investigar as 
facturas falsas desde 1'988. 
Pagamentos de propriedades 
moito por debaixo do seu valor, 

_ grandes doacións ao partido, 
contratos vantaxosos a 
adxudicadores do Ministério, 
son algunhas das acusacións. + 

• Sete anos de 
cadea para ex 
conselleiro da 
Generalitat 

Jordi Planasdemunt, ex 
conseller de Economia con Jordi 
Pujo! e un dos seus homes de 
confian¡a, foi condenado a sete 
anos de cadea pol'o fraude de 
pagarés falsos con ánimo de 
lucro. A estafa destapouse eh 
1992 cando centos de • 
investidores acudiron aos 
tribunais ao comprobar que os 
seus aforras, en diñeiro negro, 
depositados en pagarés do 
Banco de Fomento Popular 
(BFP) tíñanse esfumado.+· 

•Demite o 
número dous do 
PSOE en Euskadi 

Marcos Merino, número dous do 
PSOE en Euskadi, demitiu dos 
seus postas até que o Supremo 
decida conceder o suplicatório 
para cesalo, polo fraude dos 
exames nas oposicións do 
Servizo Basco da Saúde, que 
foron cambiados para que 
entrase xente afín ao PSOE. 

O dirixente socialista Ramón 
Jauregi tivo que cesar ao seu 
brazo direito ante as críticas, 
mesmo dos seus compañeiros e 
ante a iminéncia das eleicións ~ 
autonómicas. Unha explicación ffi 
dada ao fraude era que "foi g 
unha reacción ao clientelism·o o 
do PNV"., . ~ 

t.. t ... l.,.Jt \e o l~ t·ctt~ ~~' ·,/•'~·la~ t\ .a ./r:\,'.,'\~ 1- i/ . :z 'C( 

XOSÉ LOIS 

• Senténcia da 
Nécora o 27 

O Martes 27 darase leitura 
pública á senténcia do xuízo da. 
Operación Nécora. As 
asociacións galegas de loita 
contra a droga xa anunciaron 
que estarán presentes nesta 
notificación da senténcia. 
Despois das primeiras filtracións 
sobre as penas, agora xa é de 
público coñecimento que estas 
van ser moi benignas, 
quedando exculpadaos as . 
persoas relacíonadas coa jet 
set. O fallo é debido a que os 
maxistrados non aceitaron como 
probas as escoitas telefónicas.• 

• Fraga, grande 
amigo dos EEUU 

O embaixador dos EEUU, 
Richard Gardner, afirmou na sua 
visita oficial á Galiza que Fraga, 

ademais dun "grande estadista", 
é "un grande amigo dos EEUU". 
Asi, sen entrar a valorar a 
postura de Fraga a respeito de 
Cuba, o embaixador americano 
situaba ao Presidente da Xunta 
no seu lugar, recordándolle os 
compromisos.• 

•Máis de 650 
morfos ·pota sida 

o sida foi a causa de 654 martes 
na Galíza 9esde que no 1984 se 
rexist~ou o primeiro caso. O 
79,9% dos morfos son homes. 
Na actualidade o número de 
persoas contaxiadas sobrepasa 
as 8.000, ainda que só 1.291 
desenvolveron a enfermidade. 
Os técnicos da Consellaria de 
Sanidade consideran que esta 
enfermidade atópase nun 
momento de desaceleración. O 
Salnés é a comarca con máis 
contáxio, froito do consumo de 
drogas.+ 

• Plano para a 
defensa do tren 

Os partidos, sindicatos e 
várias organizacións 
cívicas, constituídos na 
Mesa en Defensa do 
Ferrocarril, dan cabo dun 
manifesto que será 
remitido á Xunta e ao 
Governo central para 
protestar contra o 
desmantelamento do 
Ferrocarril. Os 
integrantes da Mesa, 
entre os que non se atopa 
o PP, pero si o PSOE, 
consideran que aceitar os 
planos da Rente seria a 
aceitación da 
discriminación de 
Galiza.+ 

• Liberación de 
Carme Viso 

A presa independentista 
Carme Viso chegará á 
Galiza o 22 de Setembro, 
liberada despois de pasar 
tres anos nos cárceres de 
Carabanchel e Brieva. 
Carme fara detida o 21 de 
Setembro de 1991 na 
fronteira de Lleida. No 
mes de Xuño deste ano 
foi condenada a 6 anos e 
un dia de prisión por 
pertencer ao EGPGC. As 
oito do serán está previsto 
un recebimento en 
Compostela. 

Por outra banda, a 
Asociación de axuda aos 
presos (Pre.S.O.S.} ven 
de denunciar "a violación 
sistemática e 
permanente dos direitos 
fundamentais dos presos 
galegas do FIES 
(Ficheiro Interno en 
Especial Seguimento¡ do 
Centro Penitenciário de 
Castellón". Nese cárcere 
aseguran que se están a 
producir numerosas 
vexacións e humillacións. 

A mesma Asociación 
tamén pediu o indulto e 
suspensión da pena 
privativa de liberdade a X. 
A. Amos García por estar 
integrado na sociedade e 
porque o ingreso no 
.cárcere significaria un 
dano irreparábel para a 
sua persoa.• 

• Conces_ión de licéncia para a empacadora viguesa 
<? concell~ vigués decidiu concederlle ficéncia a Sogama para que ~onstrua a compactadora de 
llxo en G~1xar. O governo mu~icipal c~e que. "a licén~ia· de ob~a e abertura cobra plena eficácia 
d~sde ,~a .. Segund.o ,ª alcald1a van por en marcha cinco medidas correctoras, nas que investi
ran ma1s de 150 m1llons de pesetas . .Mentres tanto, os viciños seguen as suas portestas afir
mando estar dispostos a chegar até o final, "pase o que pase".• 

• Canle de derivación 
da auga en Padrón 

As constantes riadas-en Padrón, polo re
bordamento do rio Sar, remataron coa 
posta en marcha da canle de derivación 
para a defensa das crecidas, cuxa cons
trución, a cárgo da Xunta da Galiza, cos
tou 849 millóns de pesetas. 

A derivación do Sar ao seu paso por Pa
drón foi deseñada como unha canle a 

·ceo aberto de 2.199 metros de lonxitude 
e corre ao longo da vila pala marxe Les
te.+ 

•O adeus d·e Rouco · 
Rauco Varela, até agora arcebispo de 
Compostela, despedirase o Domingo dos 
seus fregueses, oficiando unha misa na 
catedral. A misa está previsto que asis
tan Fraga lribarne e Xerardo Estévez, en
tre outras personalidades. Mentres tanto 
os sectores máis dinámicos da igrexa ca
tólica galega andan a pular por conseguir 
que o novo arcebispo non só seña nado 
aqui, senón que teña unha visión da Gali
za real.+ 

Rouco Varela. 

•Carrascal pregoeiro 
do San Froilán 

O alcalde de Lugo, o popular Notario Va
cas, ven de anunciar que o xornalista Xo
sé Maria Carrascal, coñecido palas suas 
garabatas e os seus parzamiques direíto
sos, será o pregoeíro das festas do San 
Froilán. 

Segundo se produciu o anúnío, tanto os 
partidos da oposición como diversas enti
dades viciñais mostraron a sua total opo
sición . Carrascal estudou o bacharelato 
en Lugo, onde se reunirá por eses días 
das festas oos seus compañeiros. • 

• Exixen que Arca 
abandone o concello . , 
v1gues 

PSOE e BNG pedíronlle a Agustin Arca 
que abandone o seu posto de concellei
ro, cumprindo co asinado cando se levou 
a cabo o pacto para o governo da cidade 
viguesa, no que se recollia que calquer 
edil que abandonase o seu grupo teria 
que abandonar a corporación. Arca ago
ra móstrase disposto a voltar ao grupo 
socialista e afirma que el non se foi, que 
o botaron. 

Pala sua banda no PP están preocupa
dos coa presentación da candidatura in
dependente que anunciou o concslleiro 
Arca, temerosos de que lle resten vo
tos. Agora estanlle a procurar as beiras 
para tratar de íntegralo na candidatura 
da direita. • 



ALIZA E M NO 
P.ARLAMENTO 

Fraga centrouse no modelo de Estado; 
entanto Beiras e Cortizo puxeron o énfase na situación real de Galiza 

O debate imposíbel da Autonomia 
• ALFONSO EIRÉ 

O Debate da Autonomía foi 
imposíbel como en anos 
anteriores, polo feíto de 
que Fraga lribarne non 
quer debater. Desde hai 
cinco anos aproveita a 
ocasión para dar a coñecer 
as suas ideas de estadista, 
pasando de caberlle o 
Estado na cabeza a ter a 
cabeza no Estado. Nen a 
Galiza real que pintou 
Beiras, nen as denúncias 
de Cortizo tiveron resposta. 
Portomeñe quería que o 
BNG sé pronunciase sobre 
a independéncia de Galiza. 

O debate sobre o estado da Au
tonomia é para Fraga o seu Cal
vário anual, no que se atopa 
obrigado a levar a pesada cruz 
do debate parlamentar, que o 
seu grupo maioritário se enca
rrega de aparta/a de si todo o 
resto do ano. Tendo que asumir 
esta carga, aproveita para avan
zar capítulos das suas memó
rias que, nos últimos volumes, 
teñen como teima a construción 
do Estado Autonómico. 

Desde as primeiras formula
cións, nas que talaba de autol
dentificación e Administración 
Unica, que alguns interpretaron 
arteiramente como galeguiza
ción das suas teses, Fraga 
avanza no seu proxecto de Es
tado andando un camiño que o 
leva, de novo, á sua etapa cons
titucionalista e a sua oposición 
ao Artigo VIII da Constitución. 

Na exposición deste ano, Fraga 
lribarne pecha o cf rculo ideoló
xico e cos novos trazos cos que 
pretende pechar o modelo auto
nómico podemos ollar clara
mente como as suas teses, pre
te nd id amente autonomistas, 
significarian, na prática, despo
suir á Galiza da sua categoria 
de nacionalidade histórica e im
plantar unha LOHAPA, esta vez 
sen a presión dos tricórnios da 
Garda Civil sobre o capó do 23-
F, onde se equiparen todas as 
autonomías. Representan o ca
fé para todos que tentaron im
plantar os antiautonomistas na 
própria Constitución, como xeito 
de encorar os anceios ·naciona-

PEPE CARREIRO 

listas de Galiza, Euskadi e Cata
lunya. Fraga pretende consumar 
a aldraxe do Catro de Nada/, tan 
denostado por todos agora. 

Cruxol de España 

En consonáncia, esquecendo 
mesmo calquer referéncia fede
ral presente equivocamente en 
anteriores intervencións, reafir
ma máis unha vez "a nación es
pañola como cruxol unitário" e a 
"indisolúbel unidade da nación", 
arremetendo contra aqueles que 
pretenden "adulterala coa práti
ca política", polo que propón un
has relacións "en pé de igualda
de entre todas as autonomías", 
onde o único feito diferencial se
ria o cultural-lingüístico (aspecto 
no que coincide con alguns so
cialistas e con Julio Anguita): 

Se na primeira parte teimou 
máis no debate en apresentarse 
como o grande estadista, relega
do a unha equipa filial, pero que 
ten ideas e maneiras para xogar 
na Moncloa, na sua obsesión de 
pasar á história como un Home 
de Estado, na segunda parte re
cor_npuxo os informes das distin
tas consellarias, dándolle a cada 
unha segundo o seu merecimen-

to, e, nunha espécie de cantas 
do Grande Capitán, chegou a 
misturar compras de catre orde
nadores, con estradas, leis con 
actuacións, proxectos con reali
zación s, pretéritos con futurí
beis ... , no que o máis importante 
foron as omisións. 

Tórnase, deste xeito, o debate 
en imposíbel, non só pala pró
pria natureza da exposición pre
sidencial, pois non falou para 
nada da esfera competencia! 
que lle corresponde, nen fixo 
análises nen diagnóstico, nen . 
deseñou proxecto nengun para 
Galiza, senón tamén porque pa
r a Fraga lribarne só existen 
axiomas: así é e porque si. 

De Brión a Compostela 

· o-portavoz do BNG, Xosé Ma
nuel Beiras, cun discurso mode
rado na forma e tamén na sua 
exposición, até o ponto de que 
non levantou unha soa vez a voz 
nesta sesión, descrebeu unha si
tuación na que "a base material 
deste país sofreu un retroceso 
neto en case todos os eidos", re
xeitando a entrar nunha guerra 
de modelos de Estado como lle 
demandaba Vázquez Portomeñe. 

Fraga pasou 
de ter o Estado 
na cabeza 
a ter a cabeza 
no Estado 

Pero Beiras centrouse, sobreto
do, en denunciar os intentos de 
matar "non só a realidade mate
rial do país, senón a alma deste 
povo". Catre serian os vieiros 
converxenté"S que ·utilizaría a 
Xunta para lograr esa angueira: 
a conversión da cultura en algo 
deleznábel, "nunha secreción or
gánica do poder"; o secuestro 
cada vez máis completo da in
formación e, polo tanto, "dos 
vieiras de intercámbio social"; a 
reconversión dos cidadáns en 
súbditos e a desvirtuación e 
mesmo desmantelamento pro
gresivo do aparello de Estado 
autonómico. A falta de artella-

mento, as deficién
cias e as submi
sións da Xunta, por 

- exemplo á Fenosa, 
descrebeunas Bei
ras nun percorrido 
entre a sua casa de 
Brión e Compostela, 
no único discurso no 
que apareceu un 
país real e con iden-

. tidade própria. 

O portavoz do 
PSOE, Miguel Corti
zo, tivo que construir 
unha intervención 
contando con tres 
grandes eivas: des
pois das sucesivas 
derrotas eleitorais 
socialistas non se 
podían apresentar 
como alternativa; a 
división interna do 
PSOE e os intereses 
municipalistas (a 
executiva pedira un 
pacto co PP para os 
orzamentos antes 
das municipais) e a 
sua provisoriedade 
como portavoz. Cor
tizo, consciente des
tas bustillas que Fra
ga poderia levantar 
con facilidade na ré

plica, comezou por destapalas, 
afirmando que, mesmo que Ma
drid fixese outra política, as suas 
verdages ali expostas "non por 
isa deixaban de ser menos ver
dades". 

Loxicamente con eses condicio
nantes non podia facer nen un 
discurso globalizador, nen ex
plotar a crítica contundente, até 
o ponto de que, seguindo as di
rectrices partidárias, ofereceu 
un pacto para os presupostos, 
que Fraga aceitou daquel xeito: 
deixando claro que se imporian 
as suas teses pois para iso te
ñen a maioria. 

No meio do seu discurso, deu 
Cortizo dous aldabonazos. O 
primeiro a denúncia da submi
sión da Xunta aos intereses da 
Fenosa, que ten o calado políti
co, se como afirma, está respal
dada a sua intervención por 
Francisco Vázquez, o que seria 
outra proba da existéncia de 
fendas no grupo económico-po
lítico da Coruña. O segundo, a 
denúncia do uso irregular e co
bro indebido de dietas por parte 
do deputado popular Roberto 
Castro, co consentimento do 
conselleiro de Agricultura.• 
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P.ARLAMENTO 

Pinta unha Galiza idílica rexida por un grande estadista 

Fraga defende a igualación- entre 
nacionalidades históricas· e rexió.ns 
•A.E. 

Manuel Fraga pretende 
eliminar na prática, a 
condición de 
nacionalidade histórica de 
Galiza, ao propoñer un 
modelo de Estado no que 
"todas as autonomias 
sexan iguais". Pede a 
criación de novos órganos 
do Estado e a reforma do 
Senado. Desde Madrid, 
PP e PSOE mostraron a 
sua oposición a modificar 
o título VIII da 
Constitución. 

Fraga lribarne adiantou a sua in
tervención do Senado a realizar a 
próxima semana, para deseñar a 
sua conceición do Estado das 
Autonomias, interpretando o ~s
pírito do Título VIII da Constitu
ción ao que se opuña ao ser re
dactado por contemplar, precisa
mente, o conceito de nacionalida
de histórica. Fraga parte dunha 
premisa inopinábel: no estado só 
hai unha nación, "A nación espa
ñofél', constituída palas "suas na
cionalidades e rexións". Fraga 
trata de que haxa un equilíbrio 
entre "a unidade e a diversidade", 
que se fundamente na "indisolú
bel unidade da nación';. 

Asi, coa sua proposta, trata de 
igualar ás distintas autonomías, 
que terian todas o mesmo rango 
e teito competencial, impedindo 
que a prática política, o ascenso 
dos nacionalismos periféricos 
ou a capacidade de presión 
destas nacións, como acorre 

Fraga reformaria o Estado das autonomias cara a igualación. PP e PSOE en Madrid prefiren non tocalo para non enfrentarse 
con bascas e cataláns que peretenden xusto o contrário do Presidente da Xunta. ANXO IGLESIAS 

agora con Catalunya e Euskadi,_ 
podan deturpar estas suas ide
as da "nación española como 
cruxol". No seu discurso criti
couse en numerosas ocasións o 
papel dos nacionalistas cataláns 
e os seus pactos co PSOE. 

Para logralo propón a Reforma 
do Senado, a participación das 
comunidades no Consello Eco
nómico e Social, a Conferéncia 
de Presidentes e a participación 
na Unión Europea. Recoñece 
que o "Estaoo deberá de reasu
mir faculdades xa descentraliza
das". A lexislación autonómica 
terá que "integrarse ña lexisla-

ción global dun xeito coerente". 
Ainda que tala tamén de que as 
autonomías podan ter máis vo
ces na Unión Europea, seria por 
"delegación do Estado, pois este 
ten "un papel irrenunciábel como 
suxeito da integración europea". 

Galiza en 1994 

Na segunda parte do discurso do 
· Presidente da Xunta, abórdase 
"Galiza en 1994", comezando cun
ha frase tópica que Fraga lribarne 
repite desde o primeiro debate do 
estado da autonomía: "Galiza co
meza a rexurdir e a desenvolver 
as suas potencialidades" 

Anunciou que as autoestradas
serán de peaxe e afirmou que 
o naso esforzo fundamental 
para a criazón de riqueza e 
emprego debe estar "na con
quista do mercado exterior''. O 
problema do sector lácteo está 
solucionado (ainda que non di
xo nada do anunciado Grupo 
Lácteo Galega). O "resultado 
de todo este estarzo xa está á 
vista: Galiza medra máis que o 
resto do Estado, situándose na 
média da renda española; me
drou a renda das famílias gale
gas; o paro descendeu máis ca 
no resto do Estado ... " O mellar 
da Galiza posíbel. • 

Pediu a demisión do deputado Roberto Castro e do Conselleiro de Agricultura 

Miguel Cortizo denunciou 
a submisión da Xunta aos· intereses da Fenosci 
A submisión da Xunta aos 
intereses de Fenosa e a 
petición de demisión do 
parlamentar Roberto 
_Carlos~ do conselleiro 
Pérez Vidal por uso 
indebido de coche oficial e 
cobro fraudulento de 
dietas, foron os aspectos 
máis importantes da 
intervención do voceiro do 
PSOE, Miguel Cortizo. 

sa, empresa que xestionará esta 
empresa. Tamén o plano hidro
lóxico, cuxas directrices prevén 
a construción de trece novas 
centrais hidroelécticas, foi re
dactado pola mesma empresa, 
propriedade de fenosa. 

Miguel Cortizo tamén relatou 
como o plano de electrificación 
rural (Plan Mega), no que se in
visten 55.000 millóns de pese
tas, a Xunta aporta o 40% do 
capital, pero Fenosa subcqntra
ta con baixas dun 30% de ter
mo meio. Por se fose pouco a 
sociedade que debería contro
lar este plano, Norcontrol, ta
mén pertence á Fenosa. Corti
zo rematou pedindo unha in
vestigación das relacións . Feno
sa-Xunta, perguntándose "que 
lle debemos á Fenosa?" 

"Cunha prensa libre Fraga non duraria_máis de tres meses", segundo Cortizo. 

Fraga por asumir competéncias maba que o·traspaso, deficiente, 
só por satisfacción persoak (Ca- do INSALUD á Galiza se fixo se-

• Clima Mediterráneo. 
Na Galiza non se queimaron · 
tantos montes como en 
Catalunya ou Valéncia "pésie 
a que Lugo e Ourense teñen 
un clima case Mediteráneo'', 
afirmou Fraga lribarne. + 

• Os caseiros dos Picóns. 
Xosé Manuel Beiras, no seu 
percorrido de Brión a 
Compostela aproveitou para 
deixar claro que non vive nun 
pazo, senón que a casa de 
labranza na que habita é na 
que vivían "os caseiros dos 
Picóns" _ De paso deu un ha 
volta polos meses de verán 
afirmando que despois "da 
paseata por Armórica e 
Occitánia, no canto desaira 
dar pública resposta aos 
cando menos pintorescos 
interrogantes suscitados pola 
miña auséncia, seica de 
enigmáticos significados 
cabalísticos, púxenme a reler 
a Voltaire a a Platón".+ 

• Autoidentificación e 
Administración Única. 
Fraga lribarne esqueceu 
case por completo os 
conceitos básicos sobre os 
que asentara os dos seus 
anteriores discursos. Asi , 
autoidentWcación só aparece 
citada nunha ocasión e 
Administración Unica en 
duas.+ 

• Diálogo no PSOE. 
Miguel Cortizo pediulle 
diálogo a Fraga. Este 
aceitou, sempre que pudese 
manter as suas posturas, 
pero antes reclamoulle que 
primeiro dialogasen "no 
interior do PSOE".• 

•Cronistas ave7.ados. 
Houbo un cronista que xa traia 
feíta a crónica da sua casa. 
Logo foi correxíndoa. Non é 
estraño que todo parecido 
fose mera coincidéncia. Piar 
foi o colega que perguntaba 
onde se sentaba Paco 
Vázquez, que non o vía.+ 

• Coincidéncia A totalidade 
dos titulares dos xornais 
galegas coinciden 
basicamente co resumo 
distribuído polo gabinete de 
Comunicación da Xunta. 
Coincidéncia? Casualidade? 
Pouc.;as gañas de traballar? 
Medo a subseguinte chamada 
desde San Queitano? • 

• Beiras tranquilo. O 
portavoz do BNG realizou un 
debate tan sosegado e 
tranquilo no ton, como forte 
na sua análise. Fraga 
congratulouse de que non 
sacase o zapato, ou 
espaventase. Preocupado 
por tanta tranquilidade tentou 
aguilloalo con epítetos de 
"bufón, pallasa e excéntrico", 
ditas·, iso si, con moita flema. 
inglesa.+ 

Fenosa está a marcar a política 
enerxética e do meio ambiente 
do Governo autonómico, denun
ciou Miguel Cortizo durante o 
debate autonómico. O portavoz 
socialista explicou como a Feno
sa deten_ta o 49% das accións 
da Socieda:de Galega de Meio 
Ambiente (Sogama), que debe 
de xestionar o plano de resíduos 
sólidos urbanos. Este plano foi 
redactado, precisamente, por un . 
consulting propriedade da F€no-

Neutra orde de causas Cortizo 
afirmou que, cunha prensa .libre 
Fraga só duraría tres meses na 
presidéncia, criticándoo por non 
ter unha estratéxia política pró
pria para a Galiza e, criticando a 

se á mesma hora, a ministra de guindo critérios marcados polo " .• · ••••••••••• 
Sanidade; Angeles Amador, afir- conselleiro).• ·• 



P.ARLAMENTO ____________ --;--------'------"------------

Denunciou a censura dos meios de comunicación 

Beiras acusa a Fraga . 
de vender a Xunta aos baróns do partido, 
ao Opus e a organizacións privadas 
•A.E. 

O discurso de Beiras en 
réplica a Fraga centrouse 
en dous aspectos. Por 
unha banda mostrar a 
realidade da Galiza, con 
exemplos escollidos 
dunha. viaxe desde a sua 
casa de Brión a 
Compostela, e por outra, 
denunciar a conculcación 
dos direitos cidadáns, 
concretados "brutal e 
drástica censura" exercida 
desde a Xunta. Esta 
atitude do governo 
autónomo tentaría "matar 
a alma do povo galega". 

O celme acedo queima os pe
xegos, as pavías e as follas das 
árbores da Reboraina polo efei
to da chúvia aceda. Mentres , 
Guiña prepara, coa colabora
ción de capital transnacional, a 
transformación da central de 
Meirama en incineradora de ti
xo. Asi comezou Beiras a sua 
viaxe de Brión a Compostela. 
"Edelmiro contempla a falta de 
ordenación do espazo e do uso 
do chan nun val inzado cada 
vez de máis mato , piñeiros 
ruins e eucaliptos , as edifica
cións de todas as castes gorgu
llan á toa". En cinco anos desa
pareceron as explotacións de 
bovino que habia en catro das 
seis casas. Tira para Santiago 
por "catorce quilómetros de via 
virtualmente urbana, esganada 
pola concentración de blocos 
de vivendas e un caos de en
crucilladas laterais . Non existe 
transporte regular, que permita 
prescindir do transporte indivi
dual. Os postes eléctricos e do 
teléfono seguen espetados no 
meio da calzada. O Plan Mega 
non serviu para que a luz non 
se vaia cando quer, nen para 
que as bombillas chisquen o 
ollo por falta de poténcia ... " 

Por ser esta a realidade cotiá 
mesmo ao carón de Raxoi, Bei
ras considera que Fraga e os 
seus servidores relatan "un país 
imaxinário, inventado polas 
suas fabulacións mentireiras". 
Pero o voceiro do BNG conside
ra que non só hai caréncias ma
teriais, senón tamén "culturais e 
mais políticas; dos direitos e li
berdades cívicas, do pluralismo 
ideolóxico, da igualdade. perante 
a lei e a Administración, da de
mocrácia nas institucións ... Por
que todo iso durante o seu Go-

. verno brilla pola sua auséncia". 

Guerra Norte-Sul 

Beiras acusou a Fraga de estar 
a piques de enxendrar coa sua 
política económica "unha espé
cie de guerra civil económica e 
financeira intra-galega entre A 
Coruña e Vigo de consecuén
cias imprevisíbeis". Afirmou ta
mén que, durante o mandato de 

Beiras tivo unha das intervencións que máis gostou aos xornalistas presentes, ainda que logo non poidesen escrebiio. 

Fraga "a base material deste 
país, sofreu un retroceso neto 
en case que todos os eidos". 

Na enumeración o voceiro do 
BNG referiuse ao esgazamento 
e restriccións do sector agrário 
e gadeiro, co "enteléquia da 
criación do grupo lácteo". A co
mercialización atomizada, a ex
pensas dos que controlan os 
grandes mercados, citando aos 
tinglados comerciais como o da 
pataca da Umia, 

plo? do que el denominou "con
versión dos cidadáns en súbdi
tos". A resposta dun cargo da 
consellaria de Educación a uns 
viciños de Compostela que pro
testaban polo transporte esco
lar, mentindo sobre a petición 
dos viciños, facendo pasar aos 
que protestan por mentiráns ou 
axitadores. O outro, como lle im
pedían a unha comisión de tra
balladores de Álvarez a entrada 
ao parlamento .para talar cos de-

putados do BNG, 
que "traen pataca 
de tora e sai de 
volta misturada 
coa auténtica". 
Perguntouse on
de está o plano 
forestal, criticou a 
concentración 
parcelária, con
vertida nun frau
de. Criticou que 
se matase a pes-

'Se alguén 
¡reclama 

· nen facéndose 
responsábel o 
próprio portavoz 
nacionalista. 

1 

! un direito é A negociación 
coa policia, máis 
·de duas horas, 
foi gravada por 
xornalistas da 
TVG, pero non 

1 

! tratado como 
1 

! un axitador" 

ca de altura, e 
agora tamén a de 
baixura e se este-
xa deixando morrer ao sector 
marisqueiro. Na indústria, "quen 
pode talar de indústria galega? 
en infraestruturas criticou que 
renunciase desde un comezo a 
obter as autovias até despois do 
2000, asumindo agora pasiva
mente o desmantelamento do 
ferrocarril. Por último perguntou
lle a Fraga "cal é a sua política 
económica para este país nesta 
situación"? 

Matar a cultura e 
a conciéncia .social 
Beiras tamén puxo dous exem-

emitida. Este feí
to serviulle a Bei
ras para come
zar o seu relató-

rio "da escalada imparábel cara 
o restabelecimento dunha cen
sura máis brutal e drástica que 
a dos derradeiros anos do fran
quismo, e que xa desembarcou 
a estas alturas nun virtual se
cuestro da información, sen pre
cedentes aqui desde hai máis 
de duas décadas". 

Para Beiras, a razón de que os 
meios de comunicación teñan 
menos independéncia agora 
que cando Fraga era Ministro 
de Información, radica "nun re
sorte crucial: en seis meses 
vostede pode converter unha 

empresa próspera en ruinosa. 
Os meios públicos galegos son 
o seu NO-DO particular; os pri
vados os seus súbditos . .Beiras 
afirmou que con esa denúncia o 
que estaba a facer é "librar un 
debate que non dan librado eles 
mesmos". 

o· discurso de Fraga 

Beiras criticoulle a Fraga que 
no seu discurso noh fixese , nen 
unha soa análise; nen diagnós
tico, nen deseño de proxectos, 
a respeito da autonomia galega, 
as suas institucións e os proble
mas de engranaxe coas admi
nistracións locais. "Por non fa
cer sequer fixo uso desta opor
tunidade para dar explicacións 
da grave reestruturación orgáni
ca operada por vostede na Xun
ta, rachando incluso as sime
trias das com isións lexislativas 
no Parlamento". 

A explicación da fuxida de Fra
ga cara eidos que non son da 
sua competéncia, esquecéndo
se dos aspectos internos, "é na
tural, pois fuxe dos problemas e, 
ademais, está a levar a cabo o 
desmantelamento progresivo do 
aparello do Estado autonómico 
dentro de Galiza. A apropriación 
do aparello institucional autonó
mico polo aparello partidário do 
PP e polos grupos de interese e 
de presión, organizacións priva
das e sectas diversas como o 
Opus, ao tempo que vacía a au
tonomia de contidos políticos 
decisórios efectivos''. Eisa gran
de contradición e o grande frau
de político".+ 

• A Nosa Terra, 
protagonista. Fraga 
sempre contesta, aihda que 
non tiñp. saída. Ante a 
análise de Beiras sobre a 
supeditación ao PP dos 
meiós de comunicación 
públicos e privados, Fraga 
quixo demostrar que, se eles 
tiñan todos os meios, tamén 
o BNG tiña un. Así que falou 
dun artigo sobre as vacas, 
para denunciar a 
contradición do discurso de 
Beiras co ali expresado, e 
das campañas do BNG 
citando a reportaxe de A 
Nasa Terra, sobre a 
concentración parcelária. 

Beiras retrucoulle que A 
Nasa Terra non era o órgao 
do BNG, e que el non liaos 

.xornais como boletins 
oficiais, senón só aqueles 
temas que lle interesaban. 
Na réplica, Fraga afirmou 
que "A Nasa Terra é un 
órgao que non ten nada que 
ver co BNG", pero fíxolle 
entrega a Beiras dunha 
fotocópia do artigo "O 
técnico e a vaca turbo", 
deste xornal. + 

• O poder no PP 
medido en espazo. O 
discurso do Presidente foi 
composto na sua segunda 
pa(te cos informes das 
distintas consellarias . Fraga 
escolleu segundo o seu 
critério. Asi, os 
queítanó(agas dedicáronse a 
medir o espazo que cada 
consellatia ocupou no 
informe do Presidente para 
saber o poder actual dos 
distintos conselleiros .. O 
resultado é este: Guiña 
gáñalle a Romai por tres a 
dous (3-2). Sube moito 
Pérez Varela. Consolida 
posición Pérez Vida! (as 
bágoas do presidente 
referíndose aos incéndios 
teñen nioito peso). 
Portomeñe manteñse. Díaz · 
Guedes necesita apoios. 
Xan Caamaño non entra en 
liza. Couceiro non cotiza. 
Orza suspende pagos. 
Dositeo, terá que investir. 
Permui cotiza no exterior, 
pero non na Xunta. Manolita 
está en alza.+ 

• Fraga ao Senado. Entre 
os xornalistas habia duas 
liñas de análise sobre as 
intencións de Fraga ao 
propor a reforma do Senado. 
Unha que Fraga, cando 
abandone Galiza, quer ser 
presidente do Senado. Outra 
que, coa reforma, o que 
pretende é ser Presidente e 
Senador. Todos coincidimos 
en que si, querer quer estar 
no Senado, para facer 
política desde Madrid. • 



CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Veiga Pombo con dificuldades para pechar as fendas no PSOE. ANT 

Continuan sen aclarar 
as ·irregularidades na Conce.llaria de Cultura 

A crise no concello. de Ourense 
sáldase· cun cámbio de tarefas 
nos concelleiros e sen ceses 
• CARME CARBALLO / OURENSE 

Todos os partidos, quitado 
o PSOE, coinciden en que 
a remodelación no 
concello de Ourense, 
serviu para cambiar de 
lugar as pezas pero non 
atalla o problema de fondo 
e mesmo se aumentan as 
responsabilidades dalgun 
dos concelleiros 
recusados. 

"A situación do Concello de · Ou
rense hai que analisala a partir 
dos conflitos internos que nunca 
foron explicados: cese do conce
llal de urbanismo, Xosé Luis Ló
pez Iglesias e demisión do -de fa
cenda, Cid Sabucedo" afirma An
tón Sánchez Rivera, concelleiro 
do BNG, diante da remodelación 
da equipa de governo apresenta
da polo alcalde Veiga Pombo. 

O presidente da Corporación 
ofereceu, como saída á crise 
reinante entre os socialistas, un 
cámbio de funcións e responsa
bilidades nos concelleiros recu
sados pqlo Pleno munici.pal, 
Balbino Alvarez de Cultura e 
Manolo Salgueiro Tizón de Vias 
e Augas. Na recusación do pri
meiro, no Pleno do 20 de Maio, 
coincidira toa a oposición (BNG, 
PP e CDS) ao non obter a con
fianza dos concelleiros para res
ponsabilizarse de nengunha ta
refa que comportase administra
ción económica. Pala sua parte, 
Salgueiro Tizón desmereceu a 
confianza dos edis a raiz do 
conflito Masesa, sobre o que o 
Concelleiro Delegado de Obras . 

1 1 

demostrou demasiadas "lagos", 
nunha xestión que deembocou 
na paralisación das obras da 
Pr~a dé Abastos por mor dos 
supostos chanchullos. no proce
so de concesión das contratas. 

A remodelación que agora se 
acomete cámbia as tarefas de 
vários concelleiros pero non dá 
lugar a ceses. Esta timidez nos 
cámios era de esperar, dado 
que, ainda no mes de Xuño, 
Veiga Pamba ratificara a toda a 
sua equipa de governo. 

Cámbio de lugar, 
pero non de persoas 

Para Sánchez Aguirre, do PP, 
estes cámbios non respostan ás 
expectativas "porque só miraron 
o conflito interno que teñen no 
partido, e non a eficácia, nen as 
necesidades reais; só quixeron 
contentar aos sectores enfrenta
dos do PSOE". 

Para Rivera do BNG "isto non é 

'Recusamos 
a un señor por 
consideralo · 
incapacitado para 
manexar fundos · 
públicos e méteno 
con m~iores 
responsabilidaqes" 

. ·, ~, r.:. t' .. 'f .. • • • • 

remodelación d~ nada, porque 
se recusamos a un señor por 
consideralo incapacitado para 
manexar fundos públicos en cul
tura e o meten con maiores res
ponsabilidades en funcións de 
governo, que me expliquen onde 
está o cámbio". O mesmo acon
tecería con Salgueiro Tizón "que 
non valia para Obras e Servizos 
e agora pano o alcalde na Con
cellaria de Facenda, sen deixar 
de ser Concelleiro-delegado da 
anterior. Ainda que lle cámbien o 
Presidente, non é nada". 

Por outra parte, e mentres o PP 
acusa tamén ao BNG de ser co
rresponsábel dos erras, esta úl
tima forza considera que o PP 
"protesta no concello, pero non 
na Deputación, onde eles gover
nan sen que haxa nen tan se
quera unha obra que saia a con
curso público". 

A bomba de cultura 

En todo caso o alcalde Veiga 
Pamba encóntrase cun sério pro
blema en vésperas das eleicións 
municipais. Se ben o conflito Bal
bino pudo ter a sua orixe no 
axuste de cantas que o CDS lle 
pasou ao abandonar o grupo 
centrista para pasarse ao socia
lista, resulta máis grave o desco
brim ento de gastos en C1:1ltura 
que superan con moito o presu
posto asignado a esta Concella
ria, gastos que non foron pagos, 
nen sequer contabilizados na In
tervención. O que non quita que 
a sua actual titular, Maria Oomín
guez, afirme que "enceta a sua 
laboura en cultura con optimis
mo, ilusión, agrado e relax", e 
que "a causa non ha ser f~cil ten
do en canta que Balbino Alvarez 
deixou o listón moi alto".• 

~ - 1 - i .... 

Recuperación 
/ . econom1ca 

Os últimos dados daconxuntura económica confirman a recupe
ración das economias ocidentais. A reactivación norte-america
na está dando paso á posta en marcha da locomotora alemá, 
superando, por fin, a persisténcia dos efeitos negativos deriva
dos da absorción da ex ROA. No Estado español o govemo mo
dificou á alza a previsión de aumento do PIS do 1 '3% ao 2%, ao 
tempo que prevé a criación de emprego neto a finais do ano 
frente a unha previsión inicial de 130.000 parados máis. Todos 
os indicadores confirman a recuperación pero con diferéncias 
sobre a intensidade e con valoracións diversas sobre os efeitos 
no emprego. Tamén está por ver como evolucionarán a inflación 
e o equilíbrio externo, pois ·unha reacción negativa pode anular 
os efeitos positivos da react.ivación. 

Os dados da RFA para o primeiro semestre do 94, cun crecimen
to do PIB do 2'8% e con taxas uasiáticas" na ex ROA (8'9%), está 
baseada na demanda externa (8'1%) e na construción (14'1%) e 
representan un evidente cámbio de tendéncia, chegando a pre
verse un 3'5% de crecimento do PIS para 1995. Ademais, aparte 
os países asiáticos, outros mercados emerxentes parecen en 
franca expansión (Países do Leste, América Latina e Médio 
Oriente). En qu~ medida po-
dará as economias española - - - - - - -
e galega aproveitarse da re-
cuperación? 

A resposta ven relacionada 
coa competitividade micro e 
macro da economía. A clave 
estará en mater baixo control 
as variábeis macroeconómi
cas e detentar unha vantaxe 
competitiva nalguns merca
dos e produtos. Os efeitos 
positivos en termos de produ
ción e emprego serán maio-
res canto máis sexan os sec-
tores con vantaxe no tempo 

'N . on existen 
sectores próprios 

nos que se 
detecte unha 

vantaxe 
importante" 

histórico. Normalmente, serán produtos e servizos avanzados 
tecnoloxicamente os que darán maiores e mellares froitos. No 
Estado español, senda unha economía diversa, non existen sec
tores . motores próprios vertebradores da economía nos que se 
detecte unha vantaxe importante. Mais, a internacionalización 
da economia, pala que determinadas empresas se localizaron 
aqui (sobretodo en Cataluña), permitirá que estas si podan be
neficiarse do tirón da demanda externa. lsto é asi pala auséncia 
de multinacionales españolas con tamaño suficiente. 

Dous dados de 1993 confirman o antedito: as primeiras 6 empre
sas exportadoras eran do sector do automóbil e entre as 1 O pri
meiras 8 son filiais estranxeiras. Do lado das importacións, a si
tuación é simétrica palas fortes relacións intraindustriais entre os 
grupos multinacionais. Só empresas relacionadas cos monopólios 
naturiais (petróleo, comunicacións, etc.) e algunhas empresas illa
das en cada sector lembrannos que estamos a talar da economia 
española. A presenza galega detéctase con dificuldade pala ca
racter estatal ou multinacional da maioria das empresas. 

A dependéncia tecnolóxica, financieira e comercial española 
respeito do exterior non permite esperar a volta das taxas de 
crecimento' do pasado en térmos de produción e emprego da
da a puxanza dos competidores e o desinterese histórico pala 
economía produtiva. Ainda asi, son grandes as posibilidades 
que se abren e as sociedades galega e española deberían sa
ber aproveitalas. • 

' ¡ •• 
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.EN DEFENSA DO CURRICÁN 

As contrarias aproban a identificación pero reclaman máis axilidade 

Proibir as volantas 
seria. máis efectivo que etiquetar os bonitos 
• SEVERINO XESTOSO 

O conflito deste verán na 
marea do bonito, entre 
buques que pescan cos 
meios tradicionais e os 
que o tan por métodos 
industriais, terá esta 
última semana de 
Setembro unha das suas 
confrontacións máis 
importantes. Non en 
augas de Fisterra, senón 
nos -moitas veces máis 
perigosos despachos de 
Bruxelas. Mentres tanto -
tamen este dias
cúmprese un mes da 
criación do distintivo de 
calidade para o bonito 
pescado de forma 
artesahal, quer dicer ao 
currican e oa cebo vivo. 

A idea da etiqueta identificativa 
naceu nunha xuntanza celebra
da o 8 de Agosto. Dez días des
pois tiña xa configuración legal. 
O 1 de Setembro comezaba a 
aplicarse nos partos do Norte de 
Galiza, onde -en liñas xerais
foi ben acollida, como amasa 
Xesus Basanta, Patrón Maior da 
Confraria "Santiago Aposto!" de 
Celeiro,"Coido que a implana
ción do distintivo da Etiqueta 
Verde --comentou- debe favo
recer postiivamente a etsa pes
caría, e a respeito dos resulta
dos xa están saíndo á luz nos 
principais mercados. "Entendo 
que é unha media acertada que 
ao meu parecer incluso deberia 
derivar á implantación de distin
tivos deste tipo, neutras pesca
rías e máis concretamente nas 

AUTOVIAS 

PESCA AO CEBO VIVO 

CARDUME 

nasas próprias lonxas ; buscar 
as denominacións de orixe en 
base a parámetros como a cali
dade, variedade e frecura dos 
nosos produtos". 

Estas declaracións chegaban 
dun porto cunha grande impor
táncia nas pescarías do Mar Cél
tico e onde na actualidade se
mente 5 buques se adican á pes
ca do bonito o "Cerquero Uno", 
"Beti San Nicolás"~ "Estrella de· 
David", "Noche de Paz" e "María 
Diaz". Pero no viciño porto de 
Burela, onde son 45 barcos-· 
cunha tripulación entre 10/12 ho
mes cada un- os que bonitean, 
e desde a Confraria "Sa Juan 
Bautista", opinaban que: "Como 
primeiro paso a etiqueta identifi
cativa pode servir para chamar a 
atención do consumidor; non 
bastante , no futuro é preciso 
chegar a procedimentos e meios 

de identificación máis áxeis, da
da a cantidade de prciduto que 
se expón nas lonxas". 

Opinións, en ambos os dous ca
sos positivas, para esta medida 
complentária, que sen embargo 
poderia verse danada pela pica-r 
resca -algun caso pode terse 
dado xa-- ao non contar a etique
ta cun lugar para a data de captu
ra e a facilidade coa que pode 
transpasarse dun bonito a outro. 

Alguns conserveiros reticentes, 
doutras modalidades de pesca 
que poden que se lles pasará 
factura, e o Comisário de Pesca 
Paleokrasas entanden que se · 
trata de limitar tamaños e buscar 
unha escura data perta do 2.000 
para proibir as volantas. Pero 
ten que ser agora, no 94 cando 
se ditamine dunha vez por todas 
se ditas artes son nocivas para a 

D O pesqueiro 
detecta o_Almeiro. 

1J Cae a estribor 
para pasar diante. 

11 Desde o buque 
lánzase o engado. 

11 .Continúa~ rodeando 
o Almeiro todo. 

IJ Párase a máquina 
e evitase facer ruido. 

l':1 Posición de pesca. 
Liñas por sotavento, 
ceibase engado regularme~te 
para manter o cardume. 

pescaría. Na Contraria de Burela 
téñeno moi claro: "a única medi
da efectiva que poda beneficiar 
a pescaría tradicional ao currican 
é a efradicación total e definitiva 
das volantas". 

Celeiro, á pergunta sobre que 
outras medidas se poderian to
mar para benefício desta pesca
ría, resposta: "supoño que habe
rá bastantes alternativa e ac
tualmente especúlase con facer 
accións conxuntas para a defin
tiva erradicación das artes de 
enmalle (volantas). Poderia ser 
un paso interesante. 

Mentres, os concellos bascas re
claman o direito das autoridades 
bascas a representar aes seus 
pescadores en Europa e o arras
tro peláxico configúrase como o 
próximo inimigo co que terán 
que combater os artesanais. • 

·O ministério de Obras Públicas di que as obras "seguen avanzado en firme" 

r----------------------, 
Cada peza 
un ·distintivo 

Estabelécese un distintivo 
específico, que poderá apli
carse a cada unha das pezas 

. da espécie Bonito do Norte 
(Thunnus alalunga B.), cap
turados por buques con base 
permanente en calquera dos 
partos Cantábrico Noroeste 
-desembarcadas nos mes
mos- que dispoñan da co
rrespondente autorización 
para faenar nas modalidades 
de curricán -cacea e ca
ñas- cebo vivo e destinen 
as suas capturas á comercia
lización en fresco. 

lf§itrl.fW 

1 
1 
1 
1 
1 
i 

O distintivo suxeitarase fi r- : 
memente mediante un apa- 1 

rello de fixadón, sobre a su- l 
perfície externa de cada pe- l 
za de bonito do norte, sexa : 
a bordo do buque pesqueiro 1 

ou en calquer momento en l 
terra, antes da sub-hasta. en 
primeira venda na lonxa 
porttJária. 

Distintivo en PVC flexíbel de 
200 miéras. 

Medidas: 55 x 85 milímetros, 
con ángulos redondeados. 

Estampación: A duas cores 
(azul o perfilado do pez, an- .1 

zol e sedal e verde o fondo) · : 
con tintas inalterábeis á au- : 
ga. Letras en branca. Tro- 1 

quel de 2 milímetros centra- : 
do no lateral esquerdo. • : 

1 

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

Xosé Cuiña remite a · 1997 a entrega das autovios 
• L.T. treito de Ourense a Benavente Guiña declarara o . 5 de Agosto trinque de excus~s para o -apra-

estará rematado no verán do pasado que as obras non avan- zamento das obras das auto-
A Xunta admite que pode haber 96, e o trinta por cento restante zaban ao ritmo desexado e pro- vias, bandeira do Governo Fra-
noves retrasos nas datas de en- no que queda de ano. Para o · metía presionar ao Governo cen- ga. A máis orixinal foi a de No-
trega das autovías da Coruña a Treito Lugo-Benavente a nova . tral para que as autovías rema- _ vembro de 1993 cando Xosé 
Lugo e de Vigo a Ourense. Es·- data está entre 1995 e 1996, tasen nos prazos sinala9os. Cuiña se referieu ao paso da 
tas dilacións súmanse aes dous 'pero nesta parte das obras cóm- Pedrafita como a unha dificulda-
anos de demora previsto para o ·pre contar cos dous anos como O ·intento de Xosé Guiña de pa- de xeolóxica imprevista. 
paso da Pedrafita. En sintonía mínimo de retraso para a Pedra- sarlle a responsabilidade do re-

Despois de facer pública o co ministério de Obras Públicas, tita. Entre os contratistas con- traso ao Governo central, explí-
a Xunta remite o posibel final vénse que este retraso pode ser case como unha forma de retru- Conselleiro a última data de re-
das obras para o remate do 97. de máis de catro anos. car as calificacións de estafa traso , o ministério de Obras 

para o anúncio de peaxes para Públicas aseguraba nun anún-
O prazo definitivo do 95, que su- O deputado do BNG, Xosé Ro- as autovías galegas. cio publicado en todos os xor-
cedeu ao do 92 e ao do 93 tam- driguez Peña acusou ao cense- nais do país que "gracias ao 
pouco era certo. O representan- lleiro Guiña de ir a remolque do Rebaixas do 58 por cento estarzo de todos, as autovías 
te da Xunta di que ten a con- que a Administración central lle seguen avanzando firme". No 
ciénCia tranquila e proclama di e de non querer comprometer- O titular da consellaria de Políti- texto se proclama o estado de 
xunto co Governo central que as se cunha data de terminación ca Terr.itorial deixou outravolta plena execución dos treitos en-
obras siguen o seu camiño. das obras. Pola sua parte, Xosé sen explicación as rebaixas im- tre Lugo e A Coruña e entre 

Desque non se cumprlran com-
Carlos Baños, deputado do portantes, ás veces até dun 58 Ourense e Vigo. Nunha comu-
PSOE calificou a Guiña de de- por cento, sobre a licitación ori- nicación anterior, Obras Públi-

premisos anteriores, o consellei- magogo e de actuar de forma . xinal. Tanto a Consellaria como cas daba para o 96 a adxudi-
ro de Política territorial procura desleal por ter inspeccionado as o Ministério de Obras Públicas cación do paso da Pedrafita , 
non precisar datas pero na sua obras en helicóptero cando dis- insisten en que a calidade das pero agora anúncia que será 
última comparecéncia no Parla- puña de cumprida información obras non baixará ces prezos. no 95. "As autovías da Galiza 
mento recorre ás entregas :por do estado das obras a traveso seguen no bon camiño", reza o 

Xosé Cuiña. A. IGLESIAS partes. Asi, o 70 por cento do do ministério de Obras Públicas. A Xunta amplia caqa semestre o anúncio. + 
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CONCENTRA C l Ó N PARCELÁRIA E VIOLÉNGIA 

POR UN PUNHA·DO DE TERRA 
Nestes dias os jornais galegas davam a 
notícia dum mozo morto a tiros em A 
Gorga (concelho de Sandiás) por causa 
de propriedade duma finca. 

NEMÉSIO BARXA 

cepgóns, tampo!Jco acada · alteragóm 
nem resposta; os mais arriscados acu
dem a alguém (advogado, gestor, estu
dante, ilustrado ou parente com mais 
conhezimentos) para que redija a corres
pondente reclamagóm, que poucas ve
zes tem resposta es-
crita. Segue a buscar-

adjudicatario, ou de atentado e agressóm 
física, ou dar lugar ao rencor acumulado 
que provocará futuras actuagóns. 

Ninguém advertiu aoa afectados por la 
Concentración parcelaria, nem muito me

nos facilitou, a neces
sidade de formalizar 

se resposta no con- - - - - - - - - - - as reclamagóns e re-

Nas resenhas jornalísticas abundam as 
referencias á "Galiza negra", "ramalazo 
celta", "primitivismo", etc., num trasunto 
apressurado de crónica negra, grato ao 
ledor mas carente do mínimo análise das 
realidades e motivos que podem levar a 
um home a matar, e morrer, por um rego · 
ee agua, um anaco da terra ou um direito 
de paso. Sempre o momento fatal (e in
justificado) chega precedido de factos ou 
acontecimentos acumulados no tempo e 
provocadores, muitas vezes anunciado
res, do desenlace. Nom firem ou matam 
polo rego de agua ou póla besta que en
trou em herdade alheia, senóm por um 
preexistente e prolongado (incluso tras 
geragóns) conflito pessoal ou de intere
ses, nunca resolvida e ainda escarneci
do, que desemboca em desasperagón. A 

gares diferentes, que o dono de dous ca
beceiros fique sem nengum mentres que 
o v[zinho se converte em titular de qua
tro, que ao que tem casa e finca ou horta 
unidos no centro urbano da aldeia o pri
vem da finca anexa que entregam a ou
tro vizinho, que troquem urna finca vizosa 
nos arredores do lugar por outra pedre
gosa em espagos alonjados, e tantas 
mais das que podo dar noticia, com ne
mes e lugares, polas abundantes recla
mac;óns formuladas desde os meus escri
torios. Pior ainda é o das masas fores
tais, soutos e carvalheiras, que· podem 
trocar de dono sem a_adequada compen
sagóm e que significam geralmente urna 
riqueza acumulada durante geragóns, 
com urna forte carga de tradigóm familiar, 
ecológica e económica, que remata na 
tala do arbolado, agravando a defores
tagóm geralizada. 

tacto pessoal cos que 
directamente estám a 
facer o planeamento e 
confía-se nas respos
tas verbais; e assím 
pasa o tempo e chega 
a momento em que os 
proprios técnicos ma
nifestam que nada po
dem facer; tampouco 
há resposta aos que 
formularom recla
mac;óm escrita, todo é 
um muro de silencio 
que desconcerta e irri
ta aos perjudicados 
que observam como 
se cumplem os pra
zos, como se leva a 
cabo a atribuigóm de-

'Casos 
cursos por escrito e no 
seu tempo (ninguém 
da Administragóm ja 
que o Sindicato Labre
go acude sempre que 
pode), nem que de
vem guardar a copia 
selada do escrito para 
acreditar te-lo apre
sentado, nem se res
postou a esses escri
tos (se os houvo) em 
tempo coas expli 
cagóns para urna res
posta adequada. Ao fi
nal o descontento, a 
sospeita de que houvo 
desigual trato , o ren
cor ... ou a violencia . 

, tensóm acumulada polo problema irresol
to e a falta de vontade para soluciona-lo 
levam á raiva, a exasperagóm e ao de
sespero. Neste ponto qualquer causa é 
posibel em qualquer parte. 

Sempre haverá descontentes, mas si
tuagóns sem dúvida, como as nomeadas, 
bem poderiam ser arranjadas deixando 
ao dos canastros polo menos um caba
ceiro, resp~tando as fincas de tamanho 
superior ao normal ou as imediatas á vi
vencia e, desde logo, os soutos e fragas. 

ATÉ AQUI AINJUSTH,;:A 
finitiva e como se pro-
duce a entrega das 
novas parcelas sem 
que o seu problema 
fosse resolvido nem 
tivese resposta ade-
quada. Por último en-

tam magoantes como 
que o proprietário 
duma finca grande 
veja-se convertido 

em titular 
de duas mais 

pequenas sitas 
em lugares 
diferentes" 

Muitas podem ser as 
causas, mas seria 
conveniente que em 
tema tam importante 
e util como o da Con
centragóm parcelaria, 
a Administragóm pú-

No caso da noticia da morte que dá lugar 
a este comentario aparece un elemento 
que comenza a ser frequente nas dispu
tas rurais: ou trabalhos de Concentragóm 
parcelária que estám distorsionando en 
muitas oportunidades, coa sua falta de 
tacto e as suas pouco afortunadas reso
lugóns, a convivencia aldeana. 

Alem disso a falta de informagóm dos 
afectados. As reclamagóns formulam-se 
aos técnicos que confeccionam o plano e 
realizam as atribuigóns das novas parce
las, técnicos que nada res0lvem ainda 
que -provavelmente para defenderse 
deles- manifestam que teram em conta 
a protesta; pasa o tempo sem modifi
cagón e os mais apurados ou mais sabi
dos deslocam-se ao Servigo de Estrutu
ras Agrarias, na capital da provincia, on
de se toma nota da reclamac;óm que, ge
ralmente e com muito escadas ex-

tera-se de que qualquer prazo para reco
rrer fica choido. 

blica fosse particularmente sensível ás 
reclamagóms dos lesionados no reparto 
e adicasem meios a explicar o porqué 
dos acordes nos que se lher priva do que 
pertenceu ja aos seus antergos ou por
que vai parar á propriedade do vinzinho o 
que eles nunha lhe quisserom vender ... e 
tantas outras situagóns aparentemente 
inexplicaveis ou aflitivas. • 

E CHEGA O DESESPERO Já nom é o pior as exidentes injusti<;as 
que se producem no reparto do terreo e 
atribuigóm de parcelas, com casos tan 
magoantes como que o proprietario du
ma finca grande veja-se convertido em ti
tular de duas mais pequenas sitas em lu-

Neste especial estado de ánimo pode 
surdir a raiva contida e explodir em 
acgóns directas, de resistencia, opóndo
se á toma de posse por parte do novo 

¿I 

S U B S C R-E B A S E 

ANOSA TERRA 
(Remitir a A NOSA TERRA un ha vez cu
berto en maiúsculas) 

Nome ... ...... , ....................... Apelidos .... ; ........................................................... . 
Enderezo ................................................................... Cod. Postal ................... . 
Teléfono ............................. Povoación ................................ N.l.F .................... . 

Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de: 
Galiza/Estado/Portugal ......... .. 7.500 pta./ano .............. 3.750 pta./semestre 
Europa ............ ....... .................. 9.100 
América e resto do mundo .... 1.0.900 
a) Subscricións para o Estado español 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto'do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLEJIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ................................. . 
Titular da Canta ou Libreta ........................................................................................... . 
Nº Sucursal ............... Povóación .................... ~ .......... Província ................................ . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATÜRA) DATA 

A 

A información que paga a pena ter 
1 
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V 10 L É N C l A SOCIAL 

O ano pasado recollé~onse 63 denúnc_ias en Comisária 

Compostela aproba a criación 
dunha casa de acollida 
para mulleres maltratadas 
• CARME VIDAL/COMPOSTElA 

Santiago terá antes de 
rematar o ano unha casa 
de acollida para mulleres 
maltratadas conforme se 
aprobou no pleno 
municipal celebrado o 
pasado Luns. Mesmo 
senda mo_i poucas as que 
se atreven a denunciar os 
m aos tratos no ámbito 
doméstico, no concello de 
Santiago rexistráronse no 
pasado ano ante a 
comisária de policia 63 
casos de denúncias de 
violéncia contra mulleres. 

En canto ao Servizo de Aseso
ramento das Mulleres de Com
postela, das 1.264 demandas 
de axuda apresentadas nos seis 
primeiros meses de 1994, case 
o 30% correspóndese a vítimas 
de agresións físicas e psíquicas. 

A necesidade de criar unha ca
sa de acollida para esta comar
ca fora xa apresentada desde o 
ano 1991 en várias propostas 
da concelleira do BNG, Encarna 
Otero nas que se demandaba 
do Concello de Santiago a cria
ción deste centro de asisténcia 
primária ante a proliferación de 

actos de violéncia exercida con
tra as mulleres e a abertura dun 
servizo municipal de informa
ción xurídico-laboral para casos 
de violacións e maos tratos. 

Aloxamento e asesoria 

A concelleira da Muller, Clotilde 
Rodríguez Martull apresentou 
un proxecto que está pensado 
para aloxar a un máximo de 1 O 
mulleres e oferecer os servizos 
de información sobre recursos 
sociais e organismos aos que 
se podan dirixir, asesoramento 
xurídico, apoio psicolóxico e so
cial, aloxamento e alimentación 
e resolución das situacións 1·e
gais urxentes. O fin deste centro 
é acoller de forma provisória, a 
mulleres submetidas a casos 
extremos de violéncia. 

Con respeito ao proxecto agora 
aprobado en pleno, Encarna 
Otero sinala a necesidade de 
que a proposta se abra á partici
pación dos grupos de mulleres, 
secretarias da muller dos sindi
catos e asociacións feministas. 
A concelleira nacionalista recla
ma asimesmo medidas para ga
rantir a escolarización dos nenas 
e nenas que se vexan na obriga 
de ter que acudirá casa de aco
llida, o desenvolvimento de cur
sos de auto-estima, convenien
tes medidas de seguridade e un 

plano de desenvolvimento labo
ral realista que permita ás mulle
res integrarse no mundo do tra
ballo, habida canta de que a de
pendéncia económica é un dos 
maiores atrancos cos que se 
atopan as afectadas por maos 
tratos no ámbito doméstico para 
comezar unha vida distinta. 

Ingreso no mundo laboral 

Para Otero a casa ten que cum
prir a función de salvagardar ás 
mulleres do perigo ao que se 
ven submetidas polas agresións 
pero non debe descoidar a pos
terior incorporación da muller 
nun ambiente distinto do que se 
viu abrigada a fuxir e por iso ve 
conveniente chegar a convénios 
de colaboración con empresas e 
organismos para posibilitar o in-
greso no mundo laboral. -

En canto á xestión do centro, o 
Partido Popular apresentou un
ha emenda na que solicitaba 
que fose unha institución benéfi
ca a que rexira a casa de acolli
da argumentando a profisionali
dade e o abaratamento de cus- -
tos que suporia. A proposta dos 
pop u lares foi rexeitada polo 
PSOE e BNG ao entender que o 
labor desenvolvido polas casas 
de acollida correspondíase cun -
servizo social e non unha obra 
"de signo caritativo". + 

PARA O CENTRAL HISPANO A VIDA 
HUMANA VALE 50.000 PESETAS 

MANuEL VEIGA 

Nunha oficina"' bancária do Central Hispano, situa
da no bairro vigués da Doblada, enfrentábanse o 
pasado Luns, un garda xurado e dous atracado
res. Un deles resultou morto a tiros, o outro ferido 
grave, en tanto o vixiante recebiu várias coitela
das. Todo por un botín de 50.000 pesetas. O go
vernador Xurxo Parada louba ao garda xurado e 
afirma que actuou con lóxica, a mesma lóxica que 
deberia ter aplicado, segundo esta autoridade pro
vincial, calquera cidadán con licéncia de armas 
que poidera estar presente. lsto recorda un artigo 
que na Transición escrebira o 
xornalista de extrema dereita, 
Luis Maure Mariño, increpan-
do aos traballadores dun ban-
co por non se ter defendido 
durante un atraco. No mesmo 
pedía tamén o uso extensivo 

se trata é de evitar que cunda un exemplo de des
proteción e de facilidade para os futuros ladróns. 
Pero, ainda que lles custe recoñecelo, o exemplo 
dos Estados Unidos ~ claro ao respeito: pésie á 
grande preséncia policial e mesmo á execución 
periódica na cadeira eléctrica de delincuentes, o 
número de delitos non diminue, senón que se irr-
crementa constantemente. · 

Pero non toda a sociedade ere nas versións ofi
ciais. Alí mesmo, na Doblada, coa sangue ainda 

extendida, un cidadán excla
maba en voz ben alta: "os ver
dadei ros ladróns son os de 
dentro que nos queiman a to
dos cos intereses que cobran". 

de armas como sistema pre- - - - - - - - - ... 
Para os bancos e para todos 
os que defenden o uso de ar
mas de fago a vida humana é, 
se cadra, menos importante 
que a propriedade privada. E 
non só a vida dun atracador, 
senón tamén a dos gardas xu
rados. Claro que a criación de 
compañías de seguridade po
los próprios bancos é un es
plendido negócio que fornece 
de boas comisións aos mem
bros do Consello de Adminis
tración. 

ventivo. 

Con todos estes elementos na 
man parece doado de sinalar 
o culpabel: o atracador, asi 
como o remédio: andar todos 
con pistola. Poucos se para
rán a pensar nese outro dato, 
o do botín, un botín necesa
riamente pequeno dada a tec
noloxia antiroubo (caixas her
méticas, apertura retardada ... ) 
que hoxe aplican todas as en
tidades de aforro. 

'A criación de 
compañias de 

seguridade polos 
próprios bancos é un 
esple~dido negócio' 

Trátase dunha espiral violenta 
que non ten fin, pero que, co-

A patronal bancária sabe iso mo se ve, ten. léxica, ainda 
e, con todo, segue a defender a proliferación de que non no sentido que di Xurxo Parada. Asi, as 
gardas xurados e policias privadas, coma se coi~ caixas fortes dos Mários Conde de turno están 
dasen que unha vida é menos importante que ben defendidas e incluso crecen. Reixa ven de es-
evitar o roubo de 50.000 pesetas. Dirán, no seu trear unha obra de teatro que alude a estes pro-
~fav0r, ..que aGfemais .d0-ciifie~m - -deste. -easG,- o-que - - b~emas.- Titúlase: Doberman. + 

ANOSA TERRA 
ENCADERNADA 

1978-1992 
(16 TOMOS) 

Tomo I 1978 4.000 pta D 
II 1979 D 
III 1980 D 
IV 1981 D 
VI 1982 . " D 
VII 1983 D 
VIII 1984 D 
IX 1985 D 
X 1986 D A coleición 
XI 1987 . " D completa XII 1988 6.000 pta D 
XIII 1989 D (16 tomos) 
XIV 1990 D 
XV 1991 D terá un prezo 
XVI 1992 D 
XVII 1993 8.000 pta D de 68. 000 ptal 

FORMA DE PAGAMENTO: 

PARA A COLEICION COMPLETA 

D Ao contado (cheque) 
Domiciliación bancária: D 3 recibos de 22.667 pta. 

D ·6 recibos de 11 .334 " 
D 12 recibos de 5.667 ' 

PARA TOMOS SOLTOS 

D Ao contado (cheque) 
D Domiciliación bancária 
(até un máximo de tres recibos sen custe financeiro) 

Reminr a A NOSA '!'ERRA unha vez cuberto en maiúsculas: APARTADO DE CO
RREOS 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30. 

NOME ........................................................................ APEUDOS ........... ......................................... . 

ENDEREZO ....................................................................................................................................... . 
.............................................. .......... C.P ............................... : .. TELÉFONO .................................... .. 
POVOACIÓN ..... , ..................... .................................. PROVÍNCIA .................................................. . 

Pago domiciliado (cubrir dos dados do bolenn adxunto) 

B~CO/CAJXA .......................................................... CONTA/UBRETA Nº .................................... .. 
TI1UlAR DA CONTA/UBRETA ............................................................................................................ . 
......................................................... .......................... Nº SUCURSAL ............................................. .. 
POVOAOÓN .............................................................. PROVÍNCIA ............. .................. .' .................. . 

Sérvanse lomar noto de atender olé novo aviso, e con cargo á rniña conta, os recibos que ao 
meu norne lle sexan- apresentados por Prornocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA TERRA) 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 



f ENDÉ_NCIAS NA SOCIEDADE 

Os gal egos afogados ante a falta de traballo 

Case a metade da mocidade galega 
di_-·sentirse na·cionalista 
• A.ESTÉVEZ 

A mocidade galega é 
nacionalista. Esta é unha 
das conclusións que extrae 
un inquérito elaborado pala 
Fundación Santa Maria 
entre mozos de todo o 
Estado con idades 
comprendidas entre quince 
e vintecatro anos. O 

que galego e un 7% dos xove
nes di, simplesmente, que é es-· 
pañol. Hai un 44% de galegos 
que non opina neste tema. 

Compromiso social 

A mocidade galega monstra 
unha forte inclinación, segur'ldo 

o inquérito, maior que na media 
do Estado, á solidaridade. Hai 
unha grande participación e 
apoio a organizacións ecoloxis-

tas, pacifistas, de loita polos di
reitos humanos ou de loita con
tra a sida. 

Os galegas tan:ién destacan no 
inquérito no canto de abordar o 
problema do paro. O número 
de aquelas persoas que bus
can o seu primeiro emprego e 
as que xa levan máis de tres 
anos no paro é maior que a 
média do Estado. O cepticismo 
ante a perspectiva dun traballo 
seguro e estábel é a postura 
xeral da mocidade da Galiza 
que, nunha alta porcentaxe, 
aceptaría calquer traballo para 
poder ter cartos. 

estudo fundamentouse na 
rec611a dos valores máis 
apreciados pela 
xuventude. 

Segundo o inquérito, o 45% dos 
xovenes galegas amasaron sen
tirse galegas e non españois. 
Dentro de todo o Estado, o sen
timento nacionalista dos galegas 
só foi superado polos bascas, 
que nun 69% das respostas, di
xeron sentirse euskaldunas. 

Hai que destacar a baixa por
centaxe de mozos que resposta
ron sentirse españois a respeito 
de anos atrás. Só un 4% das 
respostas afirman un sentímento 
maior de nacionalismo español 

Só os. 
bascas 
superan aos 
galegas en 
sentimento 
nacionalista. 

O 45% afirman sentirse 
máis galegos que espal'lois 
o.usó galegas, e só un 11%· 
se declara máis español 
que galego ou só espallol. 

A dependéncia da tamília e falta 
de cartas pola críse fai que na 
Galiza a mocidade estexa máis 
deseperada por atopar o primei
ro emprego. que os mozos do 
resto do Estado, segundo afirma 
o estudo da Fundación Sante 
Maria. Para os galegas, o paro 
non é unha situación transítória, 
senón unha condición identifica
tíva, "ser un parado" e non " es
tar no paro". Asímesmo, os ga
legos declaran, nunha baixa 
porcentaxe, sentirse protagonis
tas da sociedade. • 

Q NACIONALISMO NO ESTADO ESPAÑOL 

ANGUITA E A CUESTION NACIONAL· 
UN DEBATE PENDENTE E URXENTE PARA EU-IU 

Non sen tempo, Julio Anguita ven de adi
car un pequeno esforzo á reflexionar so
bre a conformación nacional do Estado. 
Indo máis alá da liorta con Pujol, referiu
se ao federalismo como moaelo preferido 
pala sua formación política. Non é moí 
oríxinal, sobre todo tendo en canta que 
nalgunha· épo~a o PCE chegara a talar,· 
mália que fose sobre o papel, do dereíto 
de autodeterminación. 

Á hora de concretar en que consiste ese 
federalismo, Anguita, usa como eixo do 
seu pensamento a idea de solidariedade. 
Fala do direito cultural á diferéncia, pero 
non admite esa diferéncia ndutros terre
es, pois considera que o modelo compe
tencia! debe ser igual para todos. Tamén 
ere que no gqverno federal debe residir o 
poder supremo dese Estado, porque só 
el poderia ser o garante da solidaridade. 

O modelo recoñecido pola Constitución 
é o froíto dun trasacordo entre os milita
res que propugnaban o café para todos, 

·e que na prática non era máis que o mo
delo rexional franquista con algunhas 
competéncias a maiores, e o defendido 
polos nacionalistas, nomeadamente 
bascos e cataláns, que· propugnaban un 
re.coñecemento da natureza plural do 
Estado, fundamentado na existéncia de 
catro nacíóns: Cataluña, Euskadi, Galiza 
é España. Ese termo médio, que foi o 
aceitado, permitiu a inclusión de duas 
categorias: as nacionalidades históricas 
que eran as que contaban cun estatuto 
aprobado en tempos da República, re
coñecíbeis ademais por contar cunha 
língua diferente e outras características 
próprías e as rexións, posuidoras de 
menores competéncias. O termo Espa
ña quedaba para referirse ao conxunto 
do Estado, evitando asi suspicácias so
bretodo nos cuarteis, ainda que os na-
-Gi9oal¡stas ~eguiroq -::GP.t~Q~? ,_P~~.~i,C!Jl~!-
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MANuEL VEIGA 

mente pola expresión Estado español. 

Chama a atención que riláis dunHa déca
da despois·de conformado este cadro, 

mentan constantemente a escala espa
ñola e europea? Dirá que, se governase 
el, esa solidarídade teria sido efectiva, 
pero custa crelo cando o seu partido en 

sen os militares xa 
como espada d~ 
Damocles e cando o 
dereito de autode
terminación lle foi. 
recoñecido xa a pai
ses, non só do ter
ceiro mundo, senón 
mesmo do primeiro 
como Alemaña do 
Leste, Lituánia ou a 
República Checa e 
está a debate neu
tros como Bélxica 
ou o Canadá, pois 
ben, chama a aten
ción que a estas al
turas Júlio Anguíta 
se apunte ao café 
para todos, equipa
rando a Cataluña ou 
a Galiza coa Rioxa 
ou Múrcia, e se pre-
sente cun federalis- - - - - - - - - - -
mo reseso e despro-
visto de contido. 

Hai que perguntarlle 
a Anguíta, tan positi
vamente inovador e 
heterodoxo a respei
to do modelo econó
mico e social, se a 
solidaridade da que 
el tala serviu e serve 

'Chama a .átención 
que a estas alturas 
Julio Anguita se 

apunte ao café para 
todos, equiparando a 
Cataluña ou a Galiza 

no caso galega, coa Rioxa ou Múrcia'. 
cunha estrutura pro-
dutiva fanada polos 
governos de Madrid 

Galiza negociou a 
reconversión, votou 
si á entrada na CE, 
voltou a votar si, 
ainda que crítica
mente, ao Tratado 
de Maastricbt e xa
m ais se opuxo na 
prática -ainda que 
igual o ten feíto nal
g un comunicado 
formal- ás cuotas 
de produción agrá
ria e industrial im
postas polo Estado 
español e a ~ CE. 
Acudindo á história 
tampouco é para 
confiar nas forzas 
estatais, mesmo 
nas progresistas, e 
botarse a dormir. A 
República acabou 
por desilusionar 
completamente a 
Castelao que nal
gunha mec;tida crera 
nela. 

No caso galego, 
está claro que EU
IU non figura máis á 
esquerda real que o 
nacionalismo, se
nón todo o contrá
rio. A non ser que 
chamemos esquer-
da a unha entelé
quía teórica e non 

e Bruxelas. Onde está a solidaridade 
cando as distáncias entre as chamadas 

--!.Yfióp1?- , rJ~él~ e •. {e.xi~~s -,P9~~E(s ,1s~1 in~r.1-

aos posicionamentos diários no seo da 
sociedade. E ista non é unha,apreciación 
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Anguita pode comprobar na sua próxima 
visita talando con calquera cidadán, algo 
que Geluco sabe tamén perfectamente, 
ainda que no xogo eleitoral utilice outros 
argumentos porqu~ algo ten que dicer, á 
vista do seu cativo espácio político. 

Como é posibel que o Coordinador Xeral 
de ILJ,. insubmiso e capaz de dar a cara a 
outros níveis, non sexa capaz de deca
tarse de que a cuestión nacional consti
tue a pedra de toque da evolución futura 
do Estado español e sen dúbida o pro
blema máis grande que ten planteado? 
Como pode a lucidez apagarselle de tal 
maneira neste terreo até verse confundi
do, el si, ca ídeário da dereita máis car
petovetónica e centralista? 

Anguita proclama un federalismo valeiro 
que asum~ a salvagarda dos dereitos 
culturais (faltaba máis a estas alturas), 
pero retrocede en todos ·os demais cam
pos. Cataluña, Euskadi e Galiza son na
cións que só unha enorme e trasnoitada 
venda lle impide ver, esquecendo as re
flexións de Marx sobre Irlanda ou as de 
Lenin sobre o dereito de autodetermina
ción e apontándose ao modelo máis cen
tralista dos Pecés históricos. 

Deberían os seus compañeiros galegas 
de avanzar sen medo nese debate, sem
pre adiado, sobre a cuestión nacional e 
informar diso a Júlio, home intelixente . 
·que ten ainda a oportunidade de evitar 
que a sua formación acabe por ser espa
ñola no sentido literal, por desaparición 
efectiva nas tres nacionalidades históri
cas (se en Cataluña resisten é precisa~ 
mente por unha mellor comprensión do 
seu carácter nacional). A alarma no Par
lamento galego xa soou. De non poñerse 
a rectificar de contado incurrirán nun sui
cídío político do que só eles mesmos se-
ránr re~RQn,s,~b,ejs.t, , , , , ; , , , ~ ~ 1 r r 
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A crise dos bals(3iros.resólvese con boas perspectivas para A Habana . 
Cuba asina acordos comerciais eón tres países 
•M.V. 

Representantes do 
governo cubano asinaron 
estes dias acordos sobre 
comercialización e 
exportación de tres dos 
produtos básicos que 
oferece Cuba: cítricos, 
niquel e tabaco. Na illa 
parece albiscarse xa a 
luz ao final do tunel 

T abacaleira española a que rea
nude as importacións procecfen
tes de Cuba. 

Empresários británicos visitaron 
igualmente estes dias a illa, o 
que deixa ver unha nova postu
ra · por parte dos conservadores 
de Londres a respeito de Cuba. 
Ao negociar cos governantes 

cubanos dan testemuñas de 
que Ocidente non alberga espe
ranzas dun cámbio de rumbo 
súbito na política cubana, nen 
un remprazo dos seus gover
nantes, o que contrasta coa 
deslexitimación verbal na que 
insisten outros líderes dereitis
tas, nomeadamente os respon
sábeis españois do PP. 

Tamén o bloqueo norteamerica
no pode estar próximo ao seu 
fin. O clima das últimas conver
sas entre os dous paises asi o 
demostra. Nos Estados Unidos, 
tanto sectores políticos republi
canos; como económicos, con 
ciumes dos investimentos euro
peos na illa, asi como meios de 
comunicación están a poñer de 

manifesto a necesidade de po
ñer remate ao embargo. 

Venda de ·servícios 
ao exterior 
Carlos Lage, un dos estretegas 
da nova política económica cu
bana, confia nos ensaios dun 
novo modelo baseado na venda 

que tivo o seu ponto 
máis negro coa crise 
dos balsei ros. 

A empresa canadiana Afean 
chegou a acordes co gover
no cubano para a comercia
lización dos xacementos de 
níquel, matéria da que Cuba 
é un dos maiores produtores 
mundiais. A sua explotación 
estaba estancada nos últi
mos anos por mor do desa
bastecem ento técnico da 
illa. O bloqueo afectara á 
produción, como aponta o 
caso das cafeteiras italianas 
que teñen vedada a sua im
portación nos Estados Uni
dos ao estar elaboradas con 
niquel cubano. Tamén o 
sector dos cítricos pode ter 
unha recuperación despois 
dos acordes asinados entre 
A Habana e várias empre
sas chilenas. A produción de 
laranxas estaba a perderse 
nos almacéns cubanos pala 
caréncia de vías de comer
cialización. O terceiro acor
de corresponde ao ramo ta
baqueiro. Neste caso será a O tabaco voltará a ser fonte de divisas. 

TERCEIRO MUNDO E SOLIDARIEDADE 

Hoxe en día estannos a bombardear con
tinuamente con imaxes desoladoras do 
que está a contecer nos países do cha
mado Terceiro mundo, que mais ben pa
recen do outro mundo. 

Diante de situacións limites que están 
acontecendo en diversos países, e axita
do mediante grandes campañas de sen
sibilización na prensa, xurden os grandes 
salvadores da humanidade, os "novas 
mitos", iso si: nada de política. Organiza
cións de solidariedade (ONµs), curas de 
sotana, curas progres, antigos marxistas 
que trocaron esta filosofía polo cristianis
mo, 0,7% médicos e veterinários solidá
rios e un longo etcétera destas causas, 
apúranse a abrir cantas bancárias de so
lidariedade economica (tal vez lle seria 
moito mellar que a xente ingresase os 
cartas nunha única conta para evitar con
fusións), para asi con esa recadación, 
"aliviar" momentaneamente unha proble
mátrica que veñen padecendo eses po
vos desde o colonianismo europeu. 

Este tipo de organizacións (todas apolíti
cas), agraman cando a problematica so
cial e a miséria se acentuan. Asi, pode
mos decer que ONGs alugan a baixos 
prezos e por un determinado número de 
anos grandes territórios con indíxenas in
cluídos, para "protexelos", e deste xeito 
conservarase o aborixe, autóctono, arte
sanal e tradicional deses malpocados ín
dios. Tamén hai quen 'pens'á'. 'qué-'repar
tindo as migallas que cairon na mesa pó-

ONG, PARA QUE? 
XURXO ÁLVAREZ 

deselle dar de comer a uns negros, e 
deste xeito mándaselle ese 0,7% do PIB: 

· todos/as contentos/as e a conciéncia 
tranquila. Tamen hai quen é tan solidário 
que decide avantar as fronteiras e ir 
aprenderlle a cultivar as terras a quen o 
ven facendo desde hai séculas. Esta's 
son as novas filosofias 

que é aquí onde radica o problema fun
damental xa que os danos das produ
cións (agrícolas, mineir_as) , están nas 
mans dunha clase burguesa que governa 
estes países, que aproveitándose dun 
proletariado submetido na máis pura es
cravitude, están a ser utilizados para pro-

duccir ou extraer ma
térias primas que ser-de entender a solida

riedade, o que se cha
ma "história guai", que 
non analisa os proble
mas de fundo, os que 
baixo a bandeira de "lo 
enrollado" pasan de 
política e adicanse a 
enviar esmolas, e que 
polo método da carida
de pretenden solventar 
os problemas do Sul. 

-________ ven de sustento áeco-

'Son as novas 
filosofias de 
entender a· 

solidariedade, o que 
se chama "história 

nomía das muliinacio
nais e dos países po
de ros os. Son estas 
clases burguesas 
mandarins os directos 
culpábeis da situación 
dos seus respectivos 
países, que ao estaren 
vendidos aos intere
ses de tora teñen ao 

. Pero o que se está a 
facer con e$ta atitude 
é prolongar unha ago
nía interminábel. 

guai", que non 
analisa os problemas 

de fundo'. 

. povo l'Jª máis absoluta 
miséria. Non se pode 
permitir baixo nengun 
conceito que países 
como Brasil haxa xen
te que estexa rebus-A estes países, que xa 

están fara da periféria, 
se seguimos na liña 
das esmolas nunca sairán dese pozo da 
miséria. O seu problema solventarase 
cando o Imperialismo deixe de asoballa
los, e lles permita viver ao seu xeito, e 
cando sexan donas do seu país e dos re
cursos. A mesmo tempo nestas nacións 
submetidas teranse que dar procesos de 

·1lberación·da ~sob'erani'a nacional, e ta
mén de liberación das clases populares, 

cando no lixo para po-
der comer, mentres 

que os especuladores terratenentes rete
ñan os produtos agrários, ou os queimen 
para que así suban os prezos deses pro
dutos, que foron producidos por esa xen
te que pasa fame. Non é de recibo que 
en Guatemala os nativos traballen case 
que de balde nas explotacións de café 

-para· qúe os 'rlc'os proprietários' ertch'a'n os 
seus petos e vivan en luxosas casas con 

de servícios ao exterior, to
cantes ao turismo e á co
mercialización internacio
nal sobre todo, ao tempo 
que o Estado socialista sal
vagarda o dereito a esta
blecer as condicións e a 
seguir organizando o país 
no aspecto interno. A ópti
ca do mercado circunscribi
riase así ás relacións con 
outros paises e quizá ao 
intercámbio dalguns bens 

' internos a pequena escala, 
caso dos mercados cam
pesiños. 

En todo caso, parece que 
se abre por primeira vez, 
nos últimos tres anos , 
unha posibilidade de que 
a illa continua o seu cami
ño, sen cámbios traumáti
cos. A certeira diplomácia 
desenvolvida por Fidel na 
crise dos balseiros amosa 
os bos reflexos do gover
no cubano e un consenso 
social interior que, pésie 

g-ao grave desabastecimen
(3 to, resulta moito maior do 
~ que fixeron crer durante 
o os últimos meses os 

meios de comunicación · 
ocidentais cunha política 
informativa excesivamen
te tremendista.• 

grandes coches. Tampouco se entende, 
desde o ponto de vista social como Méxi
co, importante produtor e exportador de 
petróleo, exista unha imensa povoación 
que viva na miséria, para que unha bur
guesía viva luxosamente. 

Pero isto é unha cadea que se sustenta 
desde os países máis poderosos, onde 
outra clase burguesa explota a outro pro
letariado para transformar esas. matérias 
primas que foron esquilmadas neses paí
ses submetidos do Sul. Neste caso a so
lidariedade pasa polo internacionalismo 
do proletariado, si queremos que ninguén 
nos explote, tampouco permitiremos que 
exploten a outras persoas. A liberación 
dos pavos será cando se rematé coa ex
plotación do proletariado. cando respeite
mos o modo de viver das xentes, cando 
exista a igualdade, cando o intercámbio 
sexa xusto e xeneroso. A solución non é 
amasar cartas, e viver de xeito respeito
so, dándolle ao pavo educación asistén
cia sanitária e traballo sen explotación. 

As axudas humanitárias (de envíos) só te
ñen razón de ser cando algun país sofra 
catástrofes (terremotos, inundacións, etc.). 

Tadas/os ternos que recapacitar nesa fra
se de Rigoberta Menchu que fai referén
cia á solidariedade, na que ven dicer: aos 
países do Terceiro mvndo non fai falta 
que nos boten unha man, só pedimos 
q-uer no$ saquen esa outr:a man que nos 
teñen apartando a gorxa. • 



P.AZ EN IRLANDA 

governo 
Británico v·en de 

aterecer a primeira 
~esposta oficial ao 
início do proceso 

de paz anunciado 
. polo IRA. Londres 
retirará a censura 

que até agora 
pesaba -sobre os 

líderes 
nacionalistas 

irlandeses do Sinn 
Féin, cuxa voz 

estaba proscrita 
nos noticieiros, ao 

tempo que pediu a 
convocatória dun 

referendo en 
Irlanda do Norte 

para ratificar o 
resultado das 

convers~s que se 
celebren entre as 

distintas partes. O 
governo de Dublin 

anunciou tamén 
estes dias a 

liberación 
anticipada de 

presos do 1 RA 
detidos no Sul da 

illa. Nesta 
entrevista, 

realizada antes de 
coñecerse a 

respost~ británica, 
o lider do Sinn 

Féin esclarece a 
posición_ dos 

nacionalistas .. Nos 
próximos dias as 

partes implicadas 
deberán tomar 

unha resolución 
sobre o referendo 

solicitado por 
Major. A resposta 

inicial do· Sinn Féin-

Martin McGuinness 
Vicepresidente do Sinn Féin 

'O ambiente entr~ os nacionalistas é moi optimista' 

Martin McGuinness, militante republicano desde 1969, 
está considerado, xunto con Gerry Adams, a persoa de 

maior prestíxio e autoridade dentro do movimento 
republicano. "Número dous" -do Sinn Féin, coñeceu a 

cadea nos primeiros anos da sua militáncia e foi posta 
en liberdade de forma temporal en 1972 -xunto con 

Adams- para tomar·parte nas negociacións do Exército 
Repúblicano Irlandés (IRA) e William Whitelaw, daquela 

secretário de Estado británico para· o norte de Irlanda. 

• AOIFE MAGUIRE J EGIN 

Como valora a situación ac
tual? 

Os británicos non iniciaron o pro
ceso de desmilitarización, e per- · 
soalmente creo que tampouco 
van facelo coa a rapidez que pedi
mos. Aqui en Derry; as tropas se
guen acosando, detendo e interro
gando aos nacionalista$. Non hai 
indícios de que teña diminuído en 
absoluto a presenza militar. Non 
vexo cámbio nengun. Pero o no"so 
povo xa empezou a se organizar, 
reabrindo as estradas da fronteira 
e volvendo a abrilas cada vez que 
os soldados as pechan. Espero 
que a medida que se intensifiquen 
as mobilizacións populares e a 
presión nacional e internacional , 
os británicos veranse abrigados a 
iniciar a desmilitarización máis ce
do que tarde. 

Parece que os lealistas están 
empeñados en provocar unha 
resposta do IRA e sabotear asi 
o proceso de paz ... 

.Respeito ao comp.ortamento do 
IRA, sobre a sua capacidade de 
respetar a trégu,a, non teño nen
gunha dúbida. E unha organiza
ción rnoi disciplinada que non res
ponderá ás provocacións dos pa
ramilitares lealistas. Creo que o 
debate político se debería centrar a 
sério nas actividades dos escua
dróns lealistas da morte, e sobreto
do en como conquerir a sua partici
pación no proceso de paz. O éxito 
do proceso de paz depende di~o. 

vo nos grupos lealistas. Desde ·o 
ponto de vista do Sinn Féin, seria 
mellor para todos 
que Paisley parti-

McGuinness participou ademais nos contactos secretos 
mantidos entre 1990 e 1993 polo movimento republicano 
co Governo británico. Considerado por diversas fontes 
como o responsábel da reestruturación do IRA tras a 
trégua de 1974-75, alguns meios e dirixentes políticos 
relacionan a sua figura coa do xefe do Estado Maior da 
organización armada republicana. Nesta entrevista 
Martin McGuinness analisa o proceso de paz irlandés 
tras doce dias de trégua do IRA. 

ciación é imprescindíbel para o 
éxito do proceso de paz. Entretan

to, 1hai esperanzas 
de que os unionis

cipara no proceso ' A. 
de diálogo. El xo- presenza 

tas oficiais (do 

Na sua declaración, o IRA subli
ñou que se tomou a decisión co 
obx.ectivo de facilitar o proceso de 
paz e desde hai bastante tempo é 
de dominio público que o Sinn 
Féin está comprometido en de
senvolver un marco dentro do cal 
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Pero por desgrácia existen indivi
duos e grupos dentro das Forzas 
de Seguridade que teñen interese 
persoal na prolongación da gue
rra no Norte da Irlanda. Pensa 
nos servizos de información e nos 
militares que despois do fin da 
guerra fria e a trégua do 1 RA non 
teñen inimigos e enfréntanse ao 
paro. Alguns deles estiveron e se
gu en estando complicados no 
consello e a instrución dos escua
dróns lealistas da morte, e non 
cabe dúbida de que van seguir 
buscando a maneira de sabotear 
o proceso de paz. lsto supón un 
problema grave, pero é un proble
ma que debe ser abo'rdado polo 
Governo británico. 

gou un papel moi · d t t t 
destrutivo até ago- ! os pro es an es 
ra, pero seria un :.· nas negociacións 
erro grave pensar 

Partido Unionista 
do U lter) de Ja
mes Molyneaux 
están empezando 
a se adaptar ás 
novas circunstán-

se poderian inciar negociacións Para 
entre todos os partidos no confli- razoa 
to. Este traballo acarrexou unha en c< 
série de reunións e debates con basé¡ 

Evidentemente, a ~ecente expe
é que debia riéncia de lan Paisley (presidente 

Celebrarse en toda do Partido Unionista Democrático, 

que el e os seus ! é imprescindíbel" 
seguidores son 
unha forza illada. 
Hai que atapar un-

cias. John Hume (presidente do Parti- . ~uad1 
do Laborista e Social Demócrata, emba 

DUP) en Downing Street e a sua 
1 I' d - decisión de se apartar do proceso 
1 r .an a. de paz nortinfluirá de modo positi.: -

ha maneira de o 
convencer a participarJ porque a . 
sua presenza .na ·mesa qe nego! 

Por que se esta
beleceu a trégua 

agora? E única, dalgun· xeito, 
esta conxuntura política? 

SDLP), con representantes do :ond1 
Governo de Dublin, con grupos :onsE 
comunitários e cregos católicos e · • · "~am~ 
protestantes no Norte da Irlanda; ·, ·vers¡; 
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con unionistas anónimos que 
querian talar connosco e tamén 
con personalidades influintes 
dentro do sector norteamericano
irlandés. 

Entón é evidente desde hai moito 
tempo -antes dos procesos en 
Suláfrica, en Palestina- que o 
Sinn Féin estaba avanzando cara 
a situación actual. Estas novas 
circunstáncias e o feito de que o 
conflito no Norte da Irlanda cha
me cada vez máis a atención dos 
meios de comunicación interna
cionais, alenta as esperanzas de 
que -como en Suláfrica e Pales
tina- poderíanse resolver os na
sos problemas aqui. 

Neste contexto, o 1 RA foi protago
nista ao tomar unha decisión que 
considero imaxinativa, arriscada e 
sobretodo valerosa. Grácias a iso 
a situación foise transformando. E 
debo recordar que o alto o fogo f oi 
estabelecido por unha organiza
ción que, segundo os próprios mi
litares británicos, é invencíbel. Es
tou convencido de que a sua deci
sión conducirá á desmilitarización 
total , e queiran ou non, o Exército 
británico e os escuadróns lealistas 
da marte tamén cesarán as suas 
actividades. Se estes se negan a 
seguir o exemplo do IRA, non ca
be dúbida de que quedarán illa
dos a nível internacional. 

'Os servizos 
de información e 
os militares despois 
do fin da guerra fria 
e a trégua do IRA 
non teñen inimigos 
e enfréntanse 
ao paro" 

Por todos estes motivos, estou 
seguro de que haberá negocia
cións que incluan a todos os sec
tores, e xa vimos o início do pro
ceso . En Dublin , esta semana, 
Gerry Adams [presidente do Sinn 
Féin], John Hume e Albert Rey
nolds comezaron o proceso de 
diálogo, un proceso que continua
rá e se intensificará porque é so 
unha cuestión de tempo que o 
Sinn Féin e o Governo británico 
entren en negociacións. 

Esperaba unha resposta máis 
positiva do Governo británico? 

Creo que a sua resposta é espe
cialmente decepcionante, e máis 
ainda, arrogante. Pero é unha res
posta que non van poder xustificar 
nen manter durante moito tempo 
máis, posta que· a presión para 
que respondan á iniciativa do IRA 
está aumentando dia a dia. 

Falou da desmilitarización. A 
que se retere e como seria o 
seu desenvolvimento? 

Para empezar, debo dicer que o 
razoamento clave dos británicos 
en contra da desmilitarización 
baséase nas actividades dos es
::uadróns lealistas da morte. Sen 
embargo, se pudésemos criar as 
:::ondicións precisas para estes 
::onsentiren en abandonar a súa 

1' . :::ampaña e participar . nas con- · 
· · ·versacións, . a11desmilit-arización 

McGuinness no enterro dun nacionalist~, ao carón de vários membros do IRA encarapuchados. 

avanzaría moito máis rapida
mente. Entretanto, penso que a 
Administración británica non po
de xustificar a presenza das tro
pas e policias nos bairros e as 
cidades nacionalistas, como 
Derry por exemplo. 

Ademais de se retirar das zonas 
nacionalistas poderian abrir as 
estradas da fronteira, dC;smante
lar as fortalezas, os cuarteis e os 
pontos de control. 

Non existe xustificación nen moti
vo xa para todo isto, e a sua pre
senza é unha provocación ao po
vo irlandés ... E o momento para 
imitar a iniciativa do 1 RA. 

Ademais da desmilitarización, 
os presos políticos, a lexislación 
represiva e a censura son priori
dades para o movimento repu
blicano. Que esp~ranzas ten de 
progreso nestas cuestións? 

Para empezar poderíase prescin
dir da censura nos meios audiovi
suais británicos. Co transcurso do 
tempo e con cada entrevista, a 
censura parece cada vez máis 
absurda. Respeito aos presos, 
pois hai que ceibalos, é así de . 
sinxelo. A ministra de Xustiza en 
Dublin, Maire Geoghegan-Quinn, 
xa dixo claramente que está a fa
vor de liberar aos presos políticos 

1 o antes posíbel. Os británicos de: 
berian responder dunha maheira· 

similar. Saben que para nós a ex
carceración dos presos é unha 
prioridade. Pero estamos dispos
tos a ser pacientes. Somos cons
cientes de que non podemos con
querir o que queremos da noite á 
mañá, pero conquerirémolo. 

En que sentido diria que o papel 
dos Estados Unidos é clave? 

Clave porque hai uns 44 millóns 
de descendentes 
de emigrantes ir: 
landeses e a sua 
opinión política 
pesa de modo 
fundamental so-
bre a Administra-

volveuse, e manterase, grácias 
aos norte-americanos irlandeses. 
Coa sua axuda e a conseguínte 
presión política que esta supón so
bre os británicos, veremos a reso
lución satisfatória do conflito. 

Que papel ten o Governo de Al
bert Reynolds en Dublin a res
peito do proceso de paz? 

Un papel importante dado que es
tamos empeñados 
en conquerir unha 
resolución do con- : 
flito que ~stá ba:
seado nun acordo 
global; quer dicer, 
en que ten un pa-

ción Clinton en 'H 
Estados Unidos. · ai UnS 44 

pe I toda a gama 
de forzas políticas 
na illa de Irlanda. 

E como se sabe, a 
política estranxeira 
norte-americana é 
capaz de cambiar 
a história do mun
do. Por iso o movi
mento republicano 
traballou moito 
nos Estados Uni
dos ao longo dos 
anos para conque
rir aliados entre 
persoas que con
sideramos o noso 
povo. O interese 
dEi Clinton na si
tuación no Norte 
da 1 rlanda desen-

: millóns 
1 

1 de descendentes 
1 

i de emigrantes 
i irlandeses e a 
1 1 • , 

~ sua op1rnon 
política pesa de 
modo 
fundamental 
sobre a 
Adrpinjstración 
Ciinton" 

Albert Reynolds é 
o primeiro ministro 
dos 26 condé!-dos, 
ou a chamada Re
pública de Irlanda, 
.e esperamos que 
el sexa capaz de 
demostrar aos 
unionistas que Ir
landa é ·un estado 
moderno e que, 
comparado co pa
sado, xa non está 
baixo o domínio 
da lgrexa Católi
ca'. E unha socie
dade aberta e li-

beral, a cal os unionistas non de
berian temer. 

Respeito ás relacións entre o 
SDLP e o Sinn Féin, como su
peraron as discrepáncias para 
poder iniciar un diálogo? 

O que axudou bastante foi a atitu-
-de de John Hume. El recoñeceu 
que o movimento républicano 
ocupa unha posición fundamental 
no conflito, e que a estratéxia do 
iHamento estaba fracasando . 
Mentres outros, sobretodo os bri
tánicos, intentaban crimirralizar
nos, Hume e alguns dos seus 
simpatizantes , como viven nos 
mesmos bairros ca nós e son da 
mesma tradición cultural, recoñe
ceron que non eramos criminais e 
comezaron a aceitar a nasa lexiti
midade. En base a este recoñeci
mento e tomando en conta que o 
naso apoio eleitoral mantíñase e 
aum~ntaba, Hume mostrouse 
máis disposto a entrar en diálogo 
con Gerry Adams. 

'Hume e alguns 
dos seus 
simpatizantes, como 
viven nos mesmos 
bairros ca nós 
recoñeceron que 
non eramos 
criminais" 

Alguns sectores de Irlanda, e ta
mén de Euskal Herria, quixeron 
interpretar o alto o fogo do IRA 
como unha rendición total e sen 
condicións préviás. Que opinión 
lle merece esta valoración? 

Non entendo como chegan a esta 
conclusión, porque é evidente que 
a loita non terminou e sinalámolo 
e.n diversas ocasións desde o 
anúncio do IRA. O noso programa 
nesta nova sit1:Jación considerámo
lo unha loita,' e surpréndeme moito 
que haxa persoas que digan isto, 
que cheguen a conclusións precipi
tadas; precipitadas porque nen se-
· quer empezou o proceso de diálo
go. O ambiente aqui é moi optimis
ta, e non seria asi se o IRA se tiver 
rendido ou tivese sido vencido. 

Os nacionalistas son optimistas 
poque, por primeira vez, as cues
tións que provocaron o conflicto 
serán o foco de negociacións po
líticas sérias. 

Hai que entender·.que a situación 
na que nos atopamos hoxe eri dia 
é moi distinta á que existia en 
1972 e 197 4 (cando o 1 RA estabe,
leceu anteriores alto o fogo). E 
unha situación.máis dinámica, xa 
non hai contactos secretos. Te
mos un proceso aberto no que es
tán .invitados a participar todos os 
partidos e sobre o cal influ~ unha 
dimensión internacional através 
do papel clave dos norte-america
nos e os meios de comunicación. 

Portante, hai un ambiente de es
peranza en praticamente todo o 
mundo de que se vai resolver o 
conflito no Norte da Irlanda. 

Pensas que verás unha Irlanda 
unida algun dia? 

Si, .por,S,Uposto. Eu son republica
no irlandés.• 
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Os socialdemócratas prometen novas recortes do sistema asi~tencial 

Os suecos prefirén repartir os gastos da crise 
que romper a sociedade 
•LT. 

A promesa dunha 
sociedade menos 
competitiva volve o 
governo aos 
socialdemócratas en 
Suécia despois dunha 
campaña para perder, na 
que advirten que todo o 
mundo terá que viver pior 
se queren manter o que 
queda do sistema 
igualitárió. Os eleitores 
prefiren un Estado 
asistencial recortado pero · 
solidário a un sistema de 
privatizacións e solucións 
ind~viduais que ameaza 
con crebar a sociedade 
sueca. 

Só durou tres anos a reforma 
privatizadora de Carl Bild, que 
propuxera aos suecos no 91 
deixar de viver no pais da mara
billas e asumir ·o realismo das 
leis do mercado. O resultado for 
que o paro se disparou até un 
quince por cento e a curva da 
débeda pública superou todas 
as previsións. Bild gañara cunha 
oferta de reconversión dura 
como único camiño para manter 
os princípios igualitários. De feí
to non facia senon acelerar a 
política iniciada polos socialde
mócratas, especialmente discu-

tida na reforma do sistema fiscal 
que foi aprobada despois de de
zaoito meses de discusión. 

O prezo da reconversión 

Pero o socialdemócratas gaña
ron mmha campaña na que non 
talaron de amañar a desfeita 
económica, senon de recortar 
ainda máis a asisténcia pública, 
con critérios equitativos, para 
preservar a sociedade. As solu
cións liberais de Bild non so 
ameazaban partes do entrama
do do estado asistencial senon 
que prometían acabar con el. 
Desde as universidades deica 
ás bibliotecas públicas pasando 
polos centros de investigación e 
os programas de colaboración 
cos paises do Sul, aguantaron 
un enorme castigo. A compen
sación prometida dun sistema 
máis competitivo non chegou 
mentres o prezo da reconver
sión era moito máis alto que os 
resultados de renovar unha in
dústria obsoleta. 

O diário de Estocolmo Dagens 
Niheter di que o Estado sueco 
era un barco nunha borrasca do 
que se baixaron a metade dos 
remeiros no ano 1991, coa des
confianza de non dar chegado 
nunca á porto. Neste tempo, o 
avanzo que conseguiron nadan- · 
do é moito menor ca o do baixel 
en difieuldades. Agora regresan 
abordo non só porque conside
ren que o mal podo ser menor 

CANADA, UN ESTADO E DUAS NACIÓNS 

lngvar Carlsson presidirá unha nova xeira socialdemócrata. 

senon porque entenden que o pior agora que cando quixeran 
primeiro obxectivo debe ser sal- librarse dela. 
var o barco. E segundo todos os 
indicativos, a situación na nao é O desregulamento de Bildt ele-

Os nacionatistas do Québec governarán con maioria absoluta 

'Queremos ser cidadáns do mundo, 

vou a débeda do Estado a dous 
billóns e meip de pesetas dos 
que dous tércios van a pagar as 
contas do paro. Goran Persson 
que será ministro da Facenda no 
novo governo de Carlsson lem
bra que desde hai trinta anos to
das as lexislativas suecas tiñan 
como centro da campaña o cre
cimento da renda e dos subsí
dios. Esta é a primeira ocasión 
en que tanto eles como os con
servadores falan de perder. 

No remate da Guerra Fria, o es
tado asistencial sueco oferecía
se como unha referéncia para 
os paises do Leste . Agora, os 
veciños do Báltico, discuten as 
causas da decadéncia do Esta
do asistencial máis avanzado 
do mundo. A reforma do Estado 
soviético foi un cámbio para o 
Báltico pero tamén para a arde 
internacional da producción. A 
mítica competitividade industrial 
sueca veuse abaixo a partir dos 
oitenta mentres a reconversión 
tropezaba cunha fronte sindical 
ben artellada. Doutra parte , 
Suécia perdeu na última déca
da unha posición privilexiada no 
comércio de armas lixeiras, dis
putado polos Estados Unidos 
despois do desarme entre blo
ques. Ao mesmo tempo, cam
biaron para o país posicións co
loniais de importáncia, nomea
damente en Africa, que lle per
mitían exportar insensibelmente 
boa parte dos seus conflitos in
ternos .+ 

sen intermediários', afirma Jacques Parizeau 
•M.V. 

"A vella esperanza de 
obter máis autonomia 
para o Québec no seo do 
.Canadá está apagada", 
ven de afirmar Jacques 
Parizeau, novo primeiro 
ministro do Québec, 
despois de que, a pasada 
semana, a sua 
organización, o Partido 
Quevequés, obtivese a 
maioria absoluta nas 
eleicións lexislativas. 

Parizeau confirmou nas suas 
declaracións, posteriores ao éxi
to eleitoral do dia 12, a intención 
de convocar en 1995 un refe
rendo que decida a soberanía 
do Québec. "Queremos ser ci
dadán s de pleno dereito do 
mundo, sen intermediários, sen 
compromisos desequilibrados, 
sen alporizamentos, nen agresi
vidade", declarou o novo man
datário, nurihas declaracións 
moi parecidas, por certo, as rea
lizadas polo lehendekari basco., 
José Mari Ardantza, durante a 
sua visita aos Estados Unidos 
polas mesmas datas, ante unha 

A vltória de Parizeau confirma o crecimento lmparábel do naci~nalisno desde 1980. 

audiéncia de congresistas, en
cabezada polo vicepresidente · 
Albert Gore. 

O partido Quevequés conseguiu 
77 actc;¡s de deputados no Parla
mento rexional que conta con 
125 escanos. O Partido Liberal, 
no poder durante os últimos 
nove anos, semente logrou 42 
escanos. O sistema eleitoral 
que benefícia á forza máis vota
da resultou desta volta favorabel 
aos independentistas. ~ sua 
maioria en votos non, resulta 'tan 
ampla, pois lograr<?n o 47, 1 % 

dos votos frente ao 42, 7 dos li
berais. Non todos, polo tanto, 
pensan que unha vitória dos na
ciónal istas estaría asegurada 
nun referendo. 

Parizeau conta sen embargo 
coa experiéncia das reformas 
constitucionais, através das ca
les o Québec tratou de obter 
máis soberanía e que sempre 
fracasaron. Unha delas foi o fa
moso acorde do lago Meech en 
1987. Anteriormente, en 1980, 
as posturas; naCíonalistas resul
taran perdedoras nun referendo 

celebrado para decidir a sebera-
nía da nación francófona. Pero, 
desde aquela, a conciéncia na-
cionalista foi en aumento. 

Con esta situación ten que ver 
seguramente a crise económica 
que vive o Canadá e da que non 
se venta unha solución, mália o 
acorde de libres aranceis cos 
Estados Unidos e México ou 
precisamente a causa dél. O de-
semprego pasou do 5,6% en 
1970, ao 7,4 en 1980 e ao 9,3 
en 1990. Os índices de crece-
mento anual foron tamén á bai-
xa: 4,8; 3, 1 e 0,9 para o mesmo 
periodo. O federalismo non se 
mostrou tampouco como unha 
solución para as duas comuni-
dades de idioma e xénese dife-
ranciadas. 

Direitos para 
os índixenas 

Os canadianos especularon ulti-
mamante co trato discriminató-
río que os quevequeses estarían 
dispostos a dar aos. indíxenas 
de conseguir a soberanía. Nas 
aforas de Montreal tivera lugar 
precisamente en 1990 unha su-
blevé;lci9n d<;>~ mohqwks '?!) ca~-
tra da instalaci,ón dun campo de 
golf no seu território. A policía 

canadiana fracasara na sua 
acometida contra a ocu'>ación 
indíxena das terras que· consi-
deraban suas. Sesenta mil ame-
ríndios e inuits ou esquimais vi-
ven actualmente en terra encla-
vadas no Québec. 

O novo primeiro ministro, Pari-
zeau, respostou a estes rumo-
res de discriminación contestan-
do que eles estarían dispostos a 
outorgar unha maior autonomía 
guvernamental aos indíxenas e 
lembrou, ao mesmo tempo, que 
o Québec foi a primeira provfn-
cia en recoñecer que os habi-
tantas autóctonos forman na-
cións distintas. 

O líder nacionalista comprome-
teuse tamén a respeitar os de-
reitos da minoría de tala inglesa, 
composta por uns 600.000 cida-
dáns (Québec conta en total con 
7,2 millóns de habitantes). 

Contra os nacionalistas estarían 
tamén, segundo algunhas fon-
tes, as minorías inmigrantes de 
numerosos paises, entre eles 
Galiza e Portugal, que preferí-
rían o mantenimento do Estado 
canadi~no cornq tal •. p9r ,encpn-
trarse máis' asimilados -á cultura 
inglesa oficial até agora.+ 
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p o Lí T l CA NORTEAMERICANA NO CARIBE 

Washington descalifica ao presidente derrocado
e mantén a Cédras no poder 

Aristide discrepa da invasión 
lanzada para restituilo 
•G.LT. 

A poucas horas da 
invasión de Haití, o 
presidente Aristide 
destituido convértese na 
clave da primeira 
campaña militar 
norteamericana no 
exterior desde a guerra 
contra lrak. Na longa 
véspera do desembarco, 
Titid Aristide era o 
presidente democrático á 
restituir e Raoul Cédras o 
xefe dunha banda de 
delincuentes que o tirara 
do poder. Pero un dia 
despois da invasión 
Cédras convértese no 
home a defender por 
Estados Unidos mentres 
descalifican a Titid e 
pintano como un 
desagradecido. 

O castigo da poboación haitiana 
baixo as barras de ferro dos ton
tons macoutes (os tragamouros 
de Cédras, antes de Duvalier) 
arreguiza aos tele-espectado
res. Pala primeira vez os mari
nes falan na televisión do moito 
que sofren polo asoballamento 
dos haitianos sen poder empre
g ar a forza. A opinión pública, 
antes desconfiada da solución 
militar, comeza a virar a pral da 
intervención total. 

Estamos a piques de asistir ao 
primeiro desembarco militar dos 
Estados Unidos en Latinoaméri
ca con todas as bendicións. Ca
se todos os paises do continen
te, a Organización de Estados 
Americanos e as Nacións Uni
das, respaldan a invasión. Con 
todas as bendicións democráti
cas, os seis mil soldados norte
americanos que xa están en 
Haití, serán axiña dez mil. 

Hai quen interpreta como pre
meditada a tensión que desde 
Washington alimentan entre a 
realidade dunha invasión sen ti
ros e a brutalidade de Cédras. 
De feíto toda a campaña prévia 
contribuira a magnificar a nece
sidade da invasión. Ninguén da 
un peso polo ditador Pinochet de 
Porto Príncipe. Hai só unhas ho-
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norteamericano calificabao de 
ganster, tragamouros e macarra. 
Pero a pouco de regresar de 
Haití Powell , o xeneral que man
daba no exército norteamericano 
cando a guerra contra lrak, os 
papeis parecen cambiar. 

Restitución 
sen presidente · 
Aristide recusa os acordos asi
nados en Porto Príncipe por 
Carter e Powell e ante esta acti
tude Washington cambia a sua 
política. A invasión non era para 
devolver a Aristide a presidéncia 
roubada senon para restituir a 
democrácia. No prazo dun mes 
celebraránse outravolta elec
cións xerais, baixo a vi)(iáncia 
dos marines e o ditador cédras 
poderá ser candidato. Con este 
remendo, o Departamento de 
Estado pretende calar a insolén
cia do que fora obxecto principal 
da operación militar. 

Aristide non está dacordo coa 
permanéncia de Cédras no po
der. Non buscaba a invasión 
(nun verbo chamada misión mili
tar) obrigalo a ceder a presidén
cia? Nen o presidente derroca
do nen a opinión pública com
prende que hai detrás do prazo 
dun mes concedido por Estados 
Unidos ao ditador para recom
poñer a sua situación. Doutra 
parte, o exército e policía per
manece baixo control de Cé
dras. A ténica do .golpe de Esta
do complícase co segundo pla
no das tropas invasoras. 

O poder é das tropas de desem
barco ou de Cédras? Se é das 

'Un dia despois da 
invasión, Cedrás 
convértese no 
home a defender 
por Estados 
Unidos mentres 
descal'ifican a Titid 
e pintano como un 
fJ~sagra9.~Y.J9P~·~ _ .. 
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tropas de desembarco, como 
proclaman as imaxes de supe- · 
rioridade militar; cal é a razón 
pra que Estados Unidos mante
ña no cúmio do poder haitiano a 
Cédras? Aristide ten outras 
queixas por facer: se o poder 
estaba nas mans do ditador, por 
que os representantes de Clin
ton asinaron un acordo cun mili
tar descoñecido, aparentemente 
un colaborador de Cédras? Por 
que no documento que trae de 
volta a comisión negociadora 
non se cita a Aristide nen se si
nala data nengunha de regreso 
pra o presidente a restituir? Que 
significa por fin a amnistia para 
os golpistas sen que teñan que 
abandoar o país? 

Aristide quer realizar a letra dos 
acordos asinados con Cédras 
na ·¡11a Governador, en Xullo de 
1993. Daquel primeiro compro
miso (atinxido baixo a vixiáncia 
dos Estados Unidos) nada se 
cumprira~ A resposta incómoda 
do Christopher Warren indica 
que o regreso de Aristide non 
entra nas previsións de Was
hington, por moito que asi o pro
clamasen durante catro anos. 

No entanto, a ocupación con 
seis mil soldados será desegui
dá unha campaña enteira na 
que participen quince mil ho
mes. No movetnento de tropas 
e armamento xa se gastaron 
cen mil millóns de pesetas. Fá
lase de vários miles de millons 
diários. en alimentos para a po
bo.ación haitiana que_ non pode
rá manter unha activitlade nor
mal como consecuéncia do de
sembarco. Repétese a pregunta 
de todas as intervención milita
res: se esa cantidade se tivese 
gastado no desenvolvef!lento 
dun dos paises máis pobres do 
mundo, se cadra os resultados 
estarían máis próximos desa 
proclamada restitución da de
mocrácia. No entanto, todo ese 
diñeiro favorecerá á economía 
norteamericana e non a Haiti. 

A guerra contra lrak tivera unha 
versión única e censurada. Con 
Clinton, a campaña de Haití ten 
várias versións pero demorando 
a invasión Estados Unidos aca
daron un resultado: o voto uni
versal a prol da intervención. 
Se Aristide non cámbia o senso 
da propaganda, a de Haiti pode
ria ser a primeira invasión positi
;Va de Norteamérica no mundo.• 
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Fraga ·censor 
O CoRREo GALEGO do día 21 recolle as críticas parlamentárias á 
polít~ca de información da Xunta. "A intervención dos portavoces 
do PSOE e do BNG centrouse en acusar a Fraga de 
escurantismo na xestión da Xunta. Asi, o portavoz do BNG, 
Xosé Manuel Beiras, acusou a Fraga de instaurar unha 
involución política e a censura dos ·meios de comunicación, ao 
tempo que indicaba que os direitos normais en calquera 
democrácia, son na Galiza un ha utopia. ( .. ) Beiras· acusou ao 
xefe do Executivo galega de secuestrar a información e a 
comunicación e asegurou que desque asumiu o poder no 
governo galego, suscitouse un penoso proceso de involución, 
moi veloz.( ... ) Fraga calificou de bronma pesada ás acusacións . 
de Beiras de falla de liberdade nos meios de información". 

O novo nacional-catolicismo 
·de Aznar 
Manuel Vázquez Montalbán escrebe sobre a nova imaxe 
eleitoral de Aznar no número 960 da revista INTER.vru. "Aznar, ou 
quen fose, decatouse que poderia atraer unha maioria eleitoral e 

· que representaría unha alternativa de poder se dese integrado 
unha maioria social centrista, disgustada polo PSOE pero non 
tranquilizada por ese bufo do pendón franquista que lle reborda 
ao PP ( ... )Pero nestas chegou a coalición PSOE-CIU, e (Aznar) 
acordou un eco social iradamente fomentado, de receo pola 
anteposición do interés catalán e vasco (en segundo lugar), por 
riba do interés nacional dos españois. Aznar, ou quen cadre, 

advirte que 
denunciar ese .eixo 
conduce a recuperar 
un discurso 
nacionalista 
español, deixado da 
man de deus e do 
Estado das 
autonomías; para · 

- máis INRI, o patriota 
español só pode 
levar á boca unha 
selección nacional 
de fútbol dirixida por 
un basco do PNV, 
chea de bascas, 
cataláns e 
periféricos en xeral. 
Aznar, oü quen 
cadre, abreu o ollos 
á unha nova oferta 
de nacional
catolicismo. Nun 
panorama de 

CEBRIAN estimulación do 
. medo social á que 

España baixe á segunda división e Cataluña gañe a liga, os 
aznaristas sumáronse á unha campaña lamentábel de 
construcción do in:taxinário dun inimigo interior de primeira liña: o 
separatismo catalán. ( ... )Turran de Aznar para que asuma o 
liderazgo dun novo nacional-catolicismo, desta sen cruzada de 

. liberación nacional polo meio. Especialmente desafortunada é a 
empresa de recuperar a bandeira da españolidade pola via de 
acLJsar ao ministro Belloch de premiar aos etarras e castigarás 
vítimas. lso xa é ter malos fígados parlamentares do ano 36 e 
nen Aznar nen ninguén que eu coñeza vai por ese carreiro. 

As marcas brancas da conserva 
Sobre as chamadas marcas brancas da conserva galega 
(fabricadas fóra e comercializadas como feitas na Galiza) trata 
Pepe Iglesias no suplemento dominical Cantón de EL PROGRESO. 
"Co que non estou dacordo é coa transixéncia do Governo con 
iso da procedéncia. Como pode ser que nunha caixa de ameixas 
diga que son das Rías Galegas e despois na lata poña made in 
Taiwan (faoricado e Taiwan). De certo, mal se poden cobrar 
cincocentas pesetas por unha lata de ameixa fina de Arousa, 
pero que pinta logo a Administración? Con que cara de 
imbéciles se poden apresentar os ministros en Bruxelas a pedir 
unha denominación específica para o .bonito de anzó, se as máis 
das conservas de peixe que se venden como autóctonas 
proceden de Chile, de Holanda ou Taiwan? Son os conserveiros 

· quen fan o fraude co consentimento estatal. Non vou dar nomes 
porque non hai máis que baixar á tenda do recanto e mirar as 
latas. Asemade, no número 2 da revista INDICE, editada pola 
Caixa de Aforras de Vigo, Xesús García, director de Pescanova 
di que as marcas brancas non son un produto atípico. "Non 
debemos talar delas peiorativamente. En todo caso, ter unha 
marca branca depende da política comercial que queira seguir 
calquer empresa. Hai marcas que levan unha política de 
calidade mantendo o prezo; outras teñen unha política de baixa 
calidade e baixo prezo. Se ambasdúas formas existen e que hai 
mercado para todas''.• . 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

O mozo xornalista 
entrevista ao 
conferenciante que 
vai talar da 
Xeneración Nós. 
"Dígame algo 
gracioso de alguno 
de ellos", pide. Velaí, 
para entrar nas 
autopistas da 
informaCión hai que 
pagar a peaxe da 
frivolidade. Non 
chega co interés 
humano do que 
calquera dos 
membros da 
Xeneración Nós 
estaban sobrados. 

Será que os 
periódicos prefiren a 
Miliki antes que a 
Shakespeare óu 
será que a cultura 
galega debe ser 
graciosa, o 
franquismo 
entrañábel e a 
censura mesnio 
simpática, en canto 
o terrorismo, os 
intereses bancários 
e a invasión do Haiti 
son temas sérios e , 
sesudos. 

O trato 
funcionarial 
na Facenda 
coruñesa 
Agradeceria a esa Dirección pu
blicase o relatório dos feitos que 
paso a contar e que se refiren 
ao trato mesquiño e revanchista 
que tiven de sofrer cando trata
ba de facer unha xestión na De
legación do Ministério de Eco
nomia e Facen-
d a da Coruña. 

Desexando mer
car un piso nes
ta cidade da que 
son viciña ten.tei 
de solicitar o 23 
de Agosto últtmo 
un certificado do 
valor catastral 
do mesmo. A 

Fico pámpana 
diante 
de tanta 
arbitrariedade 

muller que me atende dime, cun
ha determinación que che borra 
todo o sorriso, que non me dá 
porque non é "propriedade hori
zontal" (ou outro tecnicismo sino
nimo) e vira as costas ipso facto. 
Amósolle o mesmo certificado ex
pedido polo mesmo servizo hai 

· tres anos no que dita piso figura 
como independente dos demais 
do edifício a nome do seu corres
pondente proprietário -causa 
que lago me confirmarán no Con
cello, cuxos dados receben preci
samente de Facenda- e com
praba efectivamente o que digo. 
Consigo pois que me atenda e, 
por fin, decide darme un impreso 
de solicitude perguntándome en 
calidade de que fago tal xestión. 
Digo que en calidade de compra
dora. Supón ou compraba que 
son inquilina e, despois de confir
marllo, pédeme o· contrato de 
arrendamento. Diante de tal peti
ción que considero irracional e 
entorpecedora, fago para min 
mesma un desventurado cómen
tário no sentido de ter a impresión 
de sentirme no cu do mundo -
causa, señor Director, que sigo a 
pensar ainda que o cheirume indi
ca que non é só o cu senón as al
morrás do mundo desenvolvido
. Que tal non fixera! A compañeira 
do lado permítese converterse en 

INTERNO RETORNO 
XosÉ Cm CABmJ 

Por casualidade tiven o pracer de escoitar a intevención de Bei
ras sobre o estado lamentable da Autonomía. Quizais para os 
avisados non sexa difícil saber cando se producen estes fitos 
parlamentares, pero é tan certo que o goberno de Fraga ten os 
medios de comunicación sometidos a letargo que, agás o dos 
tres equipos en primeira, non hai forma de averiguar o que pasa. 

Por moito que a substancia intelectual do discurso de Beiras se
xa capaz de nos transinitir esperanza e reforzar a nosa confian
za no pensamento marxista en constante evolución para non 
sucumbir perante a destrucción total promovida polos part~da
rios da rapina e do caos, faise difícil eludir a penetrante sensa
ción do Interno Retorno. Por máis atrás, sempre aínda máis 
atrás. E cada ano que pasa máis claro está que a única variación 
no proceso destructivo do país humano e natural é o aumento 
do ritmo destructivo e a diversificación das forzas destructoras. 

Galicianas mans da dereita parece o boneco na casa do pobre, 
tras perder os brazos e as pernas aínda perderá os ollas e logo 
a cabeza, pero mañá veremos o tronco na cuneta, convertido 
en cano aberto para o ludre. 

Se a dereita encarna o cúmulo de factores que nos condenan á 
pobreza, se o beneco aínda pode ser rec<;mstruído canto mái 
tarde o pobo gaJego en decatarse do desastre que propicia os 
seus milleiros de votos inconscientes máis pezas do país erán 
irrecuperables e máis tempo se terá perdido.• 

interlocutora e espétame que me 
vaia para outro sítio se non estou 
aqui a gasto, e a outra vira as 
costas. Contado, sigo a manifes-

.tarlle a miña surpresa pala abriga 
de ter que engadir tal documento, 
poi na solicitude formalizada non 
se di nada ao respeito e a vez an-

HERMO 
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terior tampouco mo esixiran. En
tón engade: "Es así porque lo di
go yo". Entrégolle a solicitude que 
non quer recoller e déixoa no 
mostrador dicéndolle que en todo 
caso me pidan logo o que falte. 

Ao dia seguinte chántome outra 
vez ali para saber da sorte da mi
ña xestión. Aténdeme outra rapa
za certamente amábel e correcta 
que me pergunta abraiada como 
non me entregaron o tal certifica
do no intre mesmo e busca o 
meu nome sen conseguilo. Rógo
lle que me dé outro novo impreso 
e repito o proceso pedíndolfe que 
me diga con claridade que docu
mentación teño que engadir. 
Respóstame, para o meu asom
bro, que non compre nengunha 
documentación, que faga constar 
tan só a miña intención de com
pra ( !) Fico pámpana diante de 
tanta arbitrariedade e ironizo con 
ela se se tratará dun agasallo da 
sua compañeira do dia anterior, a 
cal entón deixa ouvir a sua voz: 
"Si mujer, ésta es una señora que 
vino ayer y no sabe comportar
se". Lémbro~le a susodita que eu 
non a califiquei a ela pero que me 
vou ver na necesidade de denun
ciala se calle tal camiño, canto 
máis publicamente. Por fin, a se
gunda empregada entrégame un 
resgardo, no que fai constar a da
ta do dia anterior, pero, ouh sur
presa ! a mesma que ficara 
abraiada por non térenmo dado 
no intre, agora, dime que volte re
collelo oito dias máis tarde(!) Ob
seNando o meu asombro , con
sulta con complicidade coa outra, 
que parece confirmar o prazo. 

Volto 12 dias máis tarde pero es
ta vez a posta en cena que ali ten 
lugar é unha obra mestra da 
complicidade funcionaril, como 
tema de fundo o corporativismo 
máis mesquiño e gregárío que se 
poda sospeitar. Aténdeme un ha 
terceira empregada que atopa o 
meu nome pero non a solicitude 
e abandona, pásallo a unha cuar
ta que me pergunta abraiada co
mo foi que non mo entregaron no 
intre (bis). Nisto reclámaa a ante
rior e esta déixame ali chantda e 
ponse a atender a outro usuário. 
Un chisco máis tarde, a terceira 
lémbralle á cuarta que me ten ali 
colgada. A susodita respóstalle: 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viña e calidade 
Aconteceru ca traballo Viño, Europa 
e cultura algo que non pretendía, 
ainda que ben o podia prever consi
derando os meus presupostos: cus
tionaba unha política do B.N.G. e 
contéstame a Secretária Xeral das 
CC.LL. Abordaba o viña, un produto 
complexo, un problema poliédrico, e 
retrúcanseme aspectos de política 
agrária centrados na problemática 
dos viticultores, subsidiária e par
cialmente referidos á vinicultura, 
(case) sempre desde a óptica da 
produción. Estimo e agradezo o in
terese (positivo ou negativo) de Lí
dia Senra polo meu traballo, que 
gastase tempo en elaborar o ponto 
de vista do sindicato agrário e estou 
ben lonxe de disentir de todas as 
suas propostas. Pero, despois disto, 
manteño, reafirmado, o que pensa
ba sobre a campaña das cotas víni
cas: moito activismo e pouca infor
mación, parcialidade, abordaxe de
sequilibrada da cuestión viño a pral 
da cara agrário-produtiva e en me
noscabo da cultural. Consecuéncia: 
temas campaña imediata de defen
sa do viñedo, pero fáltanos deseño 
agro-industrial (e agro-artesanal) vi
nícola, modelo(s) de viña. Non llo 
reclamo ao sindicalismo agrário, 
abando fan con defender o sector. 
Pero si ao nacionalismo político. 

CRITÉRIOS E SUBXECTIVIDADE 

Quero aclarar, antes de máis nada, 
· que aquel viño presuntamente 
chaptalizado do que falaba no tra
ballo anterior non me gestara. O 
que pasa é que, de procurarlle al
gun atractivo, encontráballe máis 
que ao "Montefiel" e, se cadra, pou
co menos ca a algun "Ribeiro Xo
ven" con contraetiqueta do Consello 
Regulador e todo iso. Orixe, de seu, 
non dá calidade. Calidade, a grande 
palabra. Vou tratar algo sobre ela. 

No viño, o aspecto alimentício non é, 
arestora, decisivo. En tempos si que 
desempeñaba unha función importan
te n~se sentido, e tamén de calorífe
ro. Agora a calidade dos caldos deter
mínase por critérios organolépticos e 
parece que os especialistas concor
dan en atribuir máis cando se dá un-. 
ha conxunción equilibrada e acaída 
de trazos. Son tres as vias de percep
ción física deles, a vista, o olfato e 
mais o gasto, e correspóndense coas 
denominadas tres fases da cata: vi
sual (cór do viña), olfatiba (aromas 
primários, secundários e terciarías) e 
gostativa, onde se rexistran o corpo, o 
grau, trazos e matices demasiac;fos e 
complexos de máis para entrar a 
enuncialos. Eis por onde se apreza a 
calidade e non hai forma de alterar ao 
relativizar isa. A quen os probaron pó
delles gustar máis o Chfüeau Mar-

gaux ou o Lafite-Rorhschild, a colleita 
do 85 ou a do 86. Podemos preferir o 
Godello antes que o Albariño, os aro
mas da Mencía ou os do Caiño. A 
subxectividade chega até sí. 

É difícil definir o que será a calidade, 
e neste asunto tanto ou máis. Pero 
eu creo que certamente é posíbel 
aprezala, asi en xeral, e iso non hai 
agro-negócio que o manipule. Un ín
dice ou efeito posíbel disto é que es
texa a descender, mesmo a cair en
tre as xeracións máis novas, o con
sumo de viños correntes e que au
mente, ainda que non equilibre a 
perda, o de viños de marca. Aqueles 
baixarán polo que sexa; estes ga
ñan porque, en xeral, son mellores. 

Eu reitero que non se poderá facer 
nada de non afrontar esta evidéncia 
de que se bebe menos e que a com
peténcia é inevitábel. Non son xa os 
países do Norte de Europa, son Chile 
e mais a Arxentina, excelentes viñas 
baratos con todo e os aranceis, pode 
ser Califórnia nos de gama alta. Non 
deu albiscado por onde irá a solución 
para os problemas de La Mancha. 
Pero na Galiza, desde logo, entendo 
que pasa por producir e comercializar 
tintos e brancas, sobretodo sen crian
za en madeira, das gamas media e 
alta. Por aumentar a calidade média 
de elaboración en todas as comar
cas, se cadra a partir do exemplo da 

O.O. Rías Baixas. E, consecuente
mente, por mellorar de moito a moitf
simo as instalacións das adegas e 
potenciar a criación de empresas de 
entidade e tamaño mádio ou peque
no, pero máis ca minúsculo. 

A "ORIXE" 

A verdade é que non me interesan 
demasiado a maior parte dos deno
minados viños de mesa, tendo en 
canta o que sbn aquí. Caso distinto 
do. de ltália, que, substraéndose a 
regulamentacións seica moi restric
tivas do sistema de denominacións, 
fan vini de tavola coma o Sassi
caia de arreciar de mil pesos/botella 
no mercado. Entendo que partidos · 
e sindicatos se ocupen con este te
ma, está aí e diso vive xente, pero 
o viño de mesa (non se confunda 
coa categoría Viño da Terra), en 
por el, non sei se xustificará deter
minar ser de Chantada ou do Sul 
de Inglaterra. De onde seria o que 
embotellaba CESA? De onde será 
o "Viñalar"? Nas etiqueta~ non o di. 

A determinación da orixe debe ser un 
bon sistema para loitar contra a espe
culación e mais o tráfico de mostos, e 
incide beneficiosamente na calidade 
média do produto. Pero non é pana
cea de nada e, polo contra, proibir ta
xativamente a mistura pode limitar ou 
mesmo toller a criatividade dalguns 

Din as línguas 
venenosas de E U -
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"Bueno, ya le he dicho que aquí 
no está" e segue co seu. Desapa
rece dali a un pouco e reaparece 
logo conminándome, máis que 
convidándome, a que a siga e 
sen dicer a onde, até que por fin 
aclara: "Pase a hablar ahi con el 
arquitecto, siéntese fuera y espe
re, lo tiene él". Dígolle que nada 
teño que falar con ninguén, que o 
que me compre é escrito e que 
acabei tempo e paciéncia. 

Subo falar co próprio Delegado, 
un home afábel e tutelar que me 
escoita cordialmente pero non po
do soportar o argumento de que 
Facenda trata de protexer os da
dos dos Cidadáns pois hai rumo
res que apontan totalmente ao 
contrário. Contado, dime que el 
non pode facer nada porque é tan 
só Delegado da Axéncia Tributá
ria, e o Departamento de Catastro 
está baixo a dirección de Henri
que Ruíz García, o outro Delega
do. Ruiz Garcia aparece ao pou
co, tranquilamente polo corredor. 
Despois de ser informado pala se
cretária, tómase o seu tempo e 
sai lago perguntando ónde está a 
da queixa. Entro e non me convi
da a tomar asento, el mesmo fica 
de pé e comeza a apremiarme de 
xeito brután e túzaro. Tente un 
cinculóquio rogándolle dous minu
tos, pero incrépame dicendo que 
como cuso ir ali con semellante 
miudanza, que vaia ao xerente se 
quera. Diante da miña queixa de 
que son vítima dun trato infame 
que non corresponde a nengun 
cidadán e moito menos a quen 
paga os seus impostes, alporíza
se e advírteme que me porá na 
porta se sega no mesmo. 

Abandono aquela casa de Tóca
me Roque, aquel cuartelillo gre
gario, acien régime e prepotente 
lamentándoo todo: non ter dado 
cos funcionários cumpridores e 
respeitosos que ali seguramente 
existen, que as ditas emprega
das cultiven de xeito tan deses
perante o uso do imperativo ver
bal -praticamente desapareci
do no uso social das nasas lín
guas viciñas- fusilando aos ci
dadáns coas suas ardes como 
se fósemos súbditos, cando elas 
nen sequer van identificadas co
mo é regulamentário. Lamentan
do, sobretodo, ter sofrido seme-

HIPÓCRITAS 
NANINA SANTOS 

Rematou a Conferér..1.cia de Povoación e Desenvolvimento e 
deixou as claras a tremenda desigualdade de~te mundo. 

1. fáisenos crer que o Norte é un firme defensor dos direitos 
das mulleres e, en particular, dos seus direitos reprodutivos, e 
que o que nos xogabamos ali era a liberación da muller da bar
bárie islamista, vaticana ou terceiro-"mundista, etc.), achegando 
as posicións de organizacións feministas non governamentais. 

2. fáisenos crer, ademais, que o Norte "rico, educado e libera
dor" quer o benestar do mundo e a mellara das condicións de 
vida para toda a humanidade, mesmo da máis desposuída e 
desamparada, exportando o seu discurso "civilizador". 

A verdade do conto ·é que deron o cante: ian defender o seu, o 
seu pan e o seu sal a costa de seguir aupándose sobre os po
bres da terra , sobre os que se quer, por riba, facer recair a cul
pabilidade dos males existentes. 

Ven se viu cando o Sul pelexou polos direitos dos imigrantes 
no rico ocidente: fecharon a porta e dixeron: non. 

En nome do feminismo hai que dicer que non eran os direitos 
das mulleres o que se defendía ali exactamente, ainda que asi 
aparecese aos ollas da opinión.+ 

liante desgaste para unha xes
tión tan elemental.• 

LV (A Coruña) 

Resposta 
aos obxectores 
Santi e Héctor 
Esta carta non é unha recrimina
ción cara aqueles que -baixo 
ameaza de 2 anos 4 meses e 1 
día de prisión, non acceder a un 
traballo por nont er feíto o servizo, 
etc ... - están abrigados a facer a · 
m íli ou a Prestación Social Substi
tutória (PSS); é unha aclaración 
ás manifestaoons feítas polos ob
xectores Santi e Héctor o 17 de 
Agosto en la Voz de Galicia. 

Gostaríanos saber se para eles 
os tres millóns e médio de para-

dos que hai no Estado español 
forman parte da sociedade, xa 
que a PSS ocupa postas de tra
ballo que poderian ocupar xente 
cualificada que está en paro. 
Quen é o insolidário aqui? 

Poderiamos seguir por aclarar o 
termo solidariedade, xa que pa
rece non estar moi claro en vós. 
Para nós o termo quer dicer: 
axuda desinteresada e voluntária 
ao alleo. lsto choca frontalmente 
co feito de ter que estar abriga
do, pesto que a voluntariedade 
obrigatória é un contrasentido; 
pódese ser solidário e non facer 
a PSS e ao mesmo tempo non 
se é solidário necesariamente 
por facerla. Non irnos entrar a 
discutir quen é máis solidário 
dentro do ámbito dos mozos 
maiores de 18 anos, que non es
texan isentos de facer o servizo 
militar ou a PSS, pasto qt.Je para 
nós a solidariedade é un valor 

---------------------------------------------------------, 

universal e non encadrábel en 
nengun servizo obrigatório. 

Pensádesvos que os estados 
son magnánimos e lle fan rega
los á sociedade polo seu cum
preanos? Pois non, sempre ao 
longo da história houbo xente 
que desobedeceu leis inxustas 
para tentar cambialas. Lembrá
desvos de Gandhi, dos márti
res de Chicago (aqueles que 
loitaron polo xornada de cito 
horas), Martin Luther King ou 
Nelson Mandela? unha lei por 
estar escrita non ten por que 
ser xusta. 

Non todo o mundo ten oportuni
dade de estudar leis, pero ao 
naso entender, si a ten de estu
dar a memória histórica. 

De onde sacástedes o dado de 
que a so9iedade critica aos insub
miso~? E que non ledes a pren
sa? E que non falades cos vasos 
compañeiros da universidade? 

Parástedesvos a pensar algunha 
vez por que podedes hoxe facer 
a PSS? Pois 
porque no seu 
dia houbo xente 
que se negou a 
facer a míli e 
forzou ao go
verno a apr:>bar 
a Leí de Obxec
ci ó n de Cons-

Sempre, 
aolongo 
da história, 
houbo 

ciéncia; os co-
lectivos que no xenté que 
seu dia forzaron desobedeceu 
ao governo a I . . ta 
esa posición, e1s mxus s 
son os que ha- para tentar 
xe impulsan a 
insubmisión. cambialas· 

Para rematar, 
dicervos que 
nos dan que pensar as vasas 
declaracións, xa que ou ben vos 
estadas xustificando polo que 
estadas a facer -isa está ben· 
como mecanismo de defensa-, 
ou ben estades a facer o xogo 
suxo do governo, causa que xa 
seria máis grave.+-

ERNEsTO LoPEZ REI 
CÉSAR MARTINEz Pfumz 
CÉSAR GARCIA AGUIÑO 

(lNSUBMISOS GALEGOS PRESOS) 

elaboradores. Unha novidade especial
mente louvada aí atrá no ambiente 
enofílico español era o Durius,, un viño 
das adegas do Marqués de Griñón; o 
no me referí ase ao ria Douro, porque 
estaba elaborado 

tamos apresentar ben. Traballamos na 
comercialización ; coidamos aspectos e 
deseños?; preocupámonos pala propa
ganda? Procuramos imaxe de produto, 
imaxe de zona e imaxe de marca~ ou 
andamos a velas vir, a conservar e a ir 
perdendo o menos que se poda? 

GONZALO 

con uvas de duas 
zonas ribeirás del: a 
da O.O. Toro e a da N d , 
Ribera del Duero. Is- on se po era 
to é algo que non facer nada 
hai que entorpecer. de non 

afrontar a DE PEXAR 
INCÓGNITA 

evidéncia de 
Viñas de calidade, que Se bebe 
producidos ou non 
en rexión determi
nada. Mellara dos 
procesos de elabo
ración, desde a ce
pa até a mesa. Se
lección de terras, de 
variedades, de pés 

menos e que 
a competéncia 
é inevitábel 

de viña; só castes autóctonas ou expe
rimentamos? Mellara da distribución 
das plantacións, dos kprocedimentos 
de cultivos; como se trata? Limitación 
de rendimentos e tamén coidado e ri
gor nas vendimas; seleccionámos a 
uva? Mellaras e-, se cadra, navidades 
na vinificación; tiramos os cangallos?; 
como se macera?; controlamos a tem
peratura de fermentación?; usamos o 
aceiro inoxidábel? renovamos a madei
ra?; cando e como se embotella? Ten-

Estas son causas que me gostaria ver 
integradas no Proxecto 2 
do Viño que falta en Galiza. Un Pro
xecto de presente e de futuro, para en
frentar as políticas agresivas e mais a 
própria competéncia dos produtos 
bons de Franza, Alemaña e ltália, de 
España, Portugal e Chile. Se non calla 
algo así, non sei que futuro vitivinícola 
ha berá para Betanzos, Monterrei ou O 
Morrazo, se seguen cos híbridos, e non '" 
cámbian ao Espadeiro, ao Albariño e 
outras. para non talar de Caldas de 
Reis ou da Ulla, por moita uva Albare
lla que teñan. Nen sequer me pintan 
moí ben O Ribeiro cu as zonas non ri
beirás na província de Lugo. Pódese 
enfrentar a chaptalización, e tamén 
outros enriquecimentos do mosto ba
se, pero hai que aterecer causas crí
beis, alternativas obxectivas, Fillaboas, 
Adegas das Eiras, Emilios Rojo, Aba
días, Godellóns, auténticas consteletas 
da montaña perteitamente compatíbeis 
(sen comparar) coas boas salchichas 
ou as hamburguesas estupendas que 
prepara a miña carniceira, por certo, 
en Lugo. • 

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

que Geluco 
Guerreiro é como 
Anguita pero máis 
moderado, como 
Ribó pero meno_s 
nacionalista e como 
Curiel pero máis 
indeciso. 

A encarregada dos 
carnés da comisaria 
de Montarte é 
dilixente e 
escrupulosa coa lei. 
Os papeis que 
esteñan todos, "ai! 
aqui é o que pon, así 
que a min non me 
diga nada", exclama 
e non se lle pode 
chistar porque é 
como un boletín 
oficial moi 
persuasivo. Enton 
chega alguén e ela 
compraba: "Vostede 
chámase tal?". Si. 
"Vive en tal rua?" Si. 
"Como é? Laxe ou 
Lage?". O topónimo, 
claro está, só pode 
ser en galega, pero 
ela repergunta. O 
cidadán, conscente 
de que está nunha 
comisaria, baixa a 
cabeza e di a média 
voz: "Lage". Ok. 
Correcto. E vos te de 
lector, ten algo que 
dicer? Claro, porque 
vostede é dos que 
están a favor de 
impoñer o galega. 

"Contra a política de 
consenso terrorista 
non hai .alternativa" 
(Ministro Belloch). 
Velaí unha frase 
medianamente 
intelixente, desde o 
seu ponto de vista. 

..... 
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"Vamos· a ver se 
entre todos 
contribuimos a que a 
banda terrorista ETA 
desapareza". Velai 
unha perogrullada 
do lider da oposición 
e tonto nacional: 

José Mari Aznar. 

"Se Fidel quer f alar 
en nome de todo o 

-
pavo cubano que 
pase palas turnas". 
lso! Que despois a 
campaña da 
oposición xa a 
pagan os Estados 
Unidos. Véxase 
Nigarágua. 

Un empre~ário de . 
turismo rural é 
entrevistado pala 
· rádio. "Porque atrae 
á xe.nte o turismo 

rural?", pergúntanlle. 
Resposta: "hai 
moitas razóns, unha 
delas é que a xente 
fuxe da ditadura do 
rock and rol/. 
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Fago un gran 
anúncio nun 

semanário amigo 
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Unha.imaxe 
falsa do Uruguai 
Os sucesos acorridos nos últi
mos dias en relación coa extra-

. dición dos etarra desde Uruguai, 
parecen ter criado unha corrente 
de opinión adversa cara aquel 
país. Opinión fabricada por al
guns meios de comunicación 
sensacionalistas e outros intere
ses, entre eles políticos e econó
micos, e que prexudican moito a 
ese país do Prata e o seu p~vo. 

Querse facer creer que os "orien
tales" apoian e dan cobixo aos 
etarras; iso non é verdade. Os 
povos latin-oamericanos están 
cansos de ser manexados, da 
presión do Primeiro mundo, de 
que lles digan o que deben facer. 
Os uruguaios só defenden a sua 
liberdade, o direito mancillado ao 
longo de 500 ,anos á sua autode
terminación. E evidente a presión 
exercida para a extradición dos 
membros da ETA, as declara
cións do Ministro de Exteriores 
de España deixaron ver esa co
acción. Tampouco ha ser allea a 
recente visita do Presidente La
calle a Galiza, a sinatura de tra
tados comerciais e as suas vaca
cións en Mallorca cos Reís. 

O Uruguai é unha pequena repú
blica que desde a sua primeira 
constitución de 1830 mantén un- · 
ha clara división de poderes: un 
lexislativo bicameral (Cámara de 
Senadores e Cámara de Diputa
dos); un executivo composto polo 
Presidente e os Ministros; e un 
poder xudicial (Suprema Corte de 
Justicia), léase ben, Suprema 
Corte e non Ministério de Xustiza. 
O povo lanzouse ás ruas de Mon
tevideo a defender a independén
cia da xustiza, a cal ten que fun
cionar sen nengunha presión. 

Os uruguaios son demócratas, 
convendidos legalistas e cons
cientes dos seus direitos, que de
fenden con unllas e dentes. Co
mo di o himno nacional " ... liber
tad o con gloria morir", nas ruas 
de Montevideo quedaron tendi
dos dous mortos, moitos manifes
tantes foron apaleados e isto non 
enorgullece a ninguén. Pero os 
uruguaios "saben cumplir". 

Un periódico español titulaba a 
sua portada do Xoves pasado: 
"Manifestantes se enfrentan en 

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

UNttA FE~TA SEN F<X;VElE~ .... 

GALINEIRO 
X.PIÑEIRO 

O polo tivo a culpa da suba do IPC, esbardallou o ministro. O 
polo é o culpábel, repetiron as busto-parlantes das televisións 
oficiais. E a un, <liante daquela clásica alternativa de coxa ou 
peituga, dáballe gana de quedarse nos miúdos de acordarse 
da nai dos ministros ou de botarlle o dente a unha orella da 
busto-parlante. 

Os polos teñen toda a fasquía de seren culpábeis. Nós mesmo 
somos dunha plumaxe nidia mente infractora· os delictivos ha
bitantes dun galiñefro que, cando pia, é para arruinarlle as 
con tas aos ministros. 

Perta de onde vivo hai un barracón abandonado onde os pin
charas deixan as suas xiringas. En tempos foi dun que se arrui
nou co negócio das galiñas. O lugar sempre me pareceu ruin e 
avesio. Agora estou seguro de que é unha pura metáfora do 
que nos agarda no futuro. 

Franco converteu o Estado nun cuartel sen máis pío. Agora 
unha dúcia de ministros teirnan en facer del un galiñeiro, un 
Estado-Avecrem de asas recortadas, un desplume letal e orga
nizado. Naturalmente, as arruinadas seremos as pecadoras aves 
do IPC. E nas ruinas do antigo galiñeiro, alguén espallará agu
llas hipodérmicas infectadas.• 

Montevideo a la policía por la 
extradicción· de los etarras. 
Arengados por una radioemiso
ra tupamara y armados con ri
fles y pistolas". lsto só demostra 

SESTO 

.i!~ 
Telf. (981) 66 62 28 % 
Fax (981) 66 17 75 :l!:¡ 

un grande descoñecimento de
se país, e prexudica enorme
mente neste momento, cara as 
próximas eleicións nacionais de 
Novembro. Téntase vincular o 

f.E DE ERROS 

No número 639, nun artigo 
publicado na páxina 11 e que 
abordaba o próximo proceso 
de oposicións ao ensíno, fací
ase referéncía ás pasadas 
oposicións e índicábase que 
foran celebradas en 1992. O 
dado é erróneo, onde di 1992, 
sempre debe dicer 1991. 

Tamén no número 639, na pá
xina 24 aparece unha fotogra
fía atribuida á obra Variación 
de mujercitas, cando en reali
dade reprodúcese un momen
to da interpretación de Caba
ret Tan Tan do grupo ChéV.ere 
con b, que días antes á mons
tra de Cangas oferecera unha 
actuación no Odeón Café de 
Vigo.+ 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

~. 

"Movimenta. de Liberación Na
cional - Tupamaros" con ETA; 
hoxe os tupamaros pagaron as 
suas culpas e foron amnistiados 
ao igual que o foron os militares 
e policias que violaron os direi
tos humanos. Reinsertáronse na 
sociedade uruguaia, a nível polí
tico integran como grupo a coa
lición de esquerda Frente Am
plio, e trocaron a loita armada 
pola loita eleitoral para lograr os 
cámbios que o país necesita. 

Dado o ríxido control exercido 
polo Ministério de Defensa a 
respeito da compra e porte de 
armas, non é posíbel o uso de 
pistolas polos manifestantes; por 
riba a idiosincrásia do uruguaio é 
de naturaleza pacífica. Tanto é 
asi que podemos afirmar que o 
MLN nunca contou co apoio das 
masas populares para levar a 
cabo a revolución armada, o po
vo preferiu un-
h a revolución 
pacífica. 

Por outra ban
da, o entrapa-
11 amento da 
prensa é tal que 
confunden o 
governo de 
Montevideo co 
Governo Uru
guaio. Cando 
se fata do go
verno de Mon
tevideo, estase 
a talar do go-
verno munici-

Os Tupamaros 
trocaron a · 
loita armada 
pola eleitoral 
para lograr 
oscámbios 
que o país 
necesita 

pal, exercido polo Intendente 
Municipal e a Junta Departa
mental, estas organismos non 
teñen faculdades para ordenar a 
carga policial sobre os manifes
tantes como di outro periódico. 

O 25 de Agosto comemorouse a 
independéncia dese país, hai 
uns dias celebrouse un plebisci
to para a reforma constitucional, 
o último Domingo de Novembro 
celebraranse eleicións nacio
nais, todo isto influiu seguramen
te no ánimo do povo para se lan
zar ás ruas. Todo ísto será apro
veitado polos de sempre, usará
se para inclinar o voto, converte
ranse nos votos do medo, a pre
tendida protección á ETA con
verterase no gorila soviético que 
comeria os nenos se a esquerda 
gañaba as eleicións no 84.+ 

MARIA A. REZA TORRADO 
(MONTEVIDEO) 

Tlf.. (981)_34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax (981) 34 27 51 
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Un achegamento a culturas afastadas dos eixoS de poder 
As mulleres protagonizan o Simpósio de Culturas de Língua Portuguesa 
•A.ESTÉVEZ 

Comezou o I Simpósio 
de Culturas de Língua 
Portuguesa en Vigo . 
como se de un milagre 
se tratara. Os 
organizadores e os 
persoeiros que acudiron 
a sua inauguración o 
Mércore 21 de tacaron 
o e forzo para levar a 
cabo esta iniciativa. 
Para algun do 
pre nte , é como un 
conto d fadas no que 
e ta erian o 
organismo 
e tab l cementos que 
fixeron po íbel e te 
encontro. 

Para o vicerreitor de Relacións 
Exteriore da Universidade de 
Vigo, Xoan Fernando da Igrexa o 
encontro supón cambiar os eixos 
tradicionai europeus polo que 
fonnan as cultura africana, brasi
leira, portuguesa e galega. A con-
ulesa de Portugal en Vigo, Ana

bela Cardoso tamén transmitiu 
palabras de felicitación de Portu
gal e lembrou a unión da língua e 
a identidade. 

Quizais unha das persoas máis sa
tisfeitas porque o encontro fora xa 
unha realidade era unha das suas 
organizadoras, Maria Rosa Adan
j o Correia, profesora de traduc
ción na Universidade de Vigo. 
"Era como un soño. Noutros en
contros eu xa tiña faJado da idea 
de organizar isto na Galiza. Agora 
foi po fbel pero tivemos moitos 
problemas polo cartos xa que dis-

A escritora portuguesa Wanda Ramos, á direita. 

puñamos de poucos. A nosa in ten- Portuguesa correron a cargo de tres 
ción era traer amáis conferencian- escritoras do país viciño: Maria 
tes pero só pocliamos pagar a uns Lucia Lepecki, Lídia Jorge e Wan-
poucos", di. da Ramos. Lepecki amosou cunha 

Mália os atrancos económicos, 
Maria Rosa Adanjo ere que o im
portante do simpósio é dar a coñe
cer a grande extensión xeográfica 
mundial que fala algunha das va
riantes do portugués. O interese no 
encontro tamén provén dos aspec
tos culturais e sociais que se extra
en das intervencións dos escritores. 
' É imposíbel falar de língua ou li
teratura sen falar da cultura e so
ciedade dos diferentes países", di. 

As conferéncias que abríron o I 
Simpósio de Culturas de Língua 

análise antropolóxica de A morte e 
a nwrte de Quinquas Berro d'Agua 
a estreita relación entre as culturas 
brasileira, portuguesa e africana 

Un encontro casual de 
mulleres 
Lídia Jorge centrou a sua confe
réncia nos aspectos extraliterários 
que arrodean ao escritor. Falou da 
xeración de escritores portugueses 
dos 80 e da, aínda notábel, dife
réncia entre a cantidade de homes 
e mulleres que se adican a escri
bir. No ano 1986, un censo de es-

. ANXO IGLESIAS 

critores portugueses reflexaba a 
cantidade de catrocentos homes 
fronte a corenta mulleres. ·. 

. Foi a masiva presenza de mulleres 
escritoras oeste simpósio o que le
vantou a curiosidade no público 
sobre un posíbel predomínio da 
escrita feminina nas culturas de 
fala portuguesa. Maria Rosa 
Adanjo aclarou que este feíto era 
casual. "Simplesmente, foron as 
mulleres as que estaban máis dis
postas a vir. A nosa idea inicial 
era igual número de homes e de 
mulleres pero moitos dos escrito
res cos que contactamos non po
dían acudir e, outros, como Jorge 
Amado, que estaba anunciado, 
eran inaccesíbeis", explica. 

A maior parte dos asistentes ao 
simpósio son xente nova. Por unha 
banda, estudantes e, por outra, pro
fesores e escritores. Segundo, Ma
ria Rosa Adanjo, non hai unha par
ticipación desbordante pero, perso
almente, síntese moi satisfeita de 
que sexan noventa os matriculados 
no encontro. "Nunca pensei que 
chegaramos a esa cantidade", di. 

Curiosidade 
dos asistentes 
Alguns dos asistentes non coñe
cian a nengun dos conferenciantes 
pero tiñan un grande interese pola 
crenza de que a língua galega e a 
portuguesa estaban moi unidas e 
que era raro atopar algun aconteci
mento relacionado coa cultura 
portuguesa en Vigo, ou mesmo, 
na Galiza. Alguns amosábanse en
tusiastas da língua portuguesa e 
das suas variantes málfa non ter li-· 
do case nada nesta língua. 

O encontro contempla a exposición 
de pintura de Livio de Morais, un
ha pequena feira do libro, un coló
quio sobre Timor-Leste e un recital 
de poesía de Elsa de Noronha. As 
conferéncias do segundo e terceiro 
día correrán a cargo de escritores 
angoleños, mozambiqueños e bra
sileiios aínda que de Portugal, se 
faJ~á tamén da história do fado. 

A continuida<Íe no futuro deste en
contro de países con língua portu
guesa é a ilusión de Maria Rosa 
Adanjo. "Nos próximos dias estu
diaremos a recepción que tivo o 
simpósio na prensa, na xent~ que· 
participou, e veremos se se pode 
pensar en facelo o pró}\imo ano de 
novo. Eu creo que Galiza e, en 
concreto, Vigo, ten unha grande 
poténcia en xente interesada na 
cultura dos países de língua portu
guesa'', di.+ 

Os reintegracionistas homenagean á Guerra da Cal 
Congresso en Santiago de Língua, Cultura e Literatura lusóf o nas 
8.X.V. 

Sobr o d envolvim nto do Con
gresso de Llngua, Cultura e Litera
tura lu ófona celebrado o dias 
15-17 en Compo ·tela e tivo pla
nejando constantemente o exem
p lo de "quem tanto lutou pela 
unifica~ao ortográfica da nossa 
língua", em palavras do discurso 
dé abertura do presidente das Ir
mandades da Fala de Caliza e 
Porl:Ugal, José Luis FontenJa, pro
nunciadas in memoriam do insig
ne prof essor e escritor galego 
Guerra da Cal, quem fora presi
dente de honra da "Comissao pa
ra a Integra~o da I:mgua da Gali
za no Acordo de Ortografia Sim
plificada (1986, Rio de Janeiro) e 
Unificada 0990,' Lisboa)". Precisa
mente o Congresso lembrou que 
fora Guerra da CAl quem tinha di
to em multiplici.dade de ocasióes 
a respeito do problema da estan
dardiza~ao que "Todo o galego 
está dentro do portugues. O, pro
blema da língua galega é um pro
blema resulto há muito tempo 
destoutro lado do Minho". 

Nas sessoes do Congresso parti-

ciparam escritores de países afri
canos de língua oficial portugue
sa, diplomatas (como o ministro 
da Embaixada do Brasil na Es
panha, Haroldo Valladao) e pro
fessores de Universidades portu
guesas e galegas . Das inger
ven~oes havidas no Congresso 
cabe sublinhar as palavras do 
apelo do profesor Xavier Vilhar 
Trilho a que autoridades gover
namentais e institu~óes culturais 
oficiais portuguesas perdam a 
prevern;ao a serem acusadas de 
se interferir nos assuntos inter
nos do Reino de Espanha, no 
su post o de que decidiram 
apoiar explicitamente a reinte
gra~ao ortográfia do galego no 
portugues, porque tal apoio é 
um assunto de índole basilar
mente cultural e nao eseciale
mente política. Também é de 
destacar que, no desenvolvi
mento das sessoes congressuais, 
o presidente do Conselho Inter
nacional da Lusofonia, José Luis 
Fontenla , pusera em relevo o 
disparfl.te que supoe que o Go
vemo autonómico da Galiza se 
automarginara do processo de 
unifica~ao ortográfica da Lusofo-

nia e se automargine da próxi
ma constitui~ao da Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa, 
quando dispoe de um nao des
denhável instrumento jurídico 
como é o do art. 35.3 do vigo
rante Estatuto de Autonomía da 
Galiza, que permite á Comuni
dade Autónoma Galega "solicitar 
do Govemo que celebre e pre
sente, no seu caso, ás Cortes 
Gerais para a sua autoriza~ao, 
os tratados ou convénios que 
permitan o estabelecemento de 
relas:oes culturais com os Esta
dos com os que mantenha parti
culares vínculos culturais ou lin
guísticos", dentro das quais sem
pre deveria figurar como corolá
rio obvio a reunificas:ao ortográ
fica do galego e portugues. 

Diktat do · PP 

Na sessao de encerramento, os 
interveniente_s no Congresso 
elaboraram umha serie de con
clusoes nas que recusavam, por 
acientífica e imprópria, a castel
haniza~ao da língua de Galiza, 
realizada por um diktat do Go
verno de AP, de costas viradas 

ao Parlamento de Galiza. De
nunciavam tamhém a assimi
las:ao cultural e colonizas:ao que 
o Decreto de "normativiza~ao" 
de 1983 representa para a líh
gua da Galiza, que desagrega o 
galego da sua forma histórica e 
do diassistema linguístico co
mum, que usam todos os lusó
fonos/lusógrafos e, em conse
quencia, sollcitavam a aplica~o 
do Acordo de Ortografía Unifi
cada de 1990, elaborado ern. 
plano de igualdade por todos os 
países lusófonos e com pre
senc;;:a de representantes da Gali
za. Os congressistas acordavam 
também apoiar em for~a a cons
titui~ao da Comunidade dos Paí
ses de Língua Portuguesa, solici
tando aos Governos de Brasil, 
Portugal e PALOPS (Países Afri
canos de Língua Oficial Portu
guesa) seja formulado convite, 
na qualidade de observadores, 
para as Organizas:oes Nao Go
vernamentais que defendem a 
Lusofonia (Irmandades da Pala 
de Galiza e Portugal, Conselho 
Internacional da Lusofonia, As
soci as:ao de Amizade Galiza
Portugal e Comissao para a In-

tegra~ao da Língua da Galiza no 
Acordo da Ortografía Unificada. 

Finalmente , os congressistas 
proclamararri a necessidade de 
maior intercambio cultural e 
científico entre os países lusófo
nos, intensifica~ao do diálogo 
Norte-sul e desenvolvimento 

- harmónico do espa~o lusófono, 
enviando os países mais ricos 
recursos aos em vias de desen
volvemento, nomeadamente aos 
africanos que estao erri processo 
de pacifica\:ao, como Angola e 
Mo~ambique. Dando que para 
os congressistas a Lusofonia re
presentava -tal corno se desen
volveram as sessoes do Con
gresso- urna "aldea global" de 
conhecimento e reconhecimen
to da Alteridade , dos Outros, 
sem os quais a Lusofonia estaria 
incompleta, proclamaram tam
bém a necessidade de respeito 
e desenvolviffiento em liberda
de das línguas autoctonas res
pectivas dos países africanos as
sim como do portugues, como 
interlingua de comunica~o na
cional, internacional e intercon
tinetal da Lusofonia. • 

, ..... 
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• Solicitude ante 
o TSXG para 
a galeguización 
do concello 
da Coruña 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística apresei:itou unha 
solicitude ante o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza 
para que este requira á 
corporación do concello da 
Coruña o cumprimento da 
senténcia que obriga ao uso do 
galego, emitida polo mesmo 
tribunal. Esta asociación solicita a 
inmediata galeguización do 
topónimo e toda a documentación 
interna do concello cunha 
execución provision3.I da 
senténcia, xa que esta se atopa 
recorrida pola corporación 
municipal. 

O non cumprimento desta 
senténcia situa ás leis referidas ao 
idioma e ao reforzarnento da 
personalidade de Galiza nunha 
posición de ínfima importáncia, 
segundo A Mesa, que segue 
reiterando o seu oferecemento de 
apoio na tarefa de galeguizar o 
concello da Coruña.• 

San Miguel~ 3 ·COMPOSTELA 
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•Convocado 
o Certame Ricardo 
Carvalho Calero 

O concello de Ferrol convocou as 
bases para o V Certame literário
lingüístico Ricardo Carvalho 
Calero con dous apartados 
diferentes: investigación literária 
ou lingüística e criación literária. 
Cada un dos dous prémios está 
dotado con 500.000 pesetas. 

Os traballos de criación literária 
non teñen unha extensión mínima 
prefixada pero si unha máxima, 
cen fólios. Pode tratarse dunha 
narración ou dun conxunto de 
contos. Para o prémio de 
investigación, hai unha extensión 
mínima de cincuenta fólios. Os 
traballos deberán ser escritos en 

galego aínda que con liberdade de 
normativa, deben ser inéditos e 
non serán consideradas dese xeito 
as teses doutorais xa calificadas. 

Os orixinais deben enviarse ao 
Negociado de Cultura do concello 
de Ferro! antes do 1-5 de Xaneiro 
de 1995. Deben apresentarse 
cinco exemplares sen remite 
identificador, cun lema que tamén 
constará nun sobre aparte no que 
deben ir os dados persoais, breve 
curriculum, enderezo, teléfono e 
DNI.t 

• Música galega 
en Oxford 

O barítono coruñés Antón de 
Santiago cantará na Universidade 
de Oxford odia 6 de Setembro 

dentro do Congreso Internacional 
da Cultura Galega que organiza o 
Centre for Galician Studes desa 
universidade. O repertótio que 
interpretará é un monográfico de 
música galega con obras de Berea, 
Montes, Chané ou Lens Viera. No 
concerto estará acompañado ao 
piano por Margarita Soto Vjso. 

Antón de Santiago foi o primeiro 
artista que realizou un concerto 
monográfico de cantigas líricas 
galegas. É autor de cancións sobre 
textos de Cabanillas, Curros, 
Pimentel e Bouza Brei. + 

• Experiéncia 
televisiva 
no San Froilán 
de Lugo 

Perante as festas de San Froilán, 
do 4 ao 12 de Outubro, está 
previsto que Lugo conte cunha 
emisora local de televisión. A 
experiéncia está promovida pola 
productora Ophiusa que espera 
unha emisión de várias horas ao 
dia tratando de dar cobertura a 
todo o casco urbano de Lugo. A 
programación centrarase nos 
diferentes actos da celebración 
das festas.• 

•A unión 
da escala e o arte 

Por segundo ano consecutivo, 
levarase a cabo nalgunhas escolas 
de Vigo o programa educativo 
Escola e arte. Este progr~a 

naceu da man dun grupo de 
artistas e educadores da 
asociación "Irmaislonxe"_ co 
obxectivo de adentrar ao cativo no 
mundo do arte cun método 
pedagóxico que estea en 
consonáncia coas interpretacións 
do neno. Esta experiéncia está 
dirixida ás escolas viguesas e no 
pasado ano acolléronse a ela 
corenta e duas. 

A proposta contén un conxunto de 
unidades didácticas, actividades, 
talleres e circuitos expositivos. 
Haberá mostras de artistas de 
Vigo e dos próprios nenos. O 
proxecto pon á disposición dos 
mestres rnéclios e recursos 
educativos así como visitas 
guiadas para os alumno . Neste 
curso tarnén se implantará unha 
aula de expresión artística no 
Instituto Municipal de Educación 
do Concello. • 

• Prémio de Poesia 
Espiral Maior 

Xa e tán convocada as ba e do 
ill Prémio de Poesía Espiral 
Maior orientadas a criadores 
novos, menores de trinta e cinco 
anos, que non teñan nengun libro 
individual publicado. Os traballos 
terán un mínimo de trescentos 
versos e se apresentarán por 
triplicado cun lema identificador. 
Nun sobre aparte deben enviarse 
todos os dados refrentes á 
identidade, enderezo, teléfono e 
currículum do autor. O envio 
f arase a Edicións Espiral Maior 
Aptdo 192, 15080 A Coruña antes 
do 30 de Novembro de l 994. + 

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

No manual "Historia de 
Galicia" (número doble 1-2) 

queremos subliñar os núcleos 
que nos parecen máis 
significativos no pasado do pobo 
galega. Contqu co e_ntusiasmo 
de todos nós porque nel 
tratamos de rescatar a "memoria 
histórica" da nasa nación; 
imprescindíbel tanto para 
calquer proxecto colectivo como 
para unha convivencia en 
liberdade. E quixermos 
comunicar este entusiasmo aos 
lectores por que só así 
poderemos librarnos das 
manipulacións que ocultaron a 
verdadeira situación de Galicia e 
os acontecementos máis 
significativos do noso fluír 
histórico. Precisamos liberarnos 

_ dunha historia imposta e 
coñecer a propia. 

Os 19 volumes seguintes 
atéñense a unha maior 

aportación de datos sobre 
períodos e temas concretos. Cun 
número de autores numeroso e 
plural, agardamas que o 
producto final combine unidade 
e pluralidade de interpretación. 

Historia de Galicia 
DESAMORTIZACIÓN E 
RÉXIME DE PROPIEDADE 
DE RAMON VILLARES . 

PROXIMAMENTE A VENDA 

A 
EDICIÓNS 
.&BOU.!DBA 

EN PREPARACIÓN : 

s.- O Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 7.- A igrexa galega, de Francisco Carballo. 
8.- A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 10.- Historia económica contemporánea, de Xoán Carmena. 

12.- lingua e Historia, de Santiago Esteban. 
13.- Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena. 14.- Cultura escrita e Ensino, de Antón Costa Rico. 

15.· A Emigración, de Alexandre Vázquez. 16.- O Agrarismo, de Henrique Hervés. 18.- O nacionalismo, de Xusto Beramendi. 
19.- Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo Máiz. 

20.- Transición e autonomía, de X R. Quinrana / A. Romasanta / M. Valcarcel. 

L----------~-------------------------------------~ 
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---111 .. Leituras 111---
Unha obra 
que non 
a cada 
categoría 
de novela 
policial 
Blues 
para un asasino 
O eudónimo é unha con tante da 
narrativa policial. Hai de de escri
tore " erío " que agacharon a sua 
produción policial sob eudónimo 
até e critore policiai que u aron 
ou u an diver o eudónimo para 
encher diferente colección . Entre 
e te último , o mái prolífico é 
John Crea y, que u ou uns cuaren
ta. Entre o primeiros áchase xente 
como Deni Machado (Dennis 
Me hade), Julian Barnes (Dan Ka
vannagh) ou Paul Auster (Paul Be
jamin). E hai a centos. E os que 
non se sabe. Dentro do apartado 
adicado á rumoroloxía, por exem
plo, en Portugal dise que existen 
diver as novelas policiai asinadas 
con nomes e tranxeiros cuxo autor 
seria o poeta Herberto Helder; pero 
niguén sabe, ninguén coñece o títu
lo destas obras supostamente escri
tas polo auro de Ultima ciéncia. 

Agora, tócanos o tumo. Quer dicer, 
aparece unha novela policial gale
ga de cuxo autor nada sabemos, xa 
que se agacha sob o seudónimo de 
Joaquim Fariña (persoa bastante 
coñecida no ámbito cultural gale
go, egundo informa a !apela). A 
obra, nun exceso de orixinalidade, 
titúla e Blues para un asasino. 
First we take Manhattan<1

• 

O protagoni ta principal desta no-

vela é, como non, un detective pri
vado que, nos seus mellores tem
pos, acadara éxito e fortuna. Até 
que un dia, a ollada dunha muller 
que tiña un "apaño cun ex-compa
ñeiro de escala" fai que comece a 
se interrogar sobre o. seu éxito no 
mundo ·da burguesia. E comeza a 
refugar casos, a sua muller se sepa
ra e el queda 
en nada. Ou . 
simples mente 
no que é ago- Non 
ra, e que entra funciona 
dentro dos tó-
pico máis tópi
co da narrativa 
policial: "vol
v.érase cínico. 
Lago de reci
bir moitas Ja
bazadas fixé
rase duro cara 
ó exterior. Se 
alguén pensa
ba nel, que vi
ñese por sota
vento", (p.13). 
Lago da apre
sen tac i ón, só 

como 
novela 
policial, a 
trama renxe 
por todos 
os lados, 
a estrutura 
brilla por 
auséncia, 
personaxes 
e situacións 

falta que apa- son 
reza o caso, e deseñados 
este chega das 
mans de Ed
war Cortizas, 
dono dunha 
cadea de su-
perrnercados. 

ameio 
de frases 
telegráficas 
e ademais 

Ten que averi- están 
guar quen ma
tou á ex aman
te do "granten
deiro". E prin
cípian os des
p ro pósitos. 
Afinal, coa 

desprovistos 
de toda 
orixillalidade 

axuda da policía, (será a exaltación 
da poli unha das características do 
moderno, como xa denunciaba en 
1929 Louis Aragon desde La Ré
volution socia/is te?); Lu, tal é o 
nome deste "prívate eye'', resolve e 
arranxa todo. E torna o triunfo. E 
volve "Da indiferencia ó exito" (p. 
109). O crime sempre paga. 

Blues para un asasino non funcio-

na como novela policial, a trama 
renxe por todos os lados, a estru
tura brilla por auséncia, persona
xes e situacións son deseñados a 
meio de frases telegráficas e, ade
mais, están desprovistos de toda 
orixinalidade (trama, de tan clara 
é confusa, situacións e persona
xes ). Quizá por Joaquim Fariña 
quixo facer unha paródia. Pero 
tampouco funciona como paródia, 
xa que para a paródia funcionar é 
necesária unha miga de amorali
dade, e na presente a moralina 
aparece por todos os lados. E, por 
outra banda, non hai nen humor 
nen irania na presente novela, a 
non ser que· se considere que fra
ses como "Fumaba por prescri
ción profesional" e 
outras polo estilo te
ñan que ver algo co 
humor. Asi como 
tampouco nada te
ñen a ver co humor 
certas cenas máis ou 
menos burlescas 
protagonizadas por 
Lu. Quizá o único 
"burlesco" da pre
sente novela é que o 
leitor albisca que a 
cidade que ve e des
fruta das aventuras 
de Lu non é unha ci
dade galega. Nen es
pañola, mália o de
tective cobrar en pe
setas. Ou talvez a cidade é unha 
cidade galega (Vigo) cuxo plano 
se colocou acima dunha cidade 
norte-americana e misturáronse os 
nomes e apelidos dos diversos 
protagonistas da narración. Será 
esa a paródia? 

Outra novela policial máis. Outro 
escritor que pensa que a meio de 
frases máis ou menos brillantes, de 
técnicos máis ou menos tiradas da 
escrita das vangardas, de persona
xes clásicos da narrativa policial, . 
dun tema recorrente (as cancións de 
Leonard Cohen), de diálogo que 
pretenden ser irónicos-brillantes-hu
morísticos e dun intento falido de 
inventar-poetizar a cidade, xa está 

feíta e composta unha novela poli-
. cial. Pois non. Blues para un asasi
no é unha rná novela, como má no
vela unha má narración policial. Pa
ra usar dos tópicos e acadar unha 
obra, compre coñecer os tópicos en 
profundidade e a partir daí darlles a 
volta, o que non consegue Joaquim 
Fariña. O leitor, porén pode diver
tirse, xa que non o acadará co texto 
da novela, intentando esculcar que é 
Joaquim Fariña, quen se agacha sob 
o seudónimo. É a unica satisfacción 
que lle pode producir o libro.+ 

XGG 

(1) Col. Negra núm. 6. Edicións Xe
rais. Vigo, 1994. 112 páx. 1.100 pta 
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marino para 
rondar 
o ·erotismo 
O devalo do Mar, 
de Rafa Vil lar 
Havia tempo que agardavarnos a 
entrega poética de Rafa Villar, 
pois eramos sabedores da sua imi-

NARRATIVA 

Dezaoito relatos concibidos e xestados en longas e delongadas camiñadas 
pousonamente trazadas ó chou sobre das vellos ·pedros de Santiago. Aquí 
aparecen os incondicionais de Compostela que sempre volven á cidade porque 
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néncia postergada. Tentaremos 
unha rotta que n_os achegue ao seu 
O devalo do Mar con paso seguro. 

Apontar, en primeiro lugar, que se 
trata dunha autoedizón que asina a 
editorial Gra-
fitex autoedi-
ción, co que 
inícia a colee- Estamos 
zón "Poesias". 
Non. sabemos 
se a editorial 
xa ten feíto 
outras entre
ga·s nen tam
pouco dá notí
ci a de próxi
mas, o que nos 
fai pensar que, 
tal vez, todo 
depend~ da 
boa acollida 
<leste livro do 
Rafa Villar. 

A capa do liv
ro, reproduzi
da ·igualmente 
en contraca
pa, é da auto

<liante dun 
poemário 
erótico moi 
homoxéneo, 
até o ponto 
de afirmar 
que se trata 
dun único 
poema que 
vira e se 
revira na 
tensión 
dunha 
linguaxe 
obsesiva-

ria de Alfredo mente 
López "To- acuática. 
kio" e, sen 
entrar a valo-
rá-la nos seus 
aspectos plásticos, queremos ex
poñer a nosa preferéncia por por
tadas mais sóbrias. 

Canto á maquetazón, simplesmen
te anotar duas cuestións: Non gos
tamos nada do feíto de explicitar o 
título dos poemas cando estes van 
nomeados co primeiro verso, de 
xeito que acontece unha constante 
iterazón dos primeiros versos de
cididamente superável: unha cur
siva ou versais ou calquer soluzón 
gráfica que indique a titularidade. 
Unha outra quizais mais grave e, 
tal vez, achacável ao próprio au
tor: a patizón do livro en catro 
partes non se corresponde con 
ningunha intenzón temática ou 
formal ou de calquer· outra consi
derazón literária. A nós pareceu
nos arb'itrária e en calquera caso 
aborrecemos da zoluzón gráfica 
utilizada: un número romano enter 
paréntese acima do poema. 

Mas, contodo, entramos no libro e 
lemos o Aviso aos navegantes "es
ta singladura é o devalo do mar,/ 
un vaivén de auga e ombros/arras
trando area salgada e saliva/e, con 
cada maré, un naufraxio de pel e 
algas/ vinde, ousados_ navegantes, 
sen temores./soltade amarras na 
próxima preamar/ e deixádelles 

EDICIÜ\S 

aos ventos máis propicios/ o leme 
e as rotas a sucar/ e ti, pequena· ca
pitana destas naus,/ non esquezas 
nas ondas das madrugadas/ que en 
todos os portos, en todos os peira
os/ hai un mozo soñando ser gru- • 
mete", poema no que se explicita 
non só a intencionalidade temática 
do poemário, senón_ que mesmo 
aponta xa, paradigmáticamente, o 
recurso estilístico mais e mellor 
utilizado ao longo do livro: a utili
zazón de léxico mariño en diversas 
estructuras retóricas referidaS case 
na sua totalidade ao erotismo. Uso 
que nos parece acertado pois se a 
paixón erótica é lume a consumir 
os corpos, antes é água na que 
naufragamos, mais ainda, água na 
que desfacermo-nos, materia irra
cional de sermos dou no todo. 

A amada non é apenas obxecto pa
sivo a recever as entregas de amor, 
por vezes é suxeito non só do acto 
erótico mais do social "contra a in
xustiza/ ergues os teus dedos po
derosos,/ os mesmos que me con
moven polas noites", asumindo asi 
a rica tradizón da poesía social na 
que a amada se con-funde coa loi
ta ou coa pátria. Excepzón - non 
única- ao recurente xogo acuáti
co é o poema co que se inícia a se
gunda parte onde é protagonista o 
rexistro metaliterário "achegaches 
a túa boca á miña/ era pequena-co
mo un epigrame/ e imvencíbel co
mo un poema épico". 

Há tambén poemas da auséncia: 
"cando te vas,/ os meus dedos pa
recen ficar orfos,/ desorientados 
no-vacío,/ repousando recollidos 
na súa propia melacolía/, recordan 
que percorreron o teu corpo/ que 
fixeron en ti paisaxes loucas/, e 
como camiñantes da túa pel/ rei
ventaron novas rotas/ de amor e 
desafío/ parece que os meus de
dos/ fosen feítos para ti", e do ol
vido: "capitana da·s miñas maus/ 
xa non recordo o mar/ esquecín os 
doces días da partida/ na calma 
dos ronseis prateados/ esquecín 
toda a miña coraxe/ na última sin
gradura cara a ti/ esquecín, capita
na das miñas naus,/ como se vira 
o leme en baixamar" porén, e má
iia o livro estar constituido comó 
dixemos en catro partes, non for
man unha unidade estrutural no 
seu interfor: ben poderian! 

Estamos <liante dun poemário eró
tico moi homoxéneo, até o ponto 
de afirmar que se trata dun único 
poema que vira e se revira na ten
sión dunha linguaxe obsesivamen
te acuática. Un poema dialogado 
onde case sempre o amante é su-

I a..1.t:r vl'-« t cr 
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xeito da aczón mais tambén da ac
~ón colectiva "coa última palabra, 
a derradeira,/ convídote a unha fa
zaña definitiváj a que nos negue e 
nos rompa/ ou a que nos afunda 
con desespero/ nos corais máis 
profundos". Un poema de fácil 
leitura con referéncias ao cotidia
no "non soubeches/ ver en min o 
heroe, ese home que che leva o al
morzo á cama/ e polas noites in
ventaba contos para ti,/ esperando 
que quedases durmida" que insiste 
e aprofunda no estilo xa apontado 
na sua primeira entrega.+ 

FRANCISCO SOUTO 

Monseñor Arauxo Iglesias. 

Os porqués
do único 
bispo galega 
Memoria de Vida, 
de Monseñor 
Arauxo 
Despois de ter leído varios escri
tos de tipo pastoral e conflictos 
sociais da Galicia actual, de mon
señor Miguel Anxo Araújo Igle
sias, bispo dimisionario de Mon
doñedo, rematamos de adentrar
nos en "Memoria de vida"(I>. Máis 
que o seu diario, é o reconto dun-

ha serie de realidades que se de
ron acarón da súa permanencia en 
servicios e cargos eclesiásticos. 
En todas as súas andainas e pere
grinaxes hai unha sinceridade que 
é de valorar e, sobre todo, cando 
se compromete a dar opinións de· 
certos persoeiros da curia quren
sana e de varias xerarquías ecle
siásticas en xeral, engadindo ao 
actual papa a quen dedica xenero
sas palabras de respeto e venera
ción, mais deixase sentir a fráxil 
simpatía que lle ten. 

O problema fundamental, para to
do lector, neste tipo de memorial é 

o que non se di. O que se agacha, 
· o que non se pode dicir por com

prometer e comprometerse, e os 
curiosos sempre ficamos con ga
nas de saber máis alá do que nós 
marinamos. Un pensa que o que se 
dá á luz é o mais superficial, etc. 
Mais, o que revela este libro é dun 
interés sobranceiro por vir dunha 
personalidade que tuvo e segue 
tendo un carisma e un respeito 
unánime para creentes e non cre
entes que seguimos a triste proble
mática galega dendes varios ángu
los e prespectivas, nas que o ex 
bispo de Mondoñedo foi un dos 
quemáis denunciou. 

O que si podemos perceber, moi 
ben, é o seu perfil de home popu
lar, nado no meio rural, e como 
descorre nas súas primeiras expe
riencias de vida entre o latexar 

EDITOHIAIS EN DISTRIBUCIÓN: 

Edicións Espiral Maior 
Edicións Laiovento 
Edicións da AS-PG 
Edicións Sementeira 
Edicións Toxosoutos 

ócio-didáctica 
lingüística 

etrato do artista 
cando novo 

· Edicións PP.CC. Artesa 
Cadernos da E.D.G. 
Edicións Elsinor Teatro 
Editorial Hiru Argitaletxea 
Edicións de autor 
Revistas culturais galegas 
Edicións bibliográficas 

Elvira Sonto James Joyce 

ENSAIO 

PRODUCCIÓNS CULTURAIS ARTESA 
R/ A. Martínez Salazar, 3 
15011 A Coruña. Galiza 
Telf. (981) 27 83 99. Fax (981) 25 02 12 

cristián (nado na casa dun seu tío 
crego e no seo dunha familia de 
fortes raigañas católicas) que con
formaron a súa persoalidade, un 
entrañábel devalar polas experien
cias da vida labrega, tal como el o 
plantexa dendes o título "Nado na 
casa do cura" ata "Na parroquia 
de santo Domingo". 

Outra etapa é a que aborda a sua 
estadía en Ourense como párroco 
e como rector do Seminario. Aquí 
si que nos adentra bastante no co
tidiano dos cregos e en boa parte 
das grandezas e miserias <leste co
lectivo, pero utilizando, ás veces 
unha crítica agarimosa, como co
rresponde á dialéctica da xerar
quia católica e, outras, abondando 
en verdades absolutamente verifi
cábei . Ne te tipo de lecturas hai 
que entender o outro lado que non 
e nos di ó se no fai ignificar 

metaforicamente. Por enriba de 
todo, monseñor Araújo abre cami
ños, conciencias e un fío de espe
ranza no inmenso desa o ego da 
igrexa galega. 

Xa metido en temas pa torais inci
de, con puntualidade, o que repre
sentou o Concilio Vaticano II e o 
Concilio Pastoral de Galicia. So
bre este último expón as certidu
mes e as frustracións que o acom
pañaron e a non po ta en práctica 
dese longo temario conciliar. Nes
te caso, monseñor Araújo, foi o 
único bispo galego -e o clero 
máis progresi ta da súa djóce e
que aplicou varios acordos conci
liares. 

A esperanza que el tiña naquel 
Concilio murchouse, sobre todo 
coa súa dimisión. Dimí ión que, 
por outra banda, tenta explicamos 
oeste libro. Daquela, cando a sé 
compostelá estaba vacante, desde 
as alturas díxose que a súa dimi
sión fora forzada. As especula
cións foron moi variopintas e des
concertantes máis os segredos de 
Estado, neste caso dos do Vatica
no, ningún 
súbdito ou xe-
rarq uía xa-
mais se atre
vería a desve
lar. E non é 
que dubide
mos do que 
nos di monse-
ñor. 

O que máis 
honra a este 
bispo, e ta
mén aos gale
g os, é a súa 
xenerosidade 
e honestidade 
de ser un bo 
cristián e un 
bo galego. 
Nestes casos 
no sempre 
coinciden as 
dúas verten
tes. O seu 
compromiso 
coa proble-
mática galega 
foi decidida e 

Oque 
revela e te 
libro é dun 
interés 
sobranceiro 
porvir 
dunha 
personalida
de que ten 
un carisma 
eun 
respeto 
unámine 
para 
creentes e 
non 
ere entes 

puntual; o conflicto lingüístico o 
asumiu con toda transparencia. 
Así como os enfoques de tipo an- · 
tropolóxico, histórico e económi- · 
co, dendes a súa responsabilida
de evanxélica e o seu sentimento 
galeguista. Pensamos que é, por 
primeira vez na historia eclesiás
tica de Galicia, ·o bispo galego 
que asumiu a realidade da nosa 
nación con valentía e sen os tópi
cos e os prexuízos que teñen ro
deado a outros prelados que nun-



ca deron un paso adiante como o 
deu Miguel Anxo Araújo Igle
sias, o gran hispo que prometeu e 
abriu sulcos para que. frutifi~ase 
unha esperanzada sementeira. 
Este é, para o noso ver, o único 
bispo galega que xa entrou pola 
porta grande da historia do noso 
país. 

O libro en cuestión compre lelo e 
situalo noutro contexto diferen
cial a aqueles outros, que remata-

Flores 
no Arco 
da Vella 
La Rosa 
De empre teno unha debilidade 
confe ada por e te grupo da Rua. 
La Ro a, un feixe de canción de-
1 icada e un tío que lle dá vida 
con absoluta convicción. Magín 
vive a ua letra , dá a cara pola 
ua debilidade confesada. Seguir 

o pa o dun vi ionário é un ca
rreiro que, pa e á beira do mái 
rotundo éxito ou e e pete no máis 
onoro fraca o, erá empre recto. 

Derrochando , inspiración en dis
cos condenados a non chegar ao 
público, o tempo axexa e pasa a 
conta. O seu disco Tren de azu
caré un dos meus favoritos abso
lutos do pop estatal, un dos que 
levaría a unha illa deserta, e unha 
xoia descoñecida para a maioria. 
Xa choveu, e ·agora apresentan o _ 
seu novo traballo En el arco iris, 
e segue a chover, mi-udiño. Os 
seus discos son portas abertas a 
paisaxes interiores onde sempre 
chove, con raios furtivos de luz, 
de nostálxica beleza . O tren de 
ázúcar pasou, e o grupo andou á 
procura doutro acerto coma 
aquel, dando bandazos; como o 
que os levou a participar no Xa
cobeo Pop-Rock agachados entre 
as bandas noveis. Pero quen non 
fai millóns coa música é tan bon 
coma calquer outro para tentar á 
fortuna dun concurso. En el arco 
iris sai á rua tras do longo silén
cio que seguiu o seu desafortuna-

mos de referenciar, por só falar
nos das súas experiencias vividas 
en vivo e, tamén, porque nos en
cende outra luz sobre a súa parti- , 
cularidade ética e de compromiso 
pola verdadeira xusticia social, 
nun país que esta bastante falto 
dela.+ 

XOSÉ LOIS GARCÍA 

(1) Miguel Anxo Araújo, Memoria de 
Vida. Ir Indo Edicións S.A. Vigo, 
1993 

do traballo El sueño del camale
ón, un disco desatendido pola 
compañia no que a produción es
tragou o resultado das cancións. 
Soaba mal, e foi un paso atrás pa
ra o grupo. 

E te novo disco abre unha nova 
etapa, a banda retoma do interno, 
certamente queirnado , pero máis 
ábios. Retoman a boa idea de tra

ballar cun produtor que coñeza ao 
grupo, por modesto ou de coñeci
do que exa. 

Ainda que e esperaba máis do 
trabaJlo de Alberto Gambino, as 
voces están 
algo nuda e 
a guitarras 
acústicas un Este novo 
tanto ríxidas, disco abre 
cecais eu 
agardaba unha unha nova 
segunda parte etapa, a 
do Tren de 
azucar. Desde banda 
lago o resulta- retorna do 
go está moi infemo, 
lonxe do aca-
dado no ante- certamente 
r i o r d i s c o . queiffiados, 
Bons temas, ,, · 
como "Maldi- pero mais 
to viento", é o sábios. 
que mais me 
gusta deste 
traballo, e ou-
tros que amosan que o grupo está 
a buscar o Norte. E cecais un ace
no de amargor e algo de entusias
mo perdido. Detalles, mellorar en 
canto a son e producción, pero to
da unha esperanza. 

Un <;los grandes do pop galego 
volta ao camiño. • 
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A FAVOR DE ·ocIDENTE 
EN MEMÓRIA DE KARL POPPER (1902-1994) 

DoMINGOS ANTON GARCIA FERNANDEZ 

Escreber unha necrolóxica sempre resulta unha tarefa 
en exceso comprometida. Mai ainda no caso de Karl 
Popper, testemuña da prática totalidade do século, e 
autor de obras tan complexas como A lóxica da des
coberta científica, A sociedade_aberta e os seus ini
migos, A miséria do historicismo, O eu e o seu cere
bro (en colabóración con J.S. Eccles) ou Na procura 
dun mundo mellar. A dificuldade acrecenta-se ao 
compartir con iste grande vulto da epistemoloxia ·a 
necesidade de construir unha razón crítica, sen segu
ridades últimas, e en -diálogos permanente; ou a pre
feréncia do fracaso dos argumentos antes que do es
magarríento do inimigo; ou o concebimento do serc 
humano como incansábel éonstruidor de teorías, de 
intepretacións, tendo de evitar a sua mudanza .en dog
mas ... ; pero non concordar con outras das suas teses 
-talvez seria máis consoante co seu vocabulário 
chamar-Hes hipóte-
ses-, sobretodo na 

material, cando a acción recíproca, interacción, só es- • 
taria ben precisada no caso de ser aplicada a obxectos 
materiais. Outros defectos dista teoria serian o seu de
sacordo coa psicoloxia fisiolóxica (os procesos men
tais serian cámbios no sistema nel'Voso central), o im
pedimento dunha ontoloxia xeral ~a psicoloxia re-

. queriria unha epsitemoloxia específica e· disxunta da 
das outras ciéncias, especialmente da. bioloxia-, o 

· problema de que o enfermo mental teria de ser atendi
do polas equipas de neuropsicólogos e polos pastores 
de almas -un atraso para a menciña psicosomática
' e a imprecisión ao ter que clarificar o conceito de 
mente e de acción dist~ sobre o corpo ou Íinversa ... 

Polo que respeita ao seu optimisw.o pro-capitalista e 
pro-ocidentalista subliñar só afirmacións como a de 
que a sociedade ocidental é moi aberta -pré-xuizo 

etnoaéntrico ás cla-
ras e pouco compa

••••••••••••••••••••••••••••• tíbel coas democrá
cias vixiadas e me-

esfera da política, on
de se convertiu no pa
ladino do liberalismo 
máis duro, chegando 
mesmo á defensa do 
thatc herismo. 

' Non se pense que a caída dos .. ~~1:e~~e P~:0ª~~<l~ 
chamados países comunistas veu dar a toleráncia ou direito 

a non tolerar a into-

Opta-se nista nota 
por unhas indica
cións a respeito da 
teoría do coñecimen
to, do dualismo men
te-carpo e do opti
mismo a pro! do oci
dentalismo. 

raz ó n a Popper" leráncia. 

--Quen marca os lí~ 
mites do tolerábel? 
É tolerábel a inxuti
ºza, a clamorosa de
sigualdade, a vio.lén
cia estrutural...? Ou 
a loub~nza do that-

- cherismo por ter 
acabado coas folgas, 
a inflación, etc? 

-Onde fica isa ca
carexada toleráncia? 
Ou a curiosa afirma
ción de que non hai 
fame nen pobreza 
nos países industria
lizados? 

No que atinxe á sua 
concepción do coñe
cimento e da ciéncia 
o ponto de partida é o 
ataque á tese induti
vista do Círculo de 
Viena, que considera
ba que . o traballo 
científico consiste en 
realizar experiéncias 
de cara á formulación 
de hipóteses explica
tivas ou leis even
tuais, que haberá que 
verificar ou extender 
posteriormente a ca
sos semellantes, isto 

·é, a pasaxe de obser
vacións particulares 
para enunciados uni
versais. A alternativa 
de Popper estaria en 
conxeturas que con
ducen á ousad~s hi
póteses a falsar por 
observación (critério 
de falsificabilidade), 
facendo unha inver
sión na orde metodo
lóxica. E a devandita 
falsificabilidade ou 
posibilidade de refu
tación será tan to 
maior canto máis 
grande for o contido 
empírico do que se 
está a afirmar ... A po
lémica non está pe
chada, embora a teo- · 
ria de Popper posui o , 
mérito de trair á me
m ó ria o problema 
cartesian9 dunh.a
mente que- non en 
modo algun unha tá-

Desde a caida do Muro de Berlín, Popper foi encumiado polos meios 
de comunicación como o filósofo do anti-marxismo. A realidade é 
que as suas aportacións teóricas nalguns campos foron acompaña
das de opinións económicas e políticas de escaso peso. 

_:_Habería que pe
char os ollos para 
non ver as bolsas de 
miséria dises países 
e mesmo do corazón 
dos mesmos, os 
EE.UU? Ou a opor
tunidade para a feli
cidade e o éxito -
teriamos que pergun
tar de quen e en que 
consiste? Ou o ata
que aos nacionafü
rnos --que naciona
lis.mos se atacan: os 
das grandes nacións, 
os d<;>s grandes exér
citos? Etc. Onde fi 
can as preocupación 
ecolóxicas, ou a aná
lise do intercámbio 
desigual Norte-Sul, 
ou a-democrácia eco-

. boa rasa, unha men
te, <liria Popper, chea 
de pré-conceitos. 

En canto á teoría, 
que comparte en boa 

. medida con Eccles, dualista-interaccionista, a respei
to do corpo-mente, por non recordar o. corpo-alma 
platónico, poderia expresar-se asi: O Eu consciente 
ten funcións de leitura, selección e integraéión da ac
tividade dos neurónios. E iste controlo exerce-se inte
resadamente, ainda que tamén admita a influéncia do 
carpo-cerebro sobre is.e Eu, isto é, o Eu controla e é 
controlado. Aceitar ista teoria equivalería a introducir 
un elemento inmaterial e ver de relacioná-lo con outro 

, . ? nom1ca .... 

Non se pense que a 
caída dos chamados 

, países comunistas 
véu dai: ~ r·azón a 
Popper. ·Mais ben a 
converxéncia nun 
sistema único teria 
de servir para unha 
converxéncia de lui
tas contra tan desu
manizador . e unifor
mizador imperialis
mo. De· pouco, serve 
proclamar unha qui
mérica ·uberdade se 

se botan no olvido a igualdade e afraternidade . 

Mais debater o anterior sobrepasa a pretensión distas 
_liñas. Quede, xa que logo, para outra ocasión, e asi
mesmo a discusión sobre as sociedades abertas e o 
encuadramento de Platón, Hegel, e inclusive Marx 
como inimigos das mesmas.+ 

DOMil\GOS GARCIA pertence á Aula Castelao de Filosofía 
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Itamar Even-Zohar, lingüísta israelita 

"A língua é o máis importante para transformar Galiza" 
•LUPE GÓMEZ 

Itamar Evep-Zohar 
exerce como profesor 
de Semiótica na 
Universidade 9e Tel
Aviv. Profisionalmente 
non ten formación en 
línguas romances pero 
o da cultura galega 
parécelle un caso 
interesante para ser 
estudado. Vén de 
participar nun semínario 
en Mondoñedo sobre a 
literatura galega. Na sua 
intervención sostivo que 
o interese dos 
Governos por planificar 
a cultura increméntase . 
dende princípios da 
Idade Moderna. 

Vostede sostén que a planifica
ción da cultura pode non ser exi
tosa. En qué consiste a enerxia 
que se xera nunha cultura des
póis dunha situación de fracaso? 

No caso das culturas minoritárias, 
a enerxia xerada fai que a xente 
non viva só esperando que o cen
tro tome decisións próprias e crea 
nas suas posibilidades locais, em
prendendo actividades que, sen 
estar necesariamente proibidas, 
non se fan no centro. 

A língua e a literatura, adqui
ren, despois de ser oprimidas, 
un pulo especial? Pode centrar 
isto na cultura galega? 

Desde o Rextirdimento, Galiza dís
tinguese doutras zonas como Ex
tremadura ou Andalucía ond~ non 
se fai nada. As actividades intelec
tuais crian o que eu chamo enerxia · 
para asegurar que' Galiza non re
gresará a unha situación termbel de 
periféria onde a xente mónstrase 
indiferente, cansada, sen posibili
dades de decidir a sua vida própria. 
Creo qué os galegos deben enten
der que, sexa o que sexa o que fa
gan, deben facer algo. Senón o fu- ' 
turo da .língua galega pode ser ne
gativo a causa da cercanía do cas
telán e do pragmatismo. 

A planificación cultural, da que 
vostede fala, afoga a posibilida
de de que a cultura surda de 
fürma espontánea? 

A cultura surde de forma espontá
nea sempre, pero hai situacións 
nas que é necesária unha interven
ción do individuo para que a mes
ma vaia nalgunha dirección. 

Isto implica unha intervención 
do poder? 

O '_poder só se interesa 
por persuadir no caso de 
que, sen a planificación, 
se prevean perdas. O po
der é neutral pero pode 
tamén ser cínico da si
tuación. Non observei en 
nengun país casos en que 
este quixera planificar 
senón como un instru
mento para asegurar a 
posibilidade da sua do
minación. Dende princi
pios da Idade Moderna 
os govemantes recorren 
cada vez máis a uilha 
planificación da cultura. 

'O que importa ao poder é 
que hax:a literatura porque 
hai unha lista de cousas 
indispensábeis para unha 
sociedade moderna: 
museos, parques, festivais, 
congresos e literatura. 

Non é preciso cuestio
nar as leis do mercado 
antes de entrar nel? 

O mercado non existe de 
forma neutral. É posíbel 
vender produtos nos que 
antes non había interese 
nengun meiante a publi
cidade. Os intelectuais 
italianos traballaron du
rante anos cunha língua 
morta, discutían se as 
formas gramáticas eran 
unhas ou outras. Cando 
o Rexurdimento ten éxi
to unha das medidas do 

É posíbel o acoplamento entre a 
intelligentzia, os intel.ectuais, que 
son planificadores da cultura -
mestres de escola, e.scritores, xor
nalistas- co poder. Os intelectuais 

poden parecer patéticos á soéieda
de pero cando pasan a formar par
te dun mercado, a constituir un 
grupo mais grande de xente, po
den producense os cámbios. 

Ministro de Educación foi peder 
ao escritor Manzoni unhas propos
tas sobre a língua italiana que to
dos os estudiantes deberían, a par
tir daquela, estudiar. En moi pouco 

tempo o intelectual pode pasar a 
converterse en axen,te do poder. 
Verdi foi elexido membro do Par
lamento italiano. 

Polos estudos que ten feito na 
Galiza como ve o proceso nor
malizador da língua galega? 

Creo que, a pesar das discusións, a 
língua galega está xa normatizada. 
Non hai línguas máis standariza
das. A cuestión é se o nacionalis
mo galego terá exito persuadindo a 
povoación de usala. Os que falan 
galego, segundo as estadísticas, 
non fafan galego normativizado. 
Os italianos falan agora língua ita
liana. Hai 15 anos a maioria do 
italianos falaban as línguas locais. 
A diferéncia entre as línguas locais 
e a língua normativizada as vece 
era mais grande que entre o galego 
falado e o galego normativizado. 

A literatura como valor 
simbólico 
Vostede dixo que o lapsus tem· 
poral entre a planificación da 
cultura e os seus resultados é, no 
caso da Galiza, secular. 

O lapsus entre a planificación e o 
éxito na Galiza quizá foi moi 
grande a causa do fa cismo. Creo 
que a língua é o ingredente mais 
importante no canto de tran for
mar Galiza de país atrasado nun 
paí moderno e avanzado. Agora a 
situación é diferente, coa Unión 
Europea. A idea de separación pa
ra Irlanda ou Galiza pasa polo ac
ceso a outras linguas como a por
tuguesa. 

Cree que a literatura galega é 
nacional ou subalterna? 

Esa é unha perguma-provocación 
para facer á xente pensar nesta si
tuación. Non é un límite de de
marcación entre o nacional e o 
non nacional. Eu creo que codo 
depende do papel que teña a lite
ratura na ociedade galega. A lite
ratura galega é agora un fenómeno 
unicamente simbólico. Parece que 
o que importa para o poder é que 
haxa unha literatura porque hai 
unha lista de cou as indispen á
beis para ser unha sociedade mo
derna e avanzada: museos, par
ques, festivais, congresos e como 
un elemento mái de ta lista e tá a 
Ji teratura. 

Entón, a literatura non adquire 
outro valor máis que o que se de
riva do seu significado simbólico? 

A literatura é unha institución que 
debe existir pero a sua influéncia 
e o seu contido non interesan. Pa
ra un Governo a conciéncia do 
feíto de que hai unha literatura é 
satisfactória, pero esta literatura 
non cumpre o papel de ir máis alá 
de si mesma.• 

Reabre a. Biblioteca de Estudos Galegas Padre Sarmiento 
Estivo pechada vários anos para catalogar os seu fundos 
•H.V. 

Tras vários anos nos que perme
neceu praticamente pechada ao 
público, ven de anunciarse a aper
tura das portas da Biblioteca de 
Estudos Galegos Padre Sarmiento. 
Labores de catalogación e reorde
nación dos seus importante fundos 

xustificaron o prolongado peche. 

A Biblioteca do Padre Sarmiento 
conta con máis de vinte mil volu
mes sobre temática galega e hu
manística en xeral. Os labores de 
catalogación ainda ' non conclui
ron, polo que deberán continuar 
por algun tempo. 

De todos xeitos, con esta .medi
da e a partir de agora, a biblio
teca permanecerá aberta de 
Luns a Venres de dez a unha da 
mañá, ainda que o servizo será 
de dez a doce e meia. A reserva 
será dun máximo de tres libros 
e non por máis de tres días 
conscutivos. 

Teñen libre acceso o persoal in
vestigador do Consello Superior 
de Invest~gacións Científicas (ór
gao aoque pertence do Instituto), 
os investigadores con Tarxeta Es
tatal de Investigador do Ministério 
de Cultura e o profesorado de uni
versidade co correspondente carné 
acreditativo. 

Os universitários dos tres cilos e 
os licenciados e doutores en xeral 
deberán de acudir con carta de 
apresentación. Este mesmo docu
mento deberá ser exibido, xunto 
coa indicación do obxecto da con
sulta, para acadar unha autoriza
ción de carácter temporal, que 
nunca superará os tres meses.+ 
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Quen dixo que os tebeos non son galegas? 
As Xornadas de Banda Deseñada de Ourense celébranse desde 1988 
Desde o dia 1 ao 8 do mes de Ou
tubro en Ourense hai festa do có
mic. Hai cabida para os afeizoa
dos e curiosos que queiran coñe
cer este arte e as persoas que vi
ven del. As Xornadas de Banda 
Deseñada dedican gran parte da 
sua programación ás revistas e pu
blicacións independentes 

Son sede das Xomadas a Casa da 

Xuventude, o Museo Municipal e 
o Liceo Recreo Ourensán. Entre o 
1 e o 8 de Outubro, nos locais da 
Casa da Xuventude, ponse en mar
cha un cursiño para todo aquel que 
queira aprender as técnicas esen
ciais do cómic como son osoporte 
narrativo, o encadeamentio das 
partes do guión ou a composición 
das páxinas e viñetas. Está previs
to que o cursiño dure dez horas. 

O dia 1 de Outubro, como inaugu
ración destas Xomadas serán en
tregados os Prémios Ourense de 
Banda Deseñada, outorgados polo 
Concello de Ourense máis a Casa 
da Xuventude dende hai catro 
anos. Hai tres categorías de agasa
llados: autores noveis, entidades 
ou institucións as que se recoñece 
o seu labor a prol da banda dese
ñada na Galiza e por ultimo a per
soa que máis destacara en relación 
co cómic. 

Un mercadiño, como unha autén
tica feira, permanecerá instalado 
nos locais da Casa da Xuventude 
entre o 1 e o 8 de Outubro para 
que as editoriais, distribuidoras e 
fanzins terán a oportunidade de 
apresentar as suas produccións ao 
público. Unha boa ocasión para 
botar unha ollada e mercar aque
las novidades que servirán logo 
para encher o tempo de lecer dos 
leitores e leitoras., 

No seranciño do 7 de Outubro, 
dentro destas Xomadas, podrá ser · 
escoitada unha suite de Prokofiev, 
que irá acompañada de debuxos 
de Miguelanxo Prado e textos de 
Miguelanxo Murado. Debuxos, 
música e literatura xuntaranse 

éJ escudo de Galiza, 

deseñado por Castelao, 

agora en insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao apartado 
1371 36200 de Vigo. 

Envia o importe total en selos de correos 

P.V. P. 200 PTA UNIDADE 

nesta experiéncia. Diversas mesas 
redondas e charlas, acompañadas 
da exposición de vídeos porán en
col da mesa temas interesantes co
mo a situación da edición inde
pendente na actualidade ou a van
garda e o modernismo. No debate 
participarán autores galegos e por
tugueses. 

Un total de seis exposicións serán 

presentadas nesta festa galega da 
banda deseñada. Unha estará for
mada por historietas contadas en 
galego e portugués, en cor e ta
mén en branco e negro. Noutra 
destas exposicións arnosaranse os 
prémios e as obras seleccionadas. 
Os cómics de Portugal galardoa-. 
dos no "Terceiro concurso ·de 
Banda ,Desenhada Loulé 94" ta
mén formarán parte da Mostra. • 

Festa na beira do Miño 
Co gallo da entrega do Primeiro 
Premio do II Concurso galego de 
vídeo escolar, no concello de 
Mon~ao teñen organizado unha se
rie de actos culturais: O 30 de Se~ 
tembro será aprensentado o vídeo 
gañador, que por título "Os amores 
que o Minho separa". Este vídeo 
naceu cando no coléxio Público de 
Leirado, en Salvaterra do Miño, 
propúxose aos alunos a elaboración 
dun guión para a realización dun ví
deo didáctico. Como elemento mo
tivador falouse aos rapaces do ca
rácter fronteirizo do seu concello, 
separado da vila de Mon~ao só polo 
rio Miño. N un concurso xeral de 
ideas naceu a idea de contar unha 
história co argumento dos amores 

entre rapaces dunha vila e da outra, 
história que apuntaba na dirección 
que anos antes interpretaran os poe
tas Joao Verde, de Mon~ao e Ama
dor Saavedra, da Galiza. 

Anteriormente á apresentación do 
vídeo, será dada a coñecer a publi
cación que tarnén leva por título 
"Os amores que o Minho separa". 
Un acto de homaxe a Joao Verde, 
.unha visita guiada ao concello, a 
actuación dos grupos folclóricos 
galegas Chan dos Casteliños das 
Neves e Ondas do Mendo de Lei
rado-Salvaterra, un xantar tradi
cional e a actuación dos grupos A 
Quenlla e Cantares do Minho, 
completan o programa.• 

medusa ----
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Convocatórias 

Safaris Fotográficos 
Organizados polo colectivo de cria
ción audiovisual Olio de Vidro da 

_ Asociación Cultural Alexandre Bó
veda, teñen como obxectivo conxugar 
explicacións das técnicas básicas de 
biofotografia co coñecernento dos lu
gares de interese ecolóxico do país, e 
conta coa asisténcia de monitores de 
fotografía e natureza asi como con do
cumentación relativa ás actividades. O 
prezo, que inclue virute e monitores é 
de 500 pta. para sócios da A.C. Ale
xandre Bóveda e de 700 pta. para non 
sócios. Os vindeiros safaris a realizar: 
o Os Cabos do Norte (Bares, Ortega]), 
o Domingo 23 de Outubro; e O Olim
po celta (Monte do Pindo, Fervenza 
do Xallas), o Domingo 20 de Novem
bro. Información e inscricións na Aso
ciación: Emília Pardo Bazán, 25-22 • A 
Coruña. Teléfono: (981) 24 43 55, de 
17a21h. 

Prémio de Periodismo 
Gastronómico Álvaro 
Cunqueiro 
Convocado polos Amigos da Cociña 
Galega e máis o Concello de Lalin. 
Poden aspirar ao prémio os traballos 
periodísticos sobre temas de gastrono
mia galega, publicados por primeira 
vez durante o tempo comprendido en
tre o 1 de Marzo e o 31 de Decembro 
de 1994 en calquer meio de comunica
ción de calquer localidade do Estado. 
A organización aceitará como máximo 
dous traballos por autor que se apre
sentaran , antes do 5 de Xaneiro de 
1995, na Casa do Concello de Lalin 
nun sobre pechado dirixido ao alcalde, 
no que conste: Para o Prémio Gastro
nómico Alvaro Cunqueiro. As obras 
apresentaranse por cuadruplicado a 
través do recorte do periódico no que 
foron publicadas, pegados en fólios 
DIN A4, acompañados doutra folla no 
que aparezan o norne e enderezo do 
autor e a data de publicación do exem
plar. No caso de artigos de rádio ou te
levisión, deberanse remesar tres fitas 
na compaña da certificación do direc
tor da emisora na que conste a data e o 
nome do programa no que foi emitido. 
O s prémios divídense en: 12 con 
500.000 pta., 22 con 250.000 pta., e 3º 
con 100.000 pta. Os traballos premia
dos pasarán a ser propiedade das enti
dades convocantes e o fallo do xurado 
terá lugar en Lalin co gallo da Feira do 
Cocido de 1995. 

Seminário 
de música coral 
Camerata ad Libitum organiza un se
rninário de música coral do 23 ao 25 de 
Seternbro no conservatório de música 
de Ponteareas. O curso vai programado 
para cantores e directores de coros, es
tudantes e mestres de música ou a to
das as persoas interesadas no canto co
ral. Nesta ocasión, altemaranse a inter
pretación de obras corais co desenvo
vimento de técnicas e audicións, baixo 
a supervisión do director e compositor 
guipuzcoano Javier Busto. Información 
e inscricións en Camerata ad Libitum: 
Calvo Sotelo, 3 entrechán. 36860 Pon
teareas. Teléfono (986) 6614 97. 

Curso de teatro 
e vídeo en Vigo 
A Asociación de Vic1ños de Teis coa 
colaboración da Concellaria de Rela
ción Cidadás de Vigo, oferece de bal
de cursos de teatro e vídeo de 30 ho
ras. Os interesados poden inscribir na 
Asociación: Ger¡rrdo Campos, 2. Vigo. 
Teléfono (986) 26 12 89. 

Cursos 
do Ateneo Santa Cecília · 
O Ateneo Santa Cecília de Marinar
tella unha série de cursos (pintura, en
cademación, inglés, música, baile e se
rigrafia) dunha duración de 9 meses a 
partir de Outubro. Información en: Ca
racol 36, baixo. 36900 Marin. Teléfo
no (986) 88 02 83. 

Certame de poesia 
Fermin Bouza Brey 
Os concellos de Cortegada de Baños, 
Ponteareas e Vilagarcia convocan o 
terceiro certame de poesía F ermin 
Bouza Brey. Poden participar todos 
os que o desexen, que non teñan pu
blicado nengun libro de poesia, con 
obras orixinais e non premiadas en 
outros certames. Estabelécense duas 
categorías (alunos de EXB e poetas 
nóveis) ás que poden concorrer 
obras de técnica e temática libre, 
¡ipresentadas por quintuplicado en 
fólios DIN A4, cun mínimo de 300 
versos no caso dos poetas nóveis. Os 
textos pódense entregar, antes do 9 
de Outubro de· 1994, en calquer dos 
concellos convocantes, sempre baixo 
lema e plica que inclua os dados do 
autor·(enderezo completo, teléfono e 
fotocópia do DNI) . Os prérnios: 
50.000 pta. na categoría de EXB 
(25.000 pta. para o autor e 25.000 
pta. para o centro de ensino), e 
150.000 pta. para a categoria de poe- · 
tas nóveis. Os poemários premiados 
pasarán a propriedade dos concellos 

Actividades 

Xornadas de banda 
deseñada en Ourense 
A Casa da Xuventude e rnáis o Co
lectivo Phaniynex de Ourense, orga
nizan do 1 ao 8 de Outubro· por vários 
pontos da cidade as VI Xornadas de 
Banda Deseñada. As xomadas abreñ 
o 1 de Outubro coa entrega dos Pré
mios Ourense de BD 1994 e cantan 
cun Mercadiño aberto a editoriais, 
distribuidoras, fanzines, etc. instalado 
na Casa da Xuventude; un Curso de 
iniciación ao cómic de 10 horas im
partido na Casa da Xuventude; e o ci
clo Cinema e banda deseñada (do 6 
ao 8 e Outubro ás 20,30 h. no Cine 
clube Padre Feixoo). Tamén organí
zanse unha chea de exposicións: xe:. 
sus Campos. Unhavisión aguda e 
vertixinosa de Galiza, recompilación 
das creacións de Chichi Campos (Li
ceo Ourensán), 5ª Expofanzines. Ex
posición internacional de fanzines e 
prozines de BD con vários centos de 
publicacións de BD dos máis diferen
tes estilos e procedéncias (13 países), 

axenda 
convocantes e o traballo premiado 
na categoría de poetas nóvéis edit!l
rase na colección de poesia da edito
rial Espiral Maior. 

Concurso de teatro 
O Facho 
A Agrupación Cultural O Facho 
convoca a décima edición do seu 
Concurso Nácional de Teatro 
Infantil, ao que poden optar todos 
aqueles autores que non teñan publi
cada obra algunha teatral en galego. 
Cada autor pode apresentar todas as 
obras que desexe, mecanografªdas a 
dobre espazo e sen limitación na ex
tensión . Os orixinais enviaranse por 
triplicado, antes do 1 de Outubro de 
1994, ao enderezo da A.C. O Facho: 
Federico Tápia, 12-1º C. A Coruña. O 
prémio ven dotado con 75 .000 pta. 
para a obra gañadora, da que O Pacho 
resérvase os dereitos de publicación 
durante un ano a partir do fallo. 

Concurso de poesia 
Rosalia de Castro 
A asociación cultural Rosalia de 
Castro de Camella (Barcelona), con
voca a Vill edición do seu Concurso 
de Poesia. As bases do concurso esta
belecen un máximo de 100 versos e 
un mínimo de 30, anque pódense en
viar conxuntos de poemas de temática 
cornun sernpre que non excedan o má
ximo. Os traballos enviaranse en so
bre sen remite e baixo plica. A plica 
levará escrito por fóra o primeiro ver
so do poema e portará os dados perso
ais (norne, enderezo, DNI e teléfono). 
Os poemas enviaranse por triplicado 
antes do 30 de Setembro de 1994, ao 
enderezo da asociación: Federico So
ler, 71. 08940 Comella. Barcelona. Os 
prérnios (1 º, 80.000 pta. ; 2º 45 .000 
pta.; e 3º, 35.00 pta. ) fallaranse nas 
xomadas culturais a celebrar pola aso
ciación no Ootono de 1994. Informa
ció_n no (93) 375 10 54. + 

inclue unha sección de venda (Casa 
da Xuventude); Gallardo. Pulp Art, 
páxinas de cómic e ilustracións do 
co-autor de Makoki (Museu Munici
pal) ; Superlópez, páxinas orixinais 
do superheroe criado por Jan ; e as 
obras premiadas e escollidas nos con
cursos IV Certame Ourense de Ban
da Deseñada (Museu Municipal), X 
Concurso Galego de Banda Deseña
da (Casa da Xuventude), e 111 Con
curso de Banda Desenhada-Lou
lé/94, o concurso para autores noveis 
mafrprestixioso de Portugal (Casa da 
Xuventude). As xornadas pechan o 
di<!- 8 de Outubro co E~contro de 
Banda Deseñada, a partir das 11,30 
da mañá na Casa da Xuventude e até 
última hora da tarde haberá reunións 
e mesas redondas con invitados pro
cedentes de todo o estado e Portugal. 
Horário de exposicións: Casa da Xu
ventude (988 22 85 00) de 19 a 21,30 
h. Museu Municipal, de 11 a 13,30 h. 
e de 18 a 21 h. (Domingos só de ma-

- ñá) . Liceo Ourensán (988 22 06 50) 
de 19 a 21 h.+ 

·····························~········~············· • • • • • • • .. 
Camiseta 800 pta 
Sudadeira · 1.500 pta 
(Máis gastos de envió) 

Pedimentos a: 

A NOSATERRA 
Príncipe 22, baix~ 
36202 Vigo 
através de cheque 
bancário e 
especificando talla: 
pequena, mediana, 
grande ou cativos 

• ........................................ .... , ..... . 

O trinque 

Cinema· 

Catro bodas e un funeral e 

Os piares anos da nosa vida, 

duas comédias, a primeira 

inglesa e a segunda 

espafi.ola, que, se non 

pasarán á história do cine, si 

Anúncios de balde 
• Os Comités Abertos de Facultade 
de Lugo irnos organizar en Novembro 
e Decembro as l Xornadas sobre o na
cionalismo galego: pasado, presente e 
futuro. Ademais das charlas-colóquios 
farernos unha exposición con fotos, 
cartazes, pegatinas, libros, actas, etc . 
Todos aqueles que queirades ceder 
material para a mostra podedes en
víalo xunto cos vosos dados a: CAF 
Lugo. Escola Politécnica Superior de 
Lugo. Avenida de Madrid, 81. 27002 
Lugo. Máis información no fax (982) 
24 18 35, ou perguntando por Xavier 
no teléfono (982) 48 75 78 . 

• Home de 30 desexaria receber co
rrespondéncia de rapazas de idade 
similar, cultas, boas e xenerosas, que 
gusten de viaxar e de coñecer todo o 
referente ao país: a sua língua, a his
tória, a literatura. A miña actriz prefe
rida é Pastora Vega, o músico Aute. 
X.M. R/Angel Revollo , 9-1 º. 15002 A 
Coruña. 

• Alúgase en Vigo vivenda amobla
da para estudantes. Con calefacción. 
(986) 20 16 08. 

•Vendo Citroi!'n BX. PO-W. Chamar 
de 15,30 a J 6,30 h. ao (986) 29 41 83. 

• A Coordenadora para o Estudo dos 
Mamíferos Mariños (CEMMA) ven 
de poñer en marcha unha campaña 
contra a pesca con redes de deriva 
no Atlántico norte, para . colaborar na 
presión aos organismos de pesca da 
Unión Europea. A campaña consiste 
no envio masivo de postais ao minis
tro de pesca da UE Jochen Borchert, 
solicitándolle a desaparición desta for
ma de captura destrutiva nas augas do 
Atlántico. Calquer persoa que queira 
colaborar pode solicitar as postais ou 
un orixinal para auto-editalas, envian
do 50 pta. en selos novos a: AnxeFiz 
19, 52 D. Milladoiro (Ames) . Ou cha
mando ao teléfono (981) 52 07 69. 

• Necesítase mestre de galego para 
clases particulares. Chamar ás tardes 
ao (986) 41 51 21 , e perguntar por 
Eva. 

• Vendo chalet de 2 plantas máis ga
raxe e 2.550 m2 de terreo en Asados 
(Rianxo). (923) 26 76 57. 

• Asociación Máximo Gorki. Curso 
de idioma ruso con 5 níveis , a partir 
do 3 de Outubro, amais de cursos de 
xadrez e danza folk dos países do 
leste. Todos impartidos por persoas 
altamente cualificadas. Para máis in
formación chamade ao teléfono (986) 
22 44 57, de 5 a 9 da tarde~ de Luns a 
Venres, ou pasar pola nosa asocia
ción: Marqués de Valadares, 14- 1º 
oficina 5 (Vigo) . 

• Convocatória Vinte anos sem 
Franco. Guardade todas as moedas 
de Franco . Nao as gastedes, nao as 
en'treguedes nos bancos 1 Para acto de
mocrático a celebrar no 20 cabodano 
da sua morte. Permanecede atentos . 
Seguirao instru9oes. 

Cinema 

Vacas 
O Mércores 28 de Setembro, ás 8,30 
do serán no auditório do Concello de 
Vigo, o Cine clube Lumiere organiza 
o pase do filme Vacas (1991) de Julio 
Medem. O seguinte pase do cine clue 
cae no Mércores 5 de Outubro coa pe
lícu Ia Rosencrantz e Guildernstern 
morreron (Grande Bretaña 1990) de 
Torn Stoppard. A entrada vai a 300 

oferecen a posibilidade de 

pasar un momento 

divertido , con bons guións e 

bons actores, sen recair 

nunha indixestión de 

Swarzenegers e outros 

mastodontes de 

Hollyvood.+ 

• Libro de poemas, O devalo do mar 
(Compostela, 1993), de Rafa Villar. 
Prezo: 1.200 pta. (incluídos os gastos 
de envio contra reembolso). Os pri 
meiros pedidos receberán, ademais e 
de balde, o primeiro libro do autor, Li
ques da memoria. enderezo: Rafa Vi
llar. Calzada do Carrne d Abaixo, 10-
211 C. 15705 Santiago. (981) 57 61 34. 

• Mestre busca traballo: livrarias, 
editoriais, distribuidor ..• ou calquer 
outro. (981 ) 69 56 82. A Coruña. 

• Carneceria cede direito de explo
tación gráti por non poder atendela. 
Vendo m aquinár ia e en ino oficio . 
(981) 26 09 89. 

• Rota dos embalses en catamarán. 
Polos encoro de Belesar, Os Peares e 
Santo Estebo. Información no (982) 24 
29 27 ou 24 29 22. Recoméndase re
servar praza. 

• Quero mercar o libro Yo creo en la 
clase obrera de F ranci sco Ga r cía 
Salve . Perguntar por Xoá n Xo é no 
(98 1) 32 50 18. Chamat de Luns a Xo
ves, entre as 9 e a 11 da noite. 

• Licenciada bilingüe dá clases de 
alemán . Todos os níveis. Conversa
cións e traducións. (986) 23 04 54. Vi
go. 

• Aluga-se apartamento-estúdio 
com calefac«;om e agua quente. Da
lhe o sol, ideal para estudante. Gasto 
de comunidade incluídos, 36.000 pta. 
(986) 49 06 88. 

• Afeccionado ao futbol galego qui
xera conseguir gravacións das can
cións ¡Hala Celta!, O Ce/tiña e Folia
da do Celta, que cantan os grupo A 
Roda e luada de Vigo. Escrevede a: 
Xabier Romero. O Lagar. Rua do Ulla, 
1-3 A. 15940 Póvoa do Cararniñal. A 
Coruña. (981 ) 83 06 77. 

• Alugo casa con xardin en Moledo 
(Vigo). (986) 4 1 30 03. 

•In Proxecto literário. Unha revi ta 
artístico-lilerária a partir dun grupo o
cial-altemativo. Comprende un mono
gráfico A crónica dunha xeración per
plexa, amai s dun Contido aberto para 
amosar as di fe rentes manife taci ón 
artísticas das colaboracións. Racha co 
tabu e colabora connosco. Apartado 
44. 36930 Bueu. 

• Home de 41 anos. Boa preséncia. 
Oferécese corno cuidador, cliófer e 
acompañante. Tarnén traballo diurno, 
noutumo ou rotativo, como recepcio
nista, conserxe ou vixiante. Toda Gal i
za . Seriedade e honradez. Apartado 
521. 15080 A Coruña . 

• Gostaria de receber corresponden
cia de mo«;as e mo«;os galegos para 
iniciar amizade e ínter-cambiar pon
tos de vista sobre temas de actualidade 
(cultural, social, política ... ) e outros . 
Joám Carlos Miranda Carro. Rua de 
Camota, 15-1º. 15680 Ordes.+ 

pta. e o abono. J!lensual a 1.000 pta. 
Maior información no teléfono (986) 
22 0910. 

Fort Apache 
O Mércores 28, ás 19,45 e ás 22,15 h. 
na sala de Cajamadrid, o Cine clube 
Pontevedra proxecta no seu ciclo H is
tória do Cinema o filme Fort apache 
(1947) de John Ford. + 
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Teatro 

Linocho e a lua 
Por Teatro Falcatrua o Venres 23 en 
Zas. A mesma compañia pon en cena a 
obra O espiritu do bosque o Xoves 29 
en Carballo. 

Annus horribilis 
Chévere Teatro interpreta Annus ho
rribilis (Picola Opera Por/abite) baixo 
a dirección do autor, Pepe Sendón, o 
Sábado 24 en Ponteceso. 

Cañas ao ar 
Un espectáculo composto por unha su
cesión descargas de humor directo e 
s inxelo para todos os públicos. Inter
pretado por Emeigual o Domingo 25 
en Ponteceso. 

Macbeth 
Teatro do Noroeste repre enta Mac
beth de Shake peare, baixo a dirección 
de E. Alon$O, o Domingo 25 en ViJalba. 

Equipo Luz de Día 
Representa as obras Viva a mediciña e 
Os cravo de prata, o 26 e 27 de Se
tembro no Teatro Principal de Ouren e. 

Maltraste 
Un títere e un pallaso on a base da 
obra Maltrasre dirixida aos máis cati
vos, e interpretada polo grupo Trécola. 
O Venrc 30 en Zas.• 

Publicacións 

Cerna 
Ven de sair á rua o número 11 da Revis
ta Galega de Ecoloxia e Meio Am
biente Cerna, editada por Adega (A o
ciación para a Defensa Ecolóxica de Ga
liza). O número céntrase na denúncia do 
grave problema ecolóxico que supoñen 
a concentracións parcelárias no noso 
país As concentracións parcelárias que 
a Xunta pretende aplicar a máis de 
600.000 ha. nos próximos anos, estanse 
a realizar cun absoluto desprezo polos 
valores ecolóxicos e socioculturais do 
mundo rural: significan a destrución de 
toda a vexetación autóctona, a erosión 
de moitas terras, o desmonte de valos e 
camiño antigos. a canalización de rios e 
regato ... E con elo vaisenos toda a me
mória histórica e cultural escrita na nosa 
paisaxe por séculas de cultura rural ... ". 
A revista tamén atende a temas como o 
trazado da Autoestrada do Noroeste en
tre Baralla e O Cereixal, proporciona 
material didáctico sobre incineración 
elaborado pola Comisión de Educación 
Ambiental da AGENG, e inclue as sec
ción A Nosa Fauna, Roteiro Ecolóxico, 
História e Meio Ambiente, e A Natureza 
na Uteratura. Os intere ado poden ad
quiriJa no quiosque ou pedila a: Cerna. 
Touro 21-211. 15704 Santiago. Teléfono: 
(981) 57 ()() 99.• 

Música 

Orquestra de saxos 
de Redondela 
Actua o Xoves 22 na vila pontevedre
a da Garda. 

Fe tival do Condado 
O Sábado 24 á 6,30 do serán na Car
balleira de Fomelos da Ribeira, o Fes
tival de Poesía do Condado oferece 
un concerto no que participan Boche
chinhas (rap portugués) , os grupos 
folk A Quenlla e Chouteira, Here
deiros da Crus jrunje galega, e Leo
nel Almeida de Cabo Verde. 

Adictos a Deep Purple 
O Clube de Adictos a Deep Purple 
celebra a sua inauguración o Venres . 
23 ás 10,30 da noite, na sala Ratt de 
Moaña, e o Sábado 24 á mesma hora 
no Planta Baixa de Vigo, co concerto 
dun grupo coñecido no estado (canta 
cun disco editado e é gañador de vá
rios prémios en revistas especializa
das) que non actuará baixo o seu nome 
orixinal senón coma The Traces of 
Deep Purple para interpretar vários 
temas de Deep Purple. As entradas 
van a 500 pta. tanto na Ratt coma no 
Planta Baixa. 

Praza do Toral 
Os vindeiros concertos na praza de 

Exposicións 

Pintores do reinado 
de Felipe IV 
Até o 23 de Outubro no centro cultural 
Caixavigo (de Luns a Venres de 19 a 
22 h., Sábados de 12 a 14,30 e de 19 a 
22, Domingos de 12 a 14,30). Amos- · 
tra conta con 38 obras do museu do 
Prado feitas ao redor do reinado de Fe
lipe IV (1621-1665) polos pintores Ve
lázquez, Ribera, Zurbarán, Alonso 
Cano, Arrellano, Mazo, Escalante, 
Pereda e Rizzi. 

Bretaña en Galiza 
Até o 25 de Setembro na Casa da xu
ventude de Chantada (aberta os dias la
borábeis de 12 a 14 e de 18 a 20 h.). 
Tradicións, paisaxes, artesanía, lingua, 
cultura e ecoloxia dun país que ten as 
mesmas orixes que Galiza no mundo 
celta. A asociación Breizh/Galiza na
ceu hai 5 anos a través do inter-cámbio 
entre distintos movimentos asociativos 
bretóns e galegos. Breizh!Galiza artella 
a mostra que tenta descobrir vários as
pectos da Bretaña, pertencente ao grupo 
de paise de cultura celta (Galiza, Cor
nualles, lila de Man, Gales, Escócia, Ir
landa ... ). Un grupo de bretóns e galegos 
amosa fotografias, textos (en galego e 
bretón), cociña, ecoloxia, e ambiéntao 
todo con música folk. bretona de grande 
similitude á galega. A exposición abor
da fundamentalmente a luita pola de
fensa da língua bretona frente ao fran
cés, os autores do guión e os textos son 
mestres de bretón nas escolas Diwan. _ 

Maribel Bao 
Expón as suas pinturas até o 3 de Outu
bro, na sala Caixavigo (laborábeis de 7 
a 10 no serán e festivos de 12 a 14 h.). 

Meninas viaxeiras 
Até o 4 de Outubro no centro social 
Vite de Santiago. 

O Camiño de Santiago 
desde o ar 
Mostra fotográfica. Aberta na Casa 
das Artes de Vigo a partir do Venres 
23 ás 19 h. Horário: dias laborábeis de 
11 a 14 e de 17 a 21,30 h., Sábado só 
de tarde e Domingos de mañá. 

Ramón Rivas 
Expón os seus óleos no café Rua Nova 
(Santiago). Até o 30 de Setembro. 

Para lettre international 
A Casa das Artes de Vigo abre o Xoves 
22 a mostra Para lettre international. 
14 artistas europeus. Horário: de 11 a 
14 e de 17 a 21,30 h., agás Sábados (só 
de tarde) e Domingos (só de mañá). 

Retratos fotográficos 
De Xosé Abad. Até o 7 de Outubro na 

Xosé Luís Evangelista. 

Santiago: Coral de San Valentin 
(Xoves 22); Misia de Portugal (Ven
res 23); Na Loa (Xoves 29); e Jeff Je
rolamon Swing Thing (Venres 30). 
Todos ás 11 da noite. En caso de mal . 
tempo as actuacións serán no Teatro 
Principal. 

Hilario Camacho 
O Sábado 1 de Outubro no Pazo ·de 

Butaca de madeira laminar curvada e tensada. Equipo 57, no Auditório da Gali
za en Santiago. 

Casa Charry de Oleiros. os de Vigo. Pezas artesáns feítas por in

Pintura moderna galega 
A galería Yolter de Ourense acolle a 
mostra colectiva Panorama actual da 
pintura moderna en Galiza. Aberta 
até o 15 de Outubro. 

AntónMouzo 
Pintura na galeria Atlántica da Coruña. · 
Aberta até o 1 de Outubro. 

Complexos 
Esmaltes de Julio López na galeria 
Central Hispano de Santiago. Até o 30 
de Setembro de Luns a Venres de 9,30 
a 13,30 e de 16 a 19,30 h. 

Equipo 57 

1 

Até o 23 de Outubro no Auditório de 
Galiza (Santiago), de Martes a Domin
go de 12 a 19 h., Luns pechado. En 
Maio de 1957 se reunen en París Ángel 
Duarte, José Duarte, Agustín lba
rrola e Juan Serrano, baixo a ínfluén
cia da obra do escultórica de Oteiza e 
as tendéncias imperantes en Europa 
crean o Equipo 57. O Alcalde de San
tiago Xerardo Estévez expón que "Re
visar hoxe a obra do Equipo 57, trinta e 
seis anos despois da sua reunión, trinta 
un desde a sua disolución, é unba cha
mada a revisar os presupostos da arte 
española de vanguarda. O periodo 
transcorrido é abondo amplo como pa
ra intentar facer unha leitura desde a 
obxectividade (pois non era a sua a no
va obxectividade?) dun capítulo, inten
so se breve, da creación artística da xo
ve posguerra, que houbo de buscar fóra 
o alimento intelectual ... ". 

A Amazonia e nós 
Até o 25 de Setembro na sala dos Peira-

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Congresos Auditório da Coruña. 

Maria Dolores Pradera 
Oferece un recital o Sábado 24 no Te
atro Principal de Santiago. 

]osé Luis Evangelista e 
Julio Cabo Messeger 
O Sábado 24 en Oleiros dentro do pro
grama de música clásica dos Circuítos 
culturais Verán-Outono 1994 da Con
sellaria de Cultura, actuan José Luis 
Evangelista (guitarra) e máis Julio Ca
bo Messeger (frautá). 

Música 
de bandas 
en Ponteareas 
Nesta semana actuan en Ponteareas a 
Banda de Castrelo-Cambados (Sá
bado 24) e a Banda de Música de 
Xinzo (Domingo 25). 

·solistas 
de San Petersburgo 
Actuan o Xoves 29 no Teatro Princi
pal de Ourense. 

Celia Cruz 
Actua o 1 de Outubro no Coliseum da 
Coruña.+ 

díxenas da Amazonia, acompañadas de 
paneis e fotografías da Comisión Gale
ga Pro-Amazonia e da Asemblea de 
Grupos Ecoloxistas da Galiza. Abre 
todos os días de 17 a 21,30 h., agás 
Domingos que ten horário de 11 a 14 h. 

Pesqueiros e mercantes 
Até o 29 de Setembro na sala de expo
sicións do Arquivo do Reino de Galiza 
(Xardin de San Cario~. A Coruña). 
Comprende cartás náuticas, planos de 
barcos e maquetas entre outros mate
riais e documentos relacionados coa 
navegación. 

Eugenio Fernández 
Até o 30 de Setembro na Casa da xu
ventude de Vigo, Eugenio Fernández 
expón obra fotográfica tomada en Sui
za, Alemaña e Vigo. 

Abecedário 
Até o 24 de Setembro (de 10 a 14 e de 
16,30 a 20,30 h.) na galeria Sargadelos 
de Santiago,' pódese ver a mostra Abe
cedá.rio do pintor Jaime Tripat Silva. 

. Federico García Lorca 
Até o 25 de Setembro, o centro cultural 
municipal do Ferro! garda unha mostra, 
pertencente ao museu de Fuentevaque
ros (Granada), de debuxos e manuscri
tos de Federico García Lorca 

O liadas 
que valen un mundo 
O fotógrafo Luis Carré, expón a sua 
mostra Olladas que ·valen un mundo, 
até o 30 de Sétembro no Centro co
mercial Catro Camiños da Coruña. 

Qlobo 
A situación actual e expectativas de 
conservacióp do lobo na mostra que 
garda a Asociación de viciños da Sal
gueira até o 6 de Outubro. 

Cuba, a loita dun povo 
O pub Joam Airas de Santiago acolle 
un amplo reportaxe gráfico de Delmi 
Álvarez realizado durante a sua están
cia en Cuba. 

Ramón Rivas 
Expón os seus óleos no café bar Rua 
Nova de Santiago. Até o di.a 30. 

Fotopress/94 
A escolma de obras apresentadas ao 
certame fotográfico F otopress/94 fica 
exposta· no Kiosko Alfonso da Coruña. 
Até o 25 de Setembro. 

Mostra de cerámica 
de Carnota 
Na sua 11 edición até finais de Setem
bro na praza de Galiza. 

Bienal de Arte 
de Pontevedra 
A XXIII edición da Bienal de Arte de 
Pontevedra fica aberta no Pazo Pro
vincial con obra de Juan Usle, 
Namste e de novos mestres alemáns 
da colección Grothe do Kunstmu
seum de Bono; no Teatro Principal 
onde expoñen participantes no certa
me Novos Valores 94; e no edificio 
Sarmiento do Museu Provincial, que 
acolle unha mostra de Virxilio Blan
co (1896-1948).• 
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.Oito séculos de Missionai;áo Portu
guesa, até Decembro no Mostério de 
Sao Vicente de fora (07-351-1-888 56 
52). Divulga as máis significativas tes
temuñas materiais das misións·portu
guesas. Comprende cerca de seiscentos 
obxectos utilizados pu producidos en 
zonas de expansión portuguesa: obras 
de arte, obxectos etnográficos, manus
critos, catecismos e vocabulários en lín
guas indíxenas. O visitante poderá con
sultar unha base de dados con imaxes 
relativa ao património conseguido en 
zonas de influé.ncia portuguesa. Arte 
pública no Chiado instalación en ma
deira, chumbo e bronce de Catarina 
Baleir~," até o 15 de Outubro no Largo 
do Chiado (información no 07-351-1-
346 06 50). Primeira exposii;áo do su
rrealismo ou náo, até o 21 de Outubro 
na Galeria..de San Mamede (07-351 -1-
397 32 55). Desenhos italianos no Mu
seu de Arte Antiga, unha escolma de 
pinturas do Museu das Janelas Verdes. 
Originais italianos dos séculos XV ao 
XVIII, Mantegna, Rafael Santizo, Giu
lio Romana, Andrea de Sarto, Tiziano, 
Veronés. Despois _de amanhá, até o 18 
de decembro no Centro Cultural Belém 
(07-351 -1-3010 96 06). Unha mostra 
sobre o panorama contemporáneo das 
artes plásticas, privilexando aos artistas 
portugueses, pero cunha escolma de no
meados artistas estranxeiros. Compren
de pintura, escultura, fotografía e arte 
pública entroutros soportes. Lisboa 
subterranea, até 31 de Decembro no 
Museu de Arqueologia (07-351-1-36 00 
00). Lisboa en movimento no Museu 
da Cidade até Outubro, cun voluminoso 
catálogo que fai a síntese sobre as trans
fonnacións ;da cidade moderna. O ros
tro da máscara. auto-repreentai;áo na 
arte portuguesa, até Ou tubro no Cen
tro Cultural Belém (07-351-1-301 96 

. 06). Fado: vozes e sombras, até final 
do ano no Museu Nacional de Etnologia 
(07-351-1-301 52 64). Unha inédita vi
sión do fado, que fai un tratamento cien
tífico do tema ameio dunha relación 
apaixoada co motivo. A mostra é respo
sabilidade de Joaquiín Pais de Brito, 
Benjamin Nereira, Vitor Bandeira e An
tónio Belém, prescinde do exceso de 
materiais para resaltar a presenza e o 
significado dos obxectos expostos. 

Téatro 

Rimbaud-Une Saison en Enfer, no 
Teatro Ibérico (07-351-1-868 25 31), 
con texto de Paulo Venturelli, un es
pectáculo a solo, onde o actor Onivaldo 
Dutra interpreta Nicholas Arthur Rirn
baud, un neno nacido en Charleville, 
Franza, en 1854. Filio do autoritarismo 
militar e da represión relixiosa, Rim
baud encontra unha saida através da po
esia. Europa náo! Portugal nunca!!, 
no Teatro Municipal Sao Luiz (07-351-
1-347 12 79). Espectáculo a sólo de 
Mário Viegas na continuidade de Má
rio Gin-Tónico (baseado en textos de 
Mário-Henrique Leiria) e Totó (basea
do en textos inéditos do humorista Tós
san). Europa niio! inspírase, segundo 
apunta a Agenda Cultural da Cámara 
Municipal de Lisboa, "en textos dos 
humoristas . Vasquinho Desgra~a, 
Mu~ulmana Polimento Cobardola, Pas
sarinha Estádio do Bessa-Luís, Manuel 
Triste, Maria Teresinha Peixinho na 
Harta, Paulo Janelas, más-línguas, 
maus fígados, cirroses, dichotes, prés e 
pós modernos, e outras cagan~as e an
dan~as". Sexo, petas e feira, peza final 
do curso de teatro artellado- pota_ Junta 
d'e Freguesia de Carnide. A grande 
mágia no Teatro Municipal de Sao 
Luiz. Comédia en tres actos de Eduardo 
De Filippo, interpretada pola Compan
hia Teatral do Chiado. Alguem Olha· 
rá por mim de Frank McGuinness, po
lo Novo Grupo de Teatro no. Teatro 
Aberto (07-351-1-797 09 69). 

Información :..eral 
dos actos de l.i~hna/9..! no tell. 

<07-351 · 1) .w. 06 50/..11. 

Danza 

Ballet Nacional 
·de Cuba 
Un dos primeiros conxuntos do mundo 
da Escola de ballet rusa. O Venres 30 
no Pazo de Congresos da Coruña, e o 
Sábado 1 centro cultural Caixavigo. • 
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A "Eguada Pereira" está situada na Finca das Casas, perta de Chantada. 

Un poldro criado ~n Lugo foi o máis caro na-subasta anual 

Das carreiras selvaxes de Chantada 
á d'isciplina de Madrid 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

./ 

E de raza inglesa e foi vendido en 
Madrid pero só coñeceu Chanta

da. Ali naceu e se criou até os dezaseis 
meses .. Ainda é un potro, nen sequera 
está baptizado pero foi a admiración da 
subasta. Cotizouse moi alto, cinco mi
llóns de pesetas pagaron por esta pro
mesa. Bateu o record da feira, xa que a 
taxa normal destes animais está no mi-
llón e médio. -

Agora, o seu novo dono, o vicepresidente 
do Real Madrid, tenno que educar para 
que en menos dun ano, no próximo Maio, 
poida participar nas carreíras. En realida
de, a educación será un pouco represiva, 
chámanlle domar, xa que este potro as 
únicas carreiras que coñece son as que 
botaba polas fincas de Chantada xunto 
cos seus irmáns. Daqui a pouco terá un 
nome artístico, castizo, e, probabelmen
te, esquecerá a crianza en Lugo. 

Manuel Pereira, o seu criador, ere que 
nos 'tempos que corren pagar cinco mi
llóns por un poldro de incerto futuro pro
fesional é case un soño. Entón, que veu 
o segundo do Madrid para puxar tan alto 
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por el cando na subasta habia cento se
senta cabalos? A cantidade de tillos que 
tivo a nai, os triunfos dos seus irmáns e a 
apariéncia deste cabaliño sen nome son 
os argumentos polos cales o comprador 
confía nel. 

A identidade dos cabalas 

Pereira levou este ano á subasta anual 
da Asociación de Criadores de Cabalas 
de pura raza inglesa· a catorce dos seus 
poldros. Viaxaron a Madrid, mais non fo
ron todos vendidos. Na subasta parten 
todos da taxa de medio millón de pese
tas, se alguén ofrece máis; quédase con 
el, se non é así, segue co seu criador. 
Manuel quédase con cabalas xa que, 
ademais de ser criador, tamén ten unha 
cuadra de carreiras. 

Os que vende non teñen nome para, que 
o animal non sofra o·trauma de_ que o no
vo dono llo cambie e surxan problemas 
de identidade. Os que se queda el son os 
que non se desleígan e non esquecen 
que s_e cri.aron en Chantada. Pelegrin, 
Gonce/lo, Carbal/o, Riazor son alguns 
destes competidores. A égua Lagoa, con 
só dous aniñas, gañou esta semana a ca
rreira no hipódromo de Madrid emulando 

os triunfos daquel veterano A Nosa T erra. 

Galiza, lug~r de crianza 

Manuel Pereira leva adicado aos cabalos 
moitos anos. Mália que é o seu traballo, 
non ere que sexa un negócio porque sin
te unha paixón especial polos seus ani
mais. "Eu estou nisto porque me gasta, 
non polos cartos, e, ademáis, créanse 
postes de traballo na Gal iza", di. Pereira 
opina que na Galiza, nos lugares con 
grande extens.ión de pradeiras, poderia 
haber maior adicación aos cabalas. 

Ainda que o centro de operacións de 
compra e venda dos poldros está en Ma
drid, este criador dalle toda a importáncia 
do trunfo dos seus poldros a que naceran 
e se criaran en Chantada. Ali está toda a 
eguada que é a que se encarga de parir 
aos futuros competidores. Ali xogan e co
rren polas quintas mesturándose cos pol
dros viciños. Cando van á subasta, non 
saben o que lles espera. Se quedan con 
Pereira, serán baptizados e educados 
como galegos. Se, pala contra, aparece 
un novo dono, é probábel que cheguen a 
ser estrelas nos hipódromos de Madrid 
ou París e que xa non se lembren de 
Chantada, nen do verde das pradeiras.+ 
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TRES EN RAIA 

Pepe Rei 
• XOSÉ A. GACIÑO 

e ando, no 1984, foi indultado o 
xornalista Xavier Vinader, 

culminou con éxito toda unha campa
ña de solidariedade que se desatou 
entre os profisionais do xornalismo 
-apoiados polos sectores progresis
tas da sociedade daquel tempo
contra unha senténcia xudicial que o 
convertira en culpábel de inducción ao 
asasinato. Vinader escribira no 79 un
ha reportaxe en Interviú sobre a extre
ma direita en Euskadi e ET A matou 
despois a duas persoas mencionadas 
na reportaxe. 

Dez anos despois, nunhas circunstán
cias que poden parecer semellantes 
ás do caso Vinader, o xornalista Pepe 
Reí ven de ser encarcerado e as reac
cións suscitadas entre a profisión e os 
sectores progresistas están moi lonxe 
de asemellarse á campaña de mobili
zacións que percorren toda a penín
sula para convencer á opinión pública, 
e aos poderes, de que estabelecer 
unha relación de causa-efeito entre 
unha reportaxe-denúncia e un atenta
do terrorista comprometí a seriamente 
a liberdade de información e de ex
presión. Con moi escasas excepcións 
-en Euskadi e en Galicia-, a inmen
sa maioría dos xornalistas e da pro
gresia do conxunto do Estado perma
nece mudo. 

Supoño que o feito de tratarse dun 
xornalista do Egin, considerado o vo
ceíro dos etarras, constitúe o factor 1 

fundamental de inhibición: expresar a 
máis mínima dúbida sobre a actua
ción xudicial contra Pepe Rei pode in
terpretarse como aliñamento co terro
rismo. Diante de dilema tan decisivo, 
parece que se prefire esquecer o vello 
princípio democrático de que todo o 
mundo é inocente mentres non se de
mostre o contrário. 

Persoalmente, non quero entrar agora 
a explicar a miña postura sobre a es
tratéxia de ET A, porque ademais non 
se trata diso, pero si quero mostrar a 
míña solidariedade cun xornalista que, 
mentres non se demostre o contrário, 
está no cárcere por circunstáncias es
trictamente derivadas do seu exercí
cio profisional. • 

VoLVER Ao REGO 

O s pistoleiros arous' Ans están 
a conseguir que en Madrid 

se tale da Galiza. O tópico rexenéra
se e do país do marisco e do orujo 
pasamos a ser a terra das máfias e 
das vendettas. 

A manipulación da información dá lu
gar a que os galegas escoitemos es
tes días perguntas abraiantes de par-
te de persoas de fara. Pero o que de
mostran estes tópicos, tanto o da es-. 
caleira, como o das narcos o'li~ms~b.. 
quer similar, é que Galiza1~~~(mr, 
non lle encentran acomo 
quemas elaborasfos po 
oficial española. E a mel 
que nos ven como algo 
so van atinados.+ · 




