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Os armadores galegos celebran otesultado negativo
do referendo

Noruega rexeita o paraíso.

da UE
A agricultura e a pesca
de Noruega gañaron o referendo contra a reconversión prevista por Bruxelas. Os dous sectores
só significan o 1,7 e o 0,6
por cento do produto nacional, pero representan
unha forma de vivir e de
cultura povoacional que
democráticamente queren conservar como parte
central da sua identidade.

AoPP
estóupalle
nas mans
. o conflito
de Guixar
O problema do lixo, un bairro tradicional marxinado e a postura
eleitoralista e ambigua do PP
prenderon o lume n.o bairro vigués. O conflito que en primeir'o
lugar ia dirixido contra o gov6rno
municipal (no que o PSOE comparte o poder cos nacionalistas)
está a volverse estes dias contra
o próprio Partido Popular que ostenta a maioria na empresa encargada do lixo (SOGAMA}, asi
como na Comisión Provincial de
Meio Ambiente e na Consellaria
de Obras Públicas que preside
Xosé Guiña.
(Páx. 13)

Ocidente
declara
a guerra suxa
a Arafat
A prensa internacional empéñase
en destacar as diferéncias xurdid as entre Hamas e Al Fatath
(partido de Arafat) como o grande
roblema palestino que pode impedir o ase1 .téirner;tc rleste povo
na sua terra. A visión dos pa1esti ..
nos é moi outra: a verdadeira
causa está na lentitude da aplicación dos acordos.
{Páx. 18)

/

Kohl celebra con Gro Brundtland,
o rei sueco e os parroquianos da UE,
a deglución de Noruega

Alunos de Vigo
obteñen
prebendas do
reitor a cámbio
de votos

Polémica sobre a carta
da Académia Española

Cela e Torrente

rectifican,

O Colectivo lndependente de Estudantes ten un poder decisivo
tanto na Xunta de Governo cc.mo
no Claustro da Universidade de
Vigo. No Claustro acumula o 70%
dos postos reservados a estudan. tes e na Xunta de Governo ten 19
dos 20 representantes. (Páx. S)

pero a Xunta non
(Páxina 23)

Lois Tobio:

VIII Congreso da UPG

0 nacionalismo hoxe
é máis realista que no 36'

Bautista
Alvare.z:

1

ALÉN
DA
AVENTIJRA
Carlos Vila Sexto
Unha novela 'de acción e ~venturas ,
ganadora do V Premio Rúa Nova de
Narracións Xuvenís, que revela a un dos
nosos autores máis novos e
·prometedores.
~ .. ·"v'· • •, .......... ,....._
.....,.
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Lois Tobio é unha das persoalidades máis importantes do
nacionalismo, que veu truncada a sua carreira de diplomático por ser leal á República. No
exílio americano foi o encarregado de darlle senso legal ao
Consello de Galiza, en estreita
colaboración cun Daniel Castelao que confiaba plenamente
nel. Nos próximos dias vai sair
do prelo das Ediciós do Castro, As décadas, un monumental libro de memórias no ·que
T obio entrega a experiéncia de
toda unha vida co ·pensamento
en Galiza. Preside na actualidade o Seminário de Estudos
1Galegos.
(Páxs. 16 - 17)
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Tomaremos

San Caetano

cos votos'
"Irnos tomar San Gaetano, mal
que lles pese, con Beiras á cabeza e un pavo imenso a rebentar urnas con votos nacionalistas, canso de zares que ademais de comer prebendas engulen as palabras". Con esta expresión, Bautista Álvarez recolleu os máis fortes aplausos
dunha rexuvenecida militáncia
que o pasado fin de semana celebrou en Santiago o VI 11 Con(Páx. 7)
greso da UPG.

A UE nomeara xa a un noruegués Comisário de Pesca nun último intento
de convencer aos nórdicos

-A agricultura e a ·pesca noruegas
non quere·n .ás multinacionais
.

G. LUCA DE TENA

Nun estarzo para engadar ao eleitorado noruegués, a Unión Europea pegou un pincho anti-democrático e nomeou comisário
de pesca a Thorvald Stoltenberg, que comezou reinar antes da c~roaCión mentres Madrid gardaba un irritado siléncio. Pero
nen esta escandalosa precipitación, nen o listón levado dos subsídios, nen priviléxios como o do comércio do alcol
convenceron aos nórdicos das avantaxes de Maastricht.
O glaciar do Nigardsbreen é unbard, que os noruegueses requeha das 24 gallas de xelo que
rian como área económica exclusiva. O ministro de pesca Jan
baixan desde a cuiña do JosteHenry Olsen aguantou a porta
dalsbre. A branca garlopa central anda case o paso dun home
pecha a pesar da cauces de Porcada corenta e oito horas. Hai
tugal , Grécia e España. Quen
quen gasta a noicedeu finalmente
non foi Olsen sete completa ben
nón Kohl que roabrigado, ao pé
dunha fogueira,
utras
deo u a casa e
para escoitar coofereceu aos meag ricu ltu ras
mo a quilla do caditerráneos negocos rusos
ramba vai rañanmarxinais terian ciar
d o penedos no
(que comparten
seu camiño cara
saido de apuros Svalbard con Oso val.
lo) para estirar as
por menos do
cuotas de bacabanda . As
Tor Brostiguen ,
que se concedeu llao
secretário político
protestas dos do
Su l esvaeceron
de Nei Teil EF
a Noruega
en causa de ho(Non á Unión Euras.
ropea) , a activa
pe~o os seus
fronte contra a
representantes
Despois foi o
anexión, compara
a estratéxia conprotocolo do gas.
en Bruxelas
O aspirante rexunta do podente
seitor industrial
clamaba o concalaron.
de Noruega e da ·
trol exclusivo das
Comisión Eurosolicitudes de exploración na sua
pea, co andar .do
área, que os miglaciar noruegués. Pala mañá,
nistros de enero governo de Gro
xia da UE concederon . A explicación oficial foi
(Guro) Brundtland sementaba
unha pedra do fondo do glaciar
que Noruega tiña necesidades
e ao mencer aparecía remoida
particulares. Como se sabe, o
como xabre.
país reborda gas e petróleo .

Q

Primeiro foi o caladoiro de Sval-

(Pasa á páxlna segulnte)

Non tolea quen no
Cando Noruega escolleu en 1905 arredarse de Suécia, os diários do
Malmo calificaron aos seus viciños de envisos, ensimesmados,
illacionistas e tolos. Para os suecos era de cativo xuizd aquilo dos
labrego/mariñeiros da Mar do Norte volverse sobre si próprios e dar as
costas a unha oportunidade de mancomunarse para avanzar.
No ano 1972 os diários da CEE repetiron xuícios dasta caste ao Noruega
votar contra a asinatura do Tratado de Roma. Por fin, en 1994 os sócios
de Maastricht non se recatan en chamar montaraces á xente de Norge
ou Noreg, segundo as dúas.normativas ainda sen carta de oficialidade do
· idioma noruegués.
·
Polo visto moitos observadores de categoría da Europa ofendida polo
portazo de Noruega coinciden en explicar que foi a povoación labrega e
mariñeira a que virou o leme para o non. Os galegas decimos que non
tolea quen non pode, e tanta insjsténcia dos oráculos da Europa rica por
volverlle o xuizo aos paranoicos dos fiordos ben merece unha
explicación.
¿Como pode ser que a agricultura e a pesca norueguesas que só
representan o 1,7 e o 0,6 do Produto Interior Bruto levanten unha marea
de opinión tan inexorábel contra Maastricht en· competéncia coa podente
indústria do país escandinavo, de certo interesada en extender os seus
intercámbios cos doce?.

)F: <

. Os labregos noruegueses v.o taron J?Olos que defenderon a sua forma de vida e non polos que lles oferece!on má!s. s_u~sidi_?s.

Os noruegueses están orgullosos de ter un pasado comun con Europa
pero saben que a sua identidade depende da diferéncia. A terra fértil é
pouca, a agricultura é mínima se se compara coa de Holanda, por
ex.e~plo: pero a relaeión entre a identidade nacional e as formas de
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----------------------roa co dólar por causa dos preOs panos quentes de Bruxelas
zos do petróleo.
para empatar a Política Agrária
Comun ca campo noruegués
Sorrisos paternalistas
levantaron un coro de agrávios.
O governo de Brudtland esixia
O glaciar lambuzaba todo. Japor moitos anos
vier Solana alterque as fortes
naba desmentisubvencións do
dos atrapallados
. Estado ás leiras
le maña ti íOU
con sorrisos pad
ter·n aHstas
(a
trias e sen sol do
fondo dos fiordos
a manga un as: Unión é o único
fosen compatínomear
importante), para
beis cos subsí-, ·
negar agrávios
dios da UE. En
anticipadamente comparativos.
princípio lograron
Ainda así, os barsete anos de
para a carteira
cos pesqueiros
franquícia. Oud
con pavillón ese pesca a
pañol seguían en
tras agriculturas
marxinais terian
Thorvald
corentena até
saido de apuros
Xaneiro do 96.
por moito menos
Stoltenberg.
Pero a pesar despero os seus retas tragadeiras, a
presentantes en
oposición _norueBruxelas calaron
guesa melloraba
pola
presión
nos inquéritos. O
combinada de
discurso da agrarista Anne
Suécia, Austria, Finlándia, Dinamarca e Alemaña.
Lahnstein no se centraba na
comparación da renda dentro e
Por fin Alemaña tirou da manga
fóra da UE , senón na defensa
un as: nomear anticipadamente · da cultura de Noruega. "A liberalización económica que defende
para a carteira de pesca a Thora UE non conduce a unha socievald Stoltenberg. O nomeamendade mellar -comenta Ame Vinto quedaba presuntamente emj e , portavoz do Sindicato de
bargado até o ingreso de NoGranxeiros e Pequenos Agriculruega pero Kohl animóu a Stoltores de Noruega (NBS), que
tenberg a entrar en matéria departicipou activamente na camcantado. Ao mesmo tempo, Brupaña do referendo-; a liberalizaxelas recoñeceu que Noruega
ción leva máis ben á homoxeninon entraría na Unión Económización. Cultural e socialmente
ca e Monetária por moito tempo,
coñecido o artellamento da co(Pasa á páxina catro)
(Ven da páxina anterior)

A

Arne Vinje, portavoz do Sindicato de Pequenos Agricultores e Labregos da comarca de Telemark.
A NOSA TERRA
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estabelecerse r:io território e dialogar coa natureza son intensas, vivas.
Non sinten a cultura labrega e mariñeira como un recámbio senón como
acervo que os mantivo unidos e os fixo progresar por séculas.
A povoación de Noruega ben se amañaba para vivir coa chaira de Oslo,
a comarca do Ahrkus. Esta utopía negativa, implícita no discurso de
Maastricht, é a que os moveu a recusar o ingreso. Queren ocupar o seu
país, vivir nese mapa disperso de pequenas vilas de beiramar e ao pé
dos lagos, que só ten comparanza en toda Europa· coa distribución
·
demográfica da Galiza.
Agudamente sinten que a palloza de Maastricht pode ser lucida por fóra
pero non lles vai protexer da coriza. As decisi(ms do Banco Central non
van pasar polos seus consellos aldeanos, nen sequer polo parlamento
de Oslo. Desconfian dunha macro-agricultura que reborda tóxicos e ten,
precisamente por isa, rendabilidade como para esmagalo. Saben que a
pesca sempre volve cando quer o governo e a experiéncia corrobóralles
que os seus caladoiros nunca rematan se as.artes s~n de baixura e
remo e se defenden dos grandes arrastreiros.
Os armadores galegas tamén celebran o ensimesmamento noruegués,
no canto duns acordos sobre caladoiros intermediados por Alemaña con
promesas no ar e a ameaza do peixe escandinavo entrar á competéncia
donoso.
Só o Governo de Madrid lamenta, como fixo o de Stocolrno hai 89 anos, que
estes labregos teimudos ridiculicen a utopia trapalleira, hortera e máis falsa
que un peso de cartón, de Javier Solana e outras choronas desta hora.•
.
ANOSA TERRA

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

¡Guro Fiellanger,
secretária da ºfrente ·política Neil Til EF
'Se coidarilos a baixura,
o emprego mantense e a pesca non marcha'
A organización Non a Unión
Europea (NTEF) nacera en
1990. No momento do referendo é a formación política máis
ampla de Noruega con
160.000 contribuintes, 440 delegacións locais e unha activa
mocidade. Guro Fjellanger é a
secretária xeral da NTEF.

a

Neil Ti/ Et (Non Unión Europea) dixo du.rante a campaña do referendo que Noruega ten características diferenciais que non se poden
reconciliar co tratado de Maastricht. De que características se trata ?
Noruega é diferente porque é
grande e som_os poucos. Un
dos obxectivos trazados despois da 11 Guerra Mundial foi
r vivir en todo o país.- Dentro da
estratéxia da Guerra Fria interesaba sobre todo a defensa
do território. O problema é que
o terreo cultivábel non é moito
e está espallado por toda a xeografia entre vales, ao pé dos
lagos e na costa. Menos do
tres por cento da superfície total está en explotación. En termos dé auto-sufieiéncia, as explotacións agrícolas non atinxen nen o cincuenta por cento
pero son fundamentais para
manter a distribución da povoación; o país tal como hoxe o
coñecemos. Doutra parte, a
loita de Noruega por ser unha
nación vai unida á idea democrática, ao convencemento de
que ten que ser a povoación a
que decida o futuro do país.
Nós non tivemos a penas aristocrácia. O orgullo da xente
mariñeira mantense intacto e
arréitase sempre que tratan de
cambiarlle a sua forma de vida
tradicional .

SIDSEL J0RGENSEN

Pero a integración de Noruega no Espácio Económico
Europeo (EEE) non tivera
oposición.

cia demostra que cando coidamos a baixura, con barcos peque nos e autosuficientes, o
emprego mantense e o peixe
non marcha. Is-to é moi importante para os pequenos asentaDentro da Area Europea de Limentos da costa que viven enbre Comércio (EFTA) podemos
tre a baixura e a agricultura. O
exportar práticamente todo memercado da UE é importante
nos o peixe. Está ben: sacrificaremos os mercados posíbeis · para a pesca industrial, pero en r
Noruega son moitos os que
Outros Estados de Europa fi- · do peixe pero conservaremos o
eren que é mellor conservar os
resto. A cámbio non estaremos
xeron acaer esas diferéncias
postas de traballo que aumendentro do conceito de Areas . administrados desde Bruxelas
por xente non elexida democrátar as capturas. Sabemos por
Menos Favorecidas.
experiéncia que no mar, unha
ticamente nen nos mandarán
maior producción significa meardes desde ese Banco Central
Teña en canta que para a
nos pastos de traballo e menos
que non controlan nen os parlamaioria dos noruegueses a
pesca. Quería perguntarlle por
mentos de cada país asinante
Unión Europea é só un sistema
certo, onde empregan vostedes
de Maastricht. No que se retire
económico. As
aos pescadores galegas que
expeá
pesca,
a
nosa
razóns de experden o posto de traballo? +
ri é nplotación económica e de
obtención de
benefícios, sen
máis, non nos
compensa. Os
critérios de
subvención
das
áreas
menos favorecidas entrañan sempre desemprego alto e
rendas baixas-. Ainda
nas partes
máis pobres
de
Noruega
sam· os
máis ricos
que nas
áreas
me nos
favoreci. das da
·~~1:
UE.
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'<Ven da páxina tres)

A segunda _

iremos perdendo o que nos fai
diferentes. Hai que ser diferentes para sobreviver. No senso
ecolóxico a diversidade de Noruega é a que deu orixe á sua
cultura, língua e formas de vida".

•
negativa
:

Os que fixeron campaña contta o
ingreso comparan a progresión
da morrena de Maastricht e a sua
formidable dotación económica
coa teimosia dos que defenden
granxas pequenas. Unha guerra
agrarista? Vinje, os compañeiros
da fronte Nei Ti! EF e os centristas, non din que non. O seu discurso incorpora con todo elementos ecoloxistas, acrecentados polo orgullo de viver dun xeito distinto. ·~A UE defende a racionalización económica e a concentración. Non entanden que en cen
quilómetros de costa teñamos
trescentas pequenas poboacións
que viven da baixura e do campo
e necesiten cada unha delas instalacións portuárias. lsto parécelle un estrago. Pero nós somos
asi. Senón, isto non seria Noruega senón Estado~ Unidos".

~

Noruega é o segundo
Estado escandinavo que
. consulta por dúas veces
aos seus cidadáns a
comenéncia de ingresar
na UE. Dinamarca votou a
primeira negativamente e
asentiu na segünda.
Noruega recusou a unión
en 1972 (53,5 por cento) e
en 1994 (53).
No ano 73 asinou o
tratado do Espácio
Económico Europeu
(EEE), que foi
corroborado por todos os
sócios da Area Euroepa
de Libre Comércio (EFTA)
agás Suiza, polo que ten
amplo acceso aos
mercados do continente.

O .Ministro
de Agricultura
español acolleu o
non como un
desastre;
a Cooperativa de
Armadores como
uRha boa nova.

En Novembro de 1992, o
Governo social-demócrata
cumpriu novamente os
trámites para asinar o
Tratado de Maastricht. No
Parlamento (Stortinget)
votaron a prol 111
membros e en contra 54.
Con todo, inquéritos de
opinión sinalaban que o
55 por cento estaban en
contra do acordo con
Bruxelas e só o 35 a prol.

O ministro de Agricultura do Governo central acolleu o non como un desastre para a pesca
española. Xosé Ramón Fortes,
presidente da Cooperativa de
Armadores de Vigo dixo que a
derrota de Brundtland no referendo era unha boa notícia. "Polo menos declarou- deténse o
proceso de desequilíbrio cara o
Norte". Os armadores consideran que o governo de Oslo leva
meses interferindo, coa axuda
de Alemaña, as negociacións
dos caladoiros do Canadá. Para
eles, o cacarexado lote de bacallao das Svalbard estaba ainda
no ar porque dependía do compromiso dun terceiro (Rusia) que
libraba de responsabilidades a
Oslo neste capítulo central das
negociación para o ingreso.

Pouco despois de ser
elexida a actual primeira
ministra Gro (Guro}
Bruntdland proclamou
que durante o seu
mandado non haberia
cámbios de importáncia
na relación coa UE. Con
todo, o Parlamento votou
a anexión ao EEE en
Outubro de 1992, o que se
consideraba un paso
irreversíbel cara o Tratado
de Maastricht.

Os turistas levantan o campamento do glaciar. A acústica da
manta de xelo é espectacular
pero a paisaxe branca sucédese a si mesma. O troll (trasgo)
noruegués tamén chouta pola
noite pero a luz do abrénte convérteo en penedo. + ·
~
~
~

~
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.Q discurso
da agrarista An ne
Lahnstein ·non se
centraba na
comparación da
renda, senón na
defensa
da cultura de
Norueg'a.
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As reformas
constitucionais requiren
en Noruega dous tércios
da cámara e duas
lexislaturas sucesivas. O
Parlamento actual votou
várias enmiendas
constitucionais para
eliminar atrancos cara o
ingreso na UE. Ainda asi,
o traspaso de soberania a
institucións supraestatais só poderia
completárse desde o
Parlamento co 75 por
, cerito dqs votos.+

CONFLITOS NA UNIVERSIDADE

O Colectivo lridependente de Estudantes consegue.i_mpunidade a cámbio do seu voto

Pacto entre o reitor de Vigo e alunos impede a
participación e a transparéncia na Universidade
• XAN CARBALLA

O Colectivo lndependente
de Estudantes (CI) ten un
poder decisivo tanto na
Xunta de Governo como
no Claustro da
Universidade de Vigo. No
Claustro acumula o 70%
dos postas reservados a
estudantes e na Xunta de
Governo ten 19 dos 20
representantes de alunas.
O eq uilíbrio entre as forzas da
equipa reitoral actual e da oposición facilita que o CI desenvolva
un papel de bisagra que condiciona serveramente unha acción
de governo cuxas características
son escasa transparéncia na
xestión e falta de participación
da oposición.
A xénese da Universidade de Vigo incidiu directamente na composición dos órganos de governo que a rexen na actualidade.
A Plataforma Converxente da
Universidade de Vigo , na que
está integrado o Reitor Xosé António Rodríguez Vázquez, formouse como oposición á xestión
da anterior equipa de Luis Espa-

Reunión entre a equipa reitOral da Universidade _de Vigo e estudantes opostos ás directrices
de organización das Delegacións de Alunas.
A. IGLESIAS

da Recarei. O CI naceu da agrupación de numerosós independentes que se apresentaron como resposta aos Comités Abertos de Escala e Faculdade (CAEF}. Unha vez pasada a consulta, o labor proselitista de alunas
autoproclamados independentes, pero vencellados ao Partido
Popular, conseguiu integrar a un
bon feixe de representantes no
CI , unha formación que enarbola
a bandeira da despolitización.
Contado, hai un grupo de representantes independentes que

non están alineados co CI e que,
desenganados tras un intento de
satelización por parte dese Colectivo, comezaron a ter certa
·coordenación cos CAEF, sobretodo para reivindicar, frente ao
CI, espazos de representación
que lle son vedados.
Pr.ecisamente un pacto entre o
CI a equipa reitoral estivo a piques de alumear un sistema de
representación de al unos que foí
calificado polos CAEF e os independentes de vertical e de ase-

e

mellar un sistema de democrácia orgánica. As
directrices de funcionamento das Delegacións
de Alunes, que ian ser
debatidas na Xunta de
Governo da Unive'rsidade do fylartes 22, foron
retiradas da orde do dia
pala intervención dun
numeroso grupo de alunas entre os que estaban independentes e
membros dos CAEF. Finalmente o CI, tras acusar aos CAEF de fascistas, rematou por aceitar
abrir un proceso de negociación que conducise
á elaboración de novas
directrices.

A chegada das directrices á Xunta de Governo coincidiu
coa denúncia dos CAEF sobre
supostas irregularidades praticadas nas Delegacións de Alunas
na xestión, por parte do CI, do orzamento das Delegacións.

De aluno a profesor,
via equipa reitoral
Celso Campos Bastos representa o pelotazo impulsado grácias
á sua ascendéncia entre alguns
grupos de alunas e o seu com·promiso coa equipa reitoral ac-

tual. Ademais de ser un coñecido
dirixente de Novas Xeracións do
PP en Ouren.se, Campos Bastos,
diplomado en Ciéncias Empresariais e Informática de Xestión no
Cámpus de Ourense, foi opositor
tanto no Cláustro Constituinte como na Xunta de Governo da Universidade de Vigo nun proceso
controlado por Luis Espada e
persoas do entorno do PSOE .
Hoxe os serv izos prestados á
oposición de Espada significaron para el obter unha praza de
Axudante 'de Escala Universitá. ria, acadada frente a outros moitos cándidados de maior capacitación , mellar. currícu lum e máis
exp~riéncia.

Na sua eleición pesou a realización dunha traballo sobre transportes que dirixiu o profesor Manuel Pérez Cota, xefe do Departamento de Linguaxe e Siste- .
mas Informáticos. Pero non foi o
resultado da investigación o factor determinante, senón a relación de Celso Campos con Manuel Pérez Cota, xa que este último, xunto cun fontaneiro, Francisco Vázquez -Núñez, formou
parte fundamental do tribunal
que concedeu a praza. Tamén
acumula o pasto de asesor do
Vicerreitorado de· !novación
Educativa e Estudantes. +

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

Premiar fidelidades con asesorias e bolsas
Hai duas figuras na Universidade de Vigo que explican o modelo de xestión que pratica a
equipa reitoral , eis os fontaneiros e os bo/seiros. Os fontaneiros non son unha invención do
reitor Xosé António Rodríguez
Vázquez, senón que representan toda unha tradición na Universidade galega. Os fontaneiros son asesores especializados nas áreas relacionadas co
vicerreitorado's aos que son
asignados ; pero en círculos universitários , e sobretodo entre o
Colectivo Nacionalista, discútese tanto a preparación dos asesores para desenvolver o labor
para o que foron designados como a necesidade dos mesmos.
En efeito, a maioria dos oito vi-

cerreitorados da Universidade
de Vigo teñen un asesor, pero
as máis das veces non xustifícan unha ocupación real.
No fundo , os fontaneiros responden a unha estrutura clientelar no seo do carpo docente
universitário, di o Colectivo Nacionalista e nomeadamente
Xerta, a plataforma nacionalista
dos profesores. Os favores e
as fidelidades son compensa·
dos con fontanerías.
A falta dun modelo transparente
de xestión da reitoria da universidade viguesa provoca que as
asesorias sexan repartidas sen
o control do resto da comunidade universitária. Contado, sábese que Maria Páez de la Cade-

seus beneficiários son coñecina é asesora do Vicerréitorado
dos como os bolseiros. Estas
de Investigación, ao igual que
Betl León Fong, que tamén é
becas, de 300.000 pesetas
Responsábel dos Servizos Xeanuais, foron aprobadas no
r ai s da Universidade. Celso
meio dunha intensa polémica na
Campos Bastos é o asesor de
que os CAEF acusaron ao reitor
!novación Educativa e Estudande criar un novo·posto para repartir clientela a prezos ridículos.
tes. No vicerreitorado de Profesorado e Organización AcadéO baixo salário facilitaría aos
mica hai outros dos asesores:
Francisco Vázquez Núñez e · Departamentos facerse con proEnrique Buch. Dous arquitectos
fesorado barato, composto por
son asesores do vicerreitorado
universitários de últimos cursos.
de Planificación e Alberte Ruiz
Os novas ensinantes liberarían
de traballo a alguns departaDe Samaniego é o asesor en
mentos, o cal suporia un favor
Relacións Exteriores.
político por parte do reiterado.

Bolseiros

Outra figura que poderia rachar
o equilibro universitário é a das
bolsa de axuda á docéncia, os

Entre os alurios becados tamén
haberia gratitude cara ao reiterado. O Mércores 30 remataba
o. prazo para a apresentación

das solicitudes a bolsas e os
alunas non tiveron un coñecimento preciso das prazas ofertadas porque non estaban regracias e correspondía aos Departamentos facer as propostas
das persoas a becar diante das
autoridades universitárias.
Na Universidade da Coruña os
CAF tamén denunciaron a intencionalidade partidista dunhas
recén criadas axudas de colaboración para estudantes relacionados coas comisións de cultura de faculdades e centros
universitários. O reparto de 37
axudas de 60.000 pesetas irian
destinadas a "gratificacións económicas para estudantes fieis á
política reitoral" e penalizaría
aos estudantes organizados.+
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• Priineiro
·ministro
comunista no
reino do Nepal
O Secretário Xeral do
Partido Comunista
Nepali MarxistaLeninista Unificado,
Man Mohan Adhikari,
de 74 anos, foi
nomeado primeiro
ministro do !'Jepal o
pasado Martes, 29 de
Novembro. O novo
primeiro ministro foi
nomeado polo rei
Birendra, despois de
gañar as eleicións
lexislativas. •

• Os viciños do
Zondalpeden
responsabilidade
aos de Guixar
Os Montes Viciñais e o Centro
Cultural de Valadares, o bairro
vigués onde está situado o
vertedoiro do Zondal -cuxa
capacidade hai dous anos que
está esgotada, ainda que
continua en funcionamento-,
pediron á Comisión de
Afectados pala Construción da
Empacadora de Guixar "ser
responsábeis, obxectivos e
rigorosos coas declaracións
para non criar enfrentamentos
inútiles entre cidadáns do povo
de Vigo". Hai que recordar que a
Comisión de Afectados chamara
falaces aos de Valadares por
pedir o peche do Zondal e
explicar as razóns para facelo.

• Redución
salarial e de
.plantel para
salvar Iberia

convén unha derrota da tamén
chamada Alianza Atlántica. •

En Valadares recordan que
levan 30 anos suportando un
vertedoiro "descontrolado que
non reune nen as mínimas
condicións técnicas nen
ecolóxicas", de maneira que
entenden que "calquer solución
sempre serán mellor que a que
ternos agora en Valadares". +

• O PSOE rexeita·
a cesión do
Hospital Militar
coruñés á Xunta
"Os planos de Defensa en
relación ao Hospital Militar
coruñés supoñen o peche e en
relación ao de Ferrof' a redución
de 300 camas, o que
prexudicaria gravemente á área
sanitária coruñesa", indicou no
Senado o popular Xosé Maria
Hernández Cachón, que pediu
no pleno da cámara alta que o
Hospital Militar da Coruña
continuase no sector público e
que.fose cedido á Xunta.

• Denúncian á
editorial
Planeta por
discriminación
O pasado 12 de Novembro a
editoiral Planeta, nun acto de
promoción realizado nun hotel de
Compostela, expulsou a ün nena
que acadia na compaña da nai,
pota sua condición de tillo de
separada, segundo denunciou o
Grupo de Estudos sobre a
Condición da Muller, Al~crin. O
nena foi invitado ao acto, no que
ian entregarlle un regalo, através
dun folleto que esixia que fose
con el "exclusivamente
matrimónios'', e foi coa sua nai,
· separada do pai do rapaz. A
expulsión produciuse indicando
que o regalo era só para tillos de
matrimónios convencionais.
Alecrín apresentou denúncia por
vulnerar direitos fundamentais
recollidos na Constitución.+

•Campaña para
a liberación dos
insubmisos
presos
A Asamblea Nacional de
Obxección de Conciéncia está a
levar adiante unha campaña
para demandar a liberación dos
tres insubmisos galegas presos
e a despenalización da
insubmisión . A campaña
desenvólvese entre o 28 de
Novembro e o 3 de Decembro. +

Os soldos baixarán en
torno a un 8,5% (3%
para os máis baixos e
15% para os máis
altos) e nos dous anos
vindeiros haberá
conxelación salarial. En
canto aos 5.400
despedimentos
previstos, eses serán
substituidos por baixas
voluntárias e
· prexubilacións , até
sumar unha redución
de 3.500 postas de
traballo. Ademais, os
traballadores receberán
os atrasos
adebedados . O acordo
ainda ten que ser
submetido a
referendo.•

• Fraga reúnese con Puiol
No dia de ante, o Presidente da Xunta, Manuel Fraga, e o da Generalitat, Jordi Pujol mantiveron unha reunión. Ambos aseguraron que non se trataba de nengunha estratéxia de achegamehto entre os dous partidos que representan. Fraga declarou que non levaba nengunha
mensaxe do Partido Popular. Jordi Pujol asegurou estar máis perta de Manuel Fraga que do
PP, xa que o Presidente da Xunta considera o debate do modelo autonómico como un proceso aberto cando José Maria Aznar aposta publicamente por pechar o proceso autonómico.
Por outra parte, o Presidente da Generalitat afirmou, nunha emisora de rádio, que seguiría
dando o seu apoio ao governo de Felipe Gonzalez mália ·"certas deslealdades de membros
do PSOE", porque o primeiro é manter a estabilidade. •

• España envia
avións a Bósnia
contra o acordo
do referendo da
OTAN
O Estado español enviou avións
militares para intervencións
bélicas. en Bósnia. A misión
contradi o acbrdado no referendo
da OTAN, que estabelecia que o
Exército non participaría en
operacións militares fóra das
suas fronteiras. Segundo o
Governo, os avións van a Bósnia
para dar cobertura ás tropas da
ONU, ainda que o Governo
norte-americano deu por feito
que ~n realidade é unha misión
daAfA1'.1
•::in- afirmar·ni
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Hernández Cachón apresentou
esta posibilidade através dunha
emenda ao Proxecto de Lei da
Xeréncia de infraestruturas da
Defensa, que foi rexeitada polo
PSOE e Ciü.+

Despois dunha folga
completa dos
traballadores de Iberia,
o pasado Luns 28, que
paralisou o tránsito
aéreo en todo o
Estado; na madrugada
do Martes , a direción
de Iberia e os
sindicatos chegaron a
un princípio de acordo
para a compañia
afrontar a crise, que
contempla unha
redución salarial e de
plantel.

·• Entr8gados os Prémios

Galiza de Comunicación

O Venres 25, na illa da Toxa, produciuse a
entrega dos Prémios .Galiza de Comunicación deste ano, coa presenza do Presidente
da Xunta, Manuel Fraga. Ao redor decorenta traballos aspiraban a acadar algun galardón. No apartado .de mellar labor en meios
· impresos, o prémio foi para Leoncio González, xefe da sección de Galiza e Marítima en
La Voz de Galicia e, ademais, comentarista
habitual do xornal.
O galardón á mellar produción radiofónica
foi para o espácio de humor Corre Carmela
· que chove, dirixido por Siro López e que se
emite en Radiovoz. O prémio para o apartado de televisión, levouno Xabarin Club, o
espácio dirixido por Suso Iglesias, que está
acaparando a audiéncia infantil. Outros galardóns foron á mellar labor de comunicación para a Asociación da Prensa de Vigo,
presidida por Fernando Ramos, e o prémio
á iniciativa xornalística foi para O Correo
Galego.
O xurado , presidido polo secretário xeral de
Comunicación da Xunta, Xesus Perez Varela, estaba composto por Manuel Fernández
Areal, Agostiño Sixto Seco, Xosé Otero
Pombo, Luis Pausa , Alfonso Sánchez Izquierdo e Fernando González Macias.•

• Os viciños denúncian a
destrución do
património en
Nocedo do Val
A construción dunha casa social en Noceda, no município de Castrelo do Val, significa para os viciños o fin do património históri.co ca que contaba a parróquia , segundo
informa Xoán Carlos Silva. O lugar elixido
para ubicar o edifício é o recinto onde está
a única fonte -da aldea. As obras da casa
social están senda executadas pala actual
equipa de governo que preside o alcalde do
PSOE , Raul Fernández . Este , ademais ,
anunciou , que vai construir unha praza de
tauros na aldea.
Os viciños non se apañen á construcción
dunha casa social senón a que esta se leve
a cabo atentando contra o património cultural e natural e asi o denunciaron diante do
servizo provincial de Património Histórico.
Pedro Diaz, un dos denunciantes, manifesta
que o único que queren é defender a cultura
galega e que lles extraña que Raul Fernández, un profesional do ensino , destrua os
espácios emblemáticos da aldea.
Os viciños afirman que coa anterior equipa
municipal chegouse a cementar a base escalonada dun cruceiro barroco e que, posteriormente, quedáronse sen unha rectoral do
século XVII e derrubouse o forno comunal.
Aos viciños parécelles "aberrante" que, por
riba, o alcalde ·proxecte construir unha praza
de tauros. Os denunciantes afirman que
Raul Fernández raia no caciquismo por ilegalizar a xunta comuneira e impar os critérios da asociación de viciños da cal non se
coñece nen o número de socios nen os seus
procedementos estatutários. •

• Carlos Bueren de
operación antidroga na
Galiza
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Na madrugada do Mércores 30, o xuiz Carlos Bueren levou a cabo unha operación antidroga na Galiza na que resultaron detidas
trece persoas da Coruña, Cambados, Bueu
e Cangas. Esta rede está acusada de introducir neste ano dez toneladas de hachis no
Estado. Sete dos detidos foron trasladados
á Audiéncia Nacional. Todo aponta a que a
operación siga aberta p~r posíbeis contactos dos detidos con redes de Catalunya e
Canárias. +

ALIZA E M· NDO
pROCESOS CONGRESUAIS

ANDRÉS PANARO

Bautista Alvarez apresentou a Beiras como o "próximo presidente de Galiza"

A UPG identifica progreso social con nacionalismo
tria, dedicou a UPG unha boa
parte das suas ponéncias que
acadaron a práctica unanimidade dos militantes, como demostrou o escaso volume de enmendas.

•M. VEIGA

"Irnos tomar San Gaetano,
mal que lles pese, con
Beiras á cabeza e un
povo inmenso a reventar
urnas con votos
nacionalistas, canso de
zares que ademais de
comer prebendas engulen
as palabras". Con esta
expresión, Bautista
Alvarez recolleu os máis
fortes aplausos dunha
rexuvenecida militáncia
que o pasado fin de
semana celebrou en
Santiago o VIII Congreso
da UPG.
Os dous eixos das ponéncias
aprobadas no congreso foron a
dedicación "plena e absoluta"
da UPG ao traballo na frente
nacionalista que é o BNG e a
presentación do nacionalismo
"como única via para conseguir
o progreso do país". Precisamente Nacionalismo, forza de
progreso foi o lema do encontro. Nas ponéncias aprobadas
realízase unha distinción entre
os conceitos de modernidade
que "lexitima a penetración do
capital trasnacional" e progreso
que significaria "o desenvolvimento das forzas produtivas
autóctonas". Precisamente, á
defensa. dos sectores produti- .
vos próprios, tanto na agricultura, como r:ia pesca ou na indús-

Tamén se encargo u de matizar
a ponéncia aprobada a capacidade "limitada" pero importante
dos resortes de que dispon o
governo galega para ser usados
en defensa do país . A Xunta,
vense a dicer, só terá sentido o ·
dia que esteña governada polos
nacionaJistas.

Congreso de recuperación
A UPG, que este ano celebra o
trinta aniversário da sua fundación, viu neste congreso as
suas filas renovadas (a militáncia medrou un 25% desde o
congreso anterior, segundo fon-

A UPG, que nestes anos rexeitou as mudanzas programáticas
solicitadas desde os diversos
baluartes do poder, recibe agora
os bríos ideolóxicos da recuperación da esquerda en paises
como Alemaña do Leste, Polónia ou mesmo Rúsia, após da
sua frustrante pasada polo liberalismo ocidentalista.
Pero non son estas, con todo,
referéncias que abunden nas
ponéncias da UPG. Este partido
ten como eixo do seu pensamento a contradición centro-pe-

riféria, . renovada agora moi visibelmente con críticas ao governo mundial, non eleito, que
obedece ás siglas de FMI,
GATT ou Banco Mundial. A
UPG situa ao nacionalismo como espiñazo do seu ideário, até
afirmar que en Galiza non é real
unha esquerda que non se vertebre ao redor dun "proxecto de
liberación nacional".

Rcnóns -do medre do BNG
Non faltaron, no informe ao
Congreso realizado por Bautista
Alvarez, as alusións ao . crecemento das espectativas do
BNG. O éxito da frente nacionalista non depende, segundo Alvarez, de deseños eleitorais,
nen de favores de ninguén, senón "da auséncia de ambigüidades á hora de fixar posicións a
respeito dunha integración euro-
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¡ Beiras desminte a existéncia
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de discrepáncias no BNG
Beiras agardou a este octavo
congreso da UPG para oferecer o seu contundente desmentido ás recentes especulacións
xornalísticas que talaban de
enfrentamentos no grupo parlamentário frentista. "Os enemigos comprenden, dixo, que o
BNG é o grande adversário e
iso está a producir crispación
nalguns centros de poder". Ta-

mén se referiu ás relacións internas no seo do BNG, sinalando que se "estaban a aplicar
con éxito os princípios de convivéncia". "Somos, engadiu, lucidamente conscentes de que
eses princípios son básicos para o proxecto e o futuro, non xa
do BNµ, senón deste país".
Máis preciso fara ainda Bautis-

ta Alvarez, na xornada anterior,
ao apontar os que, ao seu modo de ver, son os motivos.concretos das especulacións que
arrodean periodicamente ao
BNG. "As direcións de certos
meios de comunicación -<:fixomovilizan as suas reservas de
ataque cando as sondaxes detectan incrementos de voto para o BNG".+
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tes do próprio partido) no que
poderia ser interpretado como
síntoma de recuperación despois de que a caída dos reximes do Leste fornecese unha
atmósfera social arisca cara os
partidos de matriz ideolóxica
comunista.

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

pea na que Galiza cumpre o papel de bode expiatório".
O Presidente da U PG foi modesto nas suas valoracións e
non mencionóu, por exemplo,
que as posicións que hoxe defenden amplos sectores da sociedade galega, desde empresariais a laborais, a respeito da
CE (ver outras. informacións
deste número) foran anunciadas
con claridade hai máis de tres
lustros polo nacionalismo.
Alvarez que defendeu a candidatura de Mella nas pasadas
eleicións europeas, dedicou vários párrafos do seu discurso a
criticar ás forzas da "esquerda
española" que non son capaces
de arrombar dunha vez a "concepción burguesa do estado". ·
O presidente da UPG despexou
calquera tipo de dúbidas sobre
a unidade -do nacionalismo, sobre o "exquisito respeto á sua
pluralidade" e saudou a Xosé
Manuel Beiras, quen representou ao BNG no congreso, como
o "próximo presidente de Galiza". Tamén tivo palabras especiais para o.s membros recente-mente incorporados de Unidade
Galega, "aos que recebimos
-<:fixo- non só como -compañeiros, senón como amigos".
Por último realizou unha alusión
ao sindicalismo para felicitarse
pola unidade das duas centrais
sindicais, "un dia rotas por erres
humanos que non deben voltar
a repetirse".•
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Alonso Montero entra no ·Consello Nacional elexido na IV Asamblea

Esquerda ~nida espera dar o í grande salto' nas municipais
• CARME VIDAL/COMPOSTELA

Esquerda Unida confluirá
con Unidade da Esquerda
Galega nas próximas
eleicións municipais ca fin
de se converter no
"referente da esquerda
nacional galega". A
organización política
liderada por Anxo
Guerreiro lanzou, na IV
Asamblea Nacional que se
ven de celebrar este fin de ,
semana en Compostela,
duras críticas contra os
proxectos do PS de GPSOE e do BNG, quesegundo sinalabra a sua
ponéncia política son
inviábeis "como alternativa
política ao Governo do PP".
EU definiuse como a Qrganización que tenta aglutinar "ao conxunto da esquerda real e nacion a I galega", toda vez que o
PSOE "non repr.esenta un proxecto político transformador" e o
BNG impulsa a unidade do nacionalismo (non ele esquerda),
un proxecto comun susceptíbel
de ser compartido pala esquerda, o centro e a direita nacionalista". Nesta arde de causas os
termos do discurso de E.E. camiñaron cara a superación da dicotomia entre forzas nacionalistas e non nacionalistas, xa que
"esta división limitou no pasado
e segue a limitar hoxe o avance
da converxéncia de forzas sociais e políticas de esquerda, e
por conseguinte, é un sério
atranco ao proceso de construción dunha alternativa á direita e
ao centra'!ismo na Gal iza".
Na asamblea, na que foi eleito
novamente Anxo Guerreiro
como Coordenador Xeral, fixouse como ponto de mira as próximas eleicións muñicipais nas
que EU espera dar o "grande
salto" para "frear o avance do
PP na ocupación do conxunto
das institucións galegas". Canta
participar EU nunha alternativa
política plural frente ao governo

ANDRÉS PANARO

Anxo Guerreiro ere que baixo o c.onceito de esquerda deben agruparse tanto os nacionalistas como os que non o son.

de Fraga xa que "acabou a ensoñación do bipartidismo na Galiza, non hai un só partido que
sexa capaz de desprazar a meio
prazo ao PP, ten que ser unha
alternativa plural".

tudiará o acordo marco de confluéncia e sinalou que convén
esta unión pola aportación da
cultura de esquerda e porque
para este país é imprescindíbel
unha alternativa de esquerdas
que asuma a realidade nacional".

Integración de UEG
Os delegados asistentes á IV
Asamblea de EU aprobaron o
acordo de integración de Unidade da Esquerda Galega ao tempo que instaron ao· Consello Nacional entrante a "facilitar a entradfa a calquer forza que coincida ca proxecto de EU". O voceiro
de UEG, ' Carlos Vázquez, anunciou que o 17 de Decembro a
asemblea desta organización es-

Anxo Guerreiro salientou que
esta integración é só o comezo
de novas pasos para asumir o
papel de "referente xenuino da
esquerda nacional galega" e seguir confluindo con "persoas e
forzas políticas que desde a esquerda non se ven reflectidas
hoxe no PSOE , nen no BNG ".
O profesor Xesus Alonso Montero entrou a formar parte do

novo Consello Nacional e foi fe1i citad o por aclamación polos
delegados asistentes á Asemblea por ter acadado recentemente o Prémio á Criación da
Xunta de Galiza.
As liñas políticas marcadas por
EU pasan por un cámbio na política española de carácter progresista e de esquerdas capitaneado
.por Izquierda Unida xa que, segundo sinalou Guerreiro, "non é
sério pensar Galiza fóra das coordenadas político económicas
nas que ten que defenderse".
No entanto, na ponéncia política
de EU houbo tamén lugar a autocrítica da organización nas

que se lamentaba a pouca conexión social e mobilización da afiliación e a escasa presenza nos
movimentos sociais. Foi igualmente aprobada unha moción
que pide o uso do galega en todos os documentos internos.
No acto de clausura participou,
por Izquierda Unida, Angel García Castrillejo, que manifestou
que o "proxecto de carácter federal de IU aspira a ser a forza
hexemónica da esquerda e a
governar o país". Estiveron tamén como convidados un representante da Coordenadora de
ONGs e da Plataforma do O, 7
que destacaron a participación
de IU nas suas campañas.•

püLÍTICA INSTITUCIONAL

A XUNTA, EN·G ANO TRAS ENGANO
A.EIRÉ
Alá, naque! tempo no que Fraga lribarne
. era o xefe da oposición en Madrid, gastaba mo!to de dicerlle ao PSOE aquelo de
"vostedes só acertan cando rectifican".
Hoxe non se poderia afirmar o mesmo do
seu governo na Xunta pois, ainda que
tenten rectificar, xa non teñen volta atrás.
· Catre foron os exemplos que, nos últimos
días, poñen de manifesto esta afirmación. O primeiro e máis grave, refírese á
data final do remate das autovias. Tres
anos estivo a Xunta a negar a evidéncia
e a maioria dos meios de comunicación a
tratar de convencer aos cidadáns das
bondades de asinar o protocolo con Madrid . Mesmo Xosé Guiña era quen de
acudir á comparanza dos seus atributos
masculinos cos de Borrell para comprometerse a rematar as autovias en 1995.
Agora a Xunta recoñece que é imposíbel
cumplir os prazos. Cuiña empraza a Madrid a non retrasar o final das obras máis

de 1997 e, desde a sua capital, contestan que xa cando rubricaron o protocolo .
"quedou claro que era imposíbel cumplir
os prazos que nel se contemplaban". En~
gano.
·

do a Xan Fernández. Engano, engano.
Cando saiu á luz a utilización ilegal de
automóviles oficiais, desde a Xunta negouse até as evidéncias que ian aparecendo con nomes e apelidos. Semanas
despois regulaba o funcionamento do
parque móvil. Engano e máis en-

Desde hai anos víñase denunciando a
política clientelar
na rmplantación
de parques em- - - - - - - - - - - - - - gano.
presariais
ao
chou, mentres os
Romay Beccaria
xa construidos
e o mesmo Fraga
estaban compleapresentaron
tamente vacíos.
como prioritário
Despois foron os
da sua política a
empresários, por
disminución das
boca do seu prelistas de espera
s id en te António
nos hospitais. En
Ramilo, os que
dous anos a prodenunciaron estes feítos. Semanas despaganda e o siléncio cómplice dos meios
pois Xosé Guiña tivo· que recoñecer que a
'convenceron a unha parte da cidadania
de que a sanida.de galega funcionaba mipolítica levada a cabo era errada, ?Cusan-

'Fraga está tranquilo
mentres funcione
axeitadamente o seu
sistema comunicacional'.

llor. Até que, desde estas páxinas afloraron as listas oficiais de espera e o próprio
Romai tivo que recoñecer do Parlamento
o fracaso da sua política sanitária. Logo,
en duas ocasións, anúncia que muda o
rumbo para lograr rebaixar o número de
enfermos pendentes de hospitalización.
De novo outro engano.
Pero, de momento, Fraga está tranquilo.
Galiza non pode sair da crise entre outras causas por falta de infraestructuras e
os parques empresariais nos que se despilfarraron centos e centos de millóns,
permanecen inzados de xestas e toxos.
Os xunteiros segue.n a usar os automíviles oficiais o mesmo que hai uns meses.
Moitos dos enfermos agardan no camposanto vez para operarse ou ocupan os
sanatórios privados. lso si, de momento,
os galegas non se enteiran do fracaso da
sua política. O seu sistema comunicacional funciona axeitadamente. +

A PESCA NA UE
O Consello de Ministros da U.E. apoia
a postura canadiana no fletán
.
.

1

.

A este paso Bruxelas acabará·coa nosa frota conxeladora'

senténcian as patronais Anamer e Ana&ar
máis pola co_misión de pesca do
Parlamento Europeo".

• SEVERINO XESTOSO

A pesca galega está a
xogar unha partida a catre
bandas: a plena
integración nas augas do
mar céltico, o tratado con
Marrocos, a ilegalización
das artes de deriva e a
cuota de fletán nas augas
da N.A.F.O. Neste último
terreo, e ante a
imprensibel postura de
algúns paises membros
da U.E., uns 750
empregos, 20 barcos e un
nivel aproximado de
negócio duns 10.000
millóns de pesetas, poden
ser as primeiras perdas.
Este sério revés para a trota
non merece, sen embargo, máis
que catro liñas dentro das i 5
páxinas do sucinto informe da
xuntanza do Consello europeo,
que estudiou a demanda das
delegacións española e portuguesa encamiñada a iniciar o
procedemento de obxección ao
TAC de 27 .000 Toneladas de
Fletán Negro no marco da XVI
reunión anual da NAFo. A demanda en cuestión non acadou
a maioria requerida.
Por suposto as reacións non se
tixeron esperar. O día 24 as
asociacións ANAMER e ANABAR, emitían unha nota que baixo o título, "Gran indignación no
sector pala decisión do Consello
da U. E. de reducir as caputas
dde fletan negro", dicia entre outras causas: "O sector atópase
sorprendido polo feito de que,
paises comunitários sen intereses pesqueiros na área da NAFO, coa súa posición adoptada
no Consello de Ministros no día
de onte, estean influir nas posibilidac.Jes de pesca dos estados membros directamente
afectados, chegando mesmo a
impedirlle que continuen desenrolando novas pesquerías de

a

O parlamento ignorado
Efectivamente, poucos dias antes o Parlamento Europeo sacara adiante unha resolución na
que despois de vários considerandos, sinalaba que:
1.- Lamenta profundamente a
actuación da Comisión, que fixo
unha erara deixación da súa
abriga da defensa dos intereses
pesqueiros comunitarios na reunión anual de NAFO.
.
.
2.- Entende que a delegación
comunitária teria que ter obxecta do a proposta de TAC de
27.000 toneladas de fletán negro, o non contar con xustificación centifica válida, sendo a
primeira vez que no seo desta
Organización se establece un
TAC por debaixo das recomendaci óns do Comite Científico
NAFO.
3.- Solicita, polo tanto da Comisión, que argumente ante o próximo Consello de Ministros de·
Pesca do día 23 deste mes, a
conveniéncia de que se obxeten
ditas acordos e polo tanto non
se proceda a súa ratificación.
Franza, Reino Unido e Irlanda esquilman fondo!!. Os galegos levan a fama, sinala a CIG-Mar.

profundidade, non ameazadas
de explotación, como é o caso
do fletan negro na zona regulada pola citada Organización internacional". O devandito escrito
continuaba ainda sinalando que:
"Máis inxustificabel ainda é o
feito de que a Comisión e o
Consello avoguen por unha política de reducción de Cqpturas da
frota conxeladora, sen datos
oentíficos sólidos que avalen dita resolución e cun mercado comu nitário totalmente deficitário
de productos pesqueiros conxelados. Por unha banda inúndannos con importacións de peixe e pola outra, non nos deixan
pescar".
O comunicado concluía que

'A UE ven de
avalar a redución
dun 70°/o da frota
do fletán,
ignorando unha
proposta do
Parlamento
Española'.
"todo isto vennos demostrar
que Bruxelas quere eliminar
definitivamente a frota conxela-

dora galega".
A GIG-MAR manitestouse na
mesma liña, sinalando ademais
que se "achaca á nosa frota unha grande capacidade esquilma,dora dos recursos pesqueiros, cando en realidade son paises como Franza, Reino Unido,
Irlanda, etc. os que empregan
artes proibidas, como a volanta,
ou son responsábeis da aniquilación do Mar do Norde, onde
non faenan os nasos barcos". A
CIG lembra tamén que "a U.E.
ven de avalar a reducción dun
70% da trota que traballa na
captura do fletán, facendo ouvidos xordos a unha proposta que
estaba respaldada polo Parlamento Galega, o Español e

O debate debeu ser duro, pois o'.
resultado final foi de 32 votos a
favor da resolución e 26 en contra da mesma, pero como di o
Xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, "o importante
foi sacala adiante". Contado, esta opinión non se tivo en canta .
A respeito do que se pode facer
no futuro, Xose Ramón Fuertes,
da Cooperativa de Armadores
de Vigo, sinala que "estamos
desde aqui a respaldar unha iniciativa sectorial que xurxiu desta
Cooperativa, para plantexar un
cámbio, para darlle un impulso á
representación .que o Estado español ten en Bruxelas. Tamén
trataremos de animar ao Goberno para que Pesca cante cun
ministério independente". +

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

A Consellaria de Pesca considera que a postura da ·U.E.

fai medrar o eurOescepticismo
Non se pode permitir que a
Unión Europea apoie ao
Canadá en contra dos
intereses dun país membro,
sinala a Consellaria de Pesca
unha noita feita pública estes
dias e que polo seu interese
reproducimos íntegra a·
continuación.
"Parécenos incomprensíbel que,
a estas alturas da história da
Unión Europea, ainda se sigan
adoptando posturas por parte
do Consello de Ministros que
prexudican á nosa frota, sen ter
en canta a sua importáncia social e económica. Non se pode
asumir que unha grande parte
dos países membros apoien as
teses do Canadá de reducir as
cuotas de capturas de fletán negro nas augas da Organización
Pesqueira do Atlánti.co Noroeste

(NAFO), cando este estado non
pertence á Unión. Para a Consellaria de Pesca, Marisqueo e
Acuicultura esta decisión é un
feito gravísimo. Contradi o espírito do Tratado da Unión, polo
que cedémos soberanía para
·que sexa a U.E. quen negócie
nos distintos foros internacionais os · no sos intereses pesqueiros, coa surpresa de que finalmente apoian os dos paíes
extra-com unitários.'
Suponse que unha cesión de
soberanía ten que obter unha
corresponsabilidade beneficiosa por parte dos estados membros, e non coma neste caso.
"A decisión do Consello de Ministros volve demostrar que na
Comunidade pesan máis os intereses particulares que os xe-

Xan Caamaño, Conselleiro de Pesca.

rais. A maioria dos países que
aceitaron a po~tura da NAFO
de -reducir as cotas de capturas

do fletán negro non teñen inte·
reses pesqueiros nesas augas.
Cabe perguntarse por que entón pretiren beneficiar coa sua
decisión ao Canadá e non a
España. Neste caso, e volvemos ao de antes, prevalece o
proyeito próprio e o de manter
boas relacións económicas e
comerciais co governo canadiano, que a defensa dun sector económico importantísimo
para un país membro, como é
para nós o dos buques conxeladores. Non é de recibo que
unha frota que descobriu a
pesca do fletán negro -unha
espécie da que non hai informe
nengun que indique sobre-explotación- comprobe que 6 traballo realizado para capturar e
dar a coñecer esta espécie, se
poda ir ó traste a causa da decisión duns países que forman

parte do teu clube económico e
social, pero que apoian os intereses doutro que non forma '
parte do mesmo.
..

"É criticábel, tamén, a falta de
democrácia interna dentro da
Unión. O pasaao Venres o Parlamento Europeu rexeitaba a
decisión da NAFO de recortar o
nível de capturas do fletán negro nas suas augas. O Consello
de Ministros non tixo caso da
toma de postura dun órgao -o
Parlamento- que . representa o
sentir dos cidadáns europeus, e
do que forman parte persoas
elexidas libremente e por sufráxio universal. N.on nos estraña
que con posturas como as que
ante asumiu o Consello de Ministros comecen a xurdir nos
distintos países membros correntes de euroescepticismo. +
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CAiuos VA.LES'

Despois de ler o artigo de Manuel Da Cal
no Nº 648, alédome de ter propiciado o
debate sobre a protección das Fragas do
Eume, ainda que sexa a costa de ser incluído por ·alguns na lista de indivíduos
baixo sospeita. Toda sexa por contribuir
a que algunhas cabeciñas cavilen sobre
a complexidade do real e, sobretodo, a
que organizacións populares tan impor·tantes para o futuro deste país non co_metan erras de análise estrepitosos.
Segundo Manuel Da Cal todo é moi sinxelo: o PP é un partido de extrema-direita
e, portante, todo o que propoña non pode
perseguir outra causa que prexudicar ao
país e ás suas clases populares, neste
caso aos labregos. En coeréncia co anterior, o Plano de Recursos Naturais das
Fragas do Eume é unha coartada que só
persegue eliminar a produción agrária
que se xera na zona, implantar as cuotas
'do leite e eliminar explotacións agrárias.
Vaia lucidez. Agora decátome de que os
que levamos loitando porque estes bosques se protexan, as plataformas de salvación das fragas criadas, as chamadas
e atención dos científicos sobre o seu deterioro e as propostas políticas apresentadas no Parlamento a pral da sua protección, só serviron para darlle cobertura
ao PP a fin de que pudese atentar contra
os intereses do país.

É unha mágoa que coa mesma facilidade
que o meu interlocutor chega ás suas
conclusións non poda perguntarse, por
exemplo, como é posíbel que un indivíduo coma mín, que colaborou na criación
do Sindicato Labrego Galega, que sofreu
represión e que leva vinte anos de militáncia nacionalista defenda algo tan horríbel e antisocial coillo o Parque Natural
do Eume ou, como é posíbel que a posición que el defende sexa coincidente coa
de Carlos Luís Rodríguez?
Naturalmente, coa sua análise tan simples todo se ve moi claro, o que lle permete reinterpretar o meu anterior artigo,
de ,maneira que le entre liñas cousas

que nen eu dixen, nen penso, nen se
aproveita para satanizarme a min. O PP
poden deducir do meu escrito. Asi, utilié intrinsicamente mao e, portante, todo o
za un argumento de estilo literário (usar
que propoña será necesariamente negapala miña parte a primeira persoa do
tivo. Nesa liña de razoamento a miña deplural, "nós", na vez da singular "eu", cofensa de criar o Parque Natural das Fra-.
mo se debe facer neste tipo de artigas),
gas do Eume só se poderia explicar porpara pretender que falo en nome da que me moverían motivos· inconfesábeis.
Xunta. Deforma a miña proposta de que.
exista coordenación entre as distintas
Compre, en calquer caso, que as persoadministracións á hora de facer investias interesadas no seguimento do tema
saiban várias causas. Que saiban que é
mentos na zona -causa que hoxe non
acontece- para dar a entender que me
falso que o Plano de Ordenación dos Re.
cursos Naturais das
esquezo intencionadamente dos labre- - - - - - - - - - - - - Fragas do Eume pretenda eliminar a progos, confundindo asi
a sua ignoráncia coas
du eió n agrária, immiñas auténticas proplantar cuotas do leite
postas: calquera míou elim!nar explotanimamente informado
cións. E un acto de
sabe que a criación
demagoxia irrespondun Parque Natural
sábel avalar con mensupón a constitución
tir as a · oposición á
dunha Xunta Reitera
criación do Parque
onde os labregos e .
Natural. Por non proias suas entidades rebir, nen sequer proibe
presentativas van es:a tala das fragas, só
t ar presentes xunto
pretende que esta se
cos outros estamenfaga de forma regulatos implicados. Difáda. O defecto do promame ao afirmar que
xecto de Parque non
reside nesas suposterxiverso as posicións do Bloque mentas limitacións, na retres non crítico as dealidade inexistentes,
fendidas polo PP. Nasenón en non conturalmente, non di en
templar compensaque- terxiverso ao Blo- cións palas posíbeis
que -porque non o fago- e merue
limitacións de uso, en recorrer á imposicando afirma que non son crítico co proción normativa na vez da via dos incentixecto da Xunta, porque o son explícitavos a pral da éonservación, e na inexismente no meu anterior artigo neste seténcia de diálogo prévio da administramanário e o fun en moitos outros meios
ción cos estamentos implicados.
de comunicación de ampla difusión.
Compre que saiban tamén que o suposto
Pero unha causa é. ser crítico cos defecaval que Miguel Delibes daría na revista
tos do proxecto e outra extraer do mesEcosistemas ás teses de Manuel Da Ca
mo conclusións de política-ficción e busé falso. Manuel Da Cal afirma que eu decar coartadas ideolóxicas para xustificar
fendo que os parques naturais son bons
posicións que non .son máis que produto
por natureza divina (nunca tal dixen) mendas demandas -non necesariamente
tras Delibes estaria en contra da política
correctas- da base social do sindicato.
de parques. Nengunha das duas cousas
Pero para Manuel Da Cal todo é moito
é verdade e, ademais, a posición de Delimáis sinxelo. Sataniza ao PP e, de paso,
bes é coincidente co enfoque do Parque

'Unha causa é ser
crítico cos defectos
do proxecto e outra
extraer do mesmo
conclusións de
política-ficción"

do Eume. O que Delibes di é que de pouco vale protexer os enclaves excepciónais se non dispoñemos "asimesmo dunha política e uns recursos eficazmente
orientados a preservar o entramado do
que aqueles forman parte" porque -e
Manuel Da Cal utiliza textualmente esta
cita só que non a comprendeu- "entendidos como illas, os parques, por ben xestionados que estexan, por moitos recursos que se volquen neles, non poden garantir a conservación dos valores que os
fixeron merecentes de protección". Quer
dicer, as áreas naturais máis valiosas (no
naso caso as fragas)--son parte dunha realidade xeográfica e sócio-económica
máis ampla de maneira que ou planificamos íntegramente ou será imposíbel garantir a conservación das mesmas porque, como di Delibes, as fragas ·non son
illas. Levo moito tempo traballando nesas
perspectiva como para non sabelo.
Por outra banda, pergúntase tamén Delibes se nos parques (el reférese aos parques nacionais) se debe limitar a utilización dos recursos ou, pola contra, deben
ser vividos e usados máis intensamente
palas povoacións locais. A resposta é a
favor da segunda opción e nisto deberíamos coincidir Manuel Da Cal e mais eu,
pero se Da Cal le máis lentamente decatarase de que Delibes non está en contra
dos parques como están el e o SLG, senón a favor de que nos parques viva xente e que sexan usados. Por outra banda,
a min non me fai falta recorrer a Delibes
para afirmar iso, porque dous anos antes
do que el eu xa escrebera: "do que se tarta non é de conservar lugares virxes, senón lugares onde a actividade humana
posibilitou a conservación de paisaxes e
ecosistemas interesantes , estábe is e
complexos ... O conxunto da nosa paisaxe
é cultural, desde as fragas e os autos de
castiñeiros até o monte onde pace o gado. Polo tanto, apesar de que vulgarmente existe a opinión de que a conservación
é incompatíbel co uso tradicional do território, acontece xustamente todo o contrário" (C. Vales: Forgoselo, Espacio Natural.
Bahia edicións, 1992, páx. 66 e 68.
Respeito á ENDESA, sabe Da Cal
que esta empresa pretende cons truir un encaro no Eume que afectaria gravemente á calidade da zona e que destruiría para sempre un
dos lugares máis emblemáticos e
espectaculares da área? Sabe que
o Plano de Ordenación de Recursos propón a esa zona como unha
das escasas áras de Uso Restrinxido, o que supón a proibición taxativa de calquer alteración da mesma? Decátase de que se pode facer máis presión para evitar a chú via ácida se esta afecta a un Par~
que Natural e se lles r~coñece o
seu valor extraordinário ás fragas?
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. Porque unha das causas máis chamativas do artigo de Da Cal é que
as fragas non aparecen por nengures. Lamentabelmente, as fragas
están senda destruídas a un ritmo
vertixinoso e con elas pérdese parte do património natural máis representativo deste país e da Europa atlántica. As fragas do Eume
non son máis que a ponta do icerberg dunha destrución sistemática
do noso património natural forestal
sen que até o de hoxe se teñan tomado medidas para evitalo. Eu non
pretendo que o Sindicato Labrego
inclua a conservación e protección
.dese património entre os seus obxectivos, e entendo que ten outras
prioridades. Pero cando menos
permítasenos aos que consideramos o património natural da Galiza
como un dos nasos recursos máis
valiosos, intentar salvar da destrución o máximo que podamos•
-' (
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CUOTAS DO LEITE

O fracaso na aplicación das cuotas
permitirá celebrar o·décimo aniversario ·da oposición .a esta medida

Aumenta nun 7°/o a produción·de leite
• X.C. GARRIDO

Na Galiza, onde
existiu unha
campaña
animando á
produción por
parte do SLG, o
incremento pode
chegar a un 7%,
mentres outras
comunidades
-que cumpriron
a leí- vense
agora sen
posibilidades de
consolidar máis
produción.

comezar as retencións de pagos.
Esta multa de
2.000 millóns non é
previsíbel que a
pague!) as indústrias, E certo que
no SENPA en Madrid se están a facer as liquidacións,
pero a asesoría xur ídi ca das empresas considera que
as irregularidades
e incumprf mento
de p·razos do MAPA inviabilizan o
cobro desta multa,
referida á anterior
campaña.

A ameaza de aplicación de cuotas
produciu unha reEn Ab ri l deste ano
dución considerábel da produción en
cumpríase o período
que fixaba a aplicamoitas áreas do esción das cuotas, para
tado onde non exissancionar a aqueles
ti a un sindicato ou
prod utores que na
un.ha organización
campaña 93 -94 supolítiQa que se opuxese ás cuotas e
peraron a cantidade
animase á xente a
de referéncia que tiproducir. Algunhas
ñan asignada. Mais o
conflicto desatouse e Os produtores galegos están a perderlle medo ás cuotas. A. IGLESIAS empresas español as -como Pasresolveuse antes de
chegar Abril, porque sobre o oucual- prevendo esta situación
a Plataforma anti-cuotas xa era
tono do 93 a maioria dos gadeiforon implantando instalacións
un feíto. As mobilizacións eran
de recollida no Sul de Franza,
ros xa sobrepasaran as cuotas, e
iminentes, sobrepasando todas
outras, como o caso de Larsa,
as empresas tiñan que tomar a
as previsións de asisténcia á prisimplesmente son de titularidade
decisión de empezar a reter os
meira concentración convocada.
francesa, e son utilizadas como
pagos. Nestes momentos estase
canle de distribución dos excea reproducir a situación do ano
Se os produtores estaban indigdentes galos. Todas , aventurápasado. os gadeiros galegas non
nados e dispostos aoque fose, a
ranse na introdución de produtos
parece que collesen medo, sealgunhas indústrias suporíalle a
lácteos foráneos (iogurtes, quein0n que polo contrário están a
aplicación de cuotas o seu peche
xos, etc .. ) aproveitando os seus
aumentar a sua produción.
imediato, non estando estruturaltradicionais canles de distribumente preparadas para o previsíción deleite liquido.
Daquela o SLG , que comezara a
bel desabatecimento que isto sucampaña cunha manifestación o
poria. Ademais estas empresas
Esta situación, e sobretodo a raíz
1 de Abril do 93 contra as cuonon querían carregar co pago
da captura polo SLG de alixos
tas , xa arrastara aos demais a
das sancións diante do grave risde leite francés envasados como
unha frente comun contra esta
co de cograr a posteriori aos promarcas galegas, produciu na opimedida, e, como ocorrera no 87, d utores , e víanse na abriga de

nión pública un efeito difícil de
contrarrestrar. A reclamación ·da
- Feoga-Garantia para o conxunto
dos exercícios 1989 a 1992, ambos inclusive, supera os 300.000
millóns de pesetas. Desde o Ministério tentouse facer ver á sociedade a carga que supuña a
produción leiteira, e os graves
prexuízos económicos que causaba para o Estado. A saída á luz
das importacións, desmontoulle o
argumento. De feito, a incoeréncia da política comunitária está a
ser contestado por cada vez máis
sectores sociais: Sanciónase por
producir, e obrígase a importar
para abastecer o mercado. Asóciase -no caso do viño- a cuota de produción coa demanda interna, mentres que no caso do
· leite non. A países como Portugal, que entraron conxuntamente
co Estado español na CEE, permitíuselle producir libremente até
cobrir a sua demanda interna,
mentres que ao Estado español
se lle impede ... As contradicións
son numerosas, e a defensa do
sistema de cuotas faise difícil aii
onde existe oposi·
ción organizada.

conseguiron consolidar máis pe
700.000 Tm. por riba das qe en
princípio taran asignadas.

En todo caso, a redistribución
de cuota 1_1on será suficiente para frear as reivindicacións galegas, os abandonos na Galiza
non foron os esperados (35.000 Tm.), e os financiados por
outras Comunidades Autónomas .(Andalucía conseguiu un
-abandono de 52.000 Tml) non
virán para a nasa terra. Gran
cantidade da reserva nacional
foi empregaaa en amqrt izar
cuota a respeito da que o Estado tiña asignada no 85, e a que
se lle recoñeceu aos produtores
no 90, polo que se agarda que
de novo fracase o Ministério no
seu intento de aplicar estas
sancións. O PSOE galega propuxo unha emenda aes presupostos do estado para que se
dedicasen 800 millóns para o
sector lácteo (quer dicer, para
deixar de producir leite) , pero
nestes momentos o Estado español está a gastar xca o 66%
do presuposto
agricola en retirar xente da actividad e ag rária.
A ninguén se lle
Estado
Mentres , nunha
escapa que os
español está
recente reun ión
critérios para a
da Comisión Eudistribución de
a gastar o
ropea, frente ao
cuota da reserva
Comisário Steinacional favorece
do
presuposto
chen favorábel
á Galiza, o cal é
ao mantimento
considerado inagrícola
do sistema de
dignante por paren retirar xente
cuotas despois
te doutras Comudo ano 2000 , o
nidades: Galiza é
da actividade
Reino Unido, Paa responsábel íses
Baixos e Dicoas suas protesagrária.
tas- de que até
.. f!amarca pediron
a abolición; polo
agora non se
cal se pode dar
aplicasen as cuotas do leite. No
o paradoxo de
87, tan só se moque todos os recursos e esforzos dirixidos a
bilizaron os gadeiros galegas, e
aplicar as cuotas se algünha
eles sós foron quen de impedir
vez se consegue, xa non servia aplicación desta supertaxa;
estímase que coas suas loitas
rá de nada.+
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AS CONTRADICIÓNS DUN CONSELLEIRO
EMIIlO LoPEZ

Se Hegel coñecese ao actual Conselleiro
de Agricultura da Xunta de Galiza probabelmente reformularia a sua teoria da
dialéctica.

Á vista de como argumentaba o señor
Conselleiro para negarse a criar un Grupo Lácteo Empresarial Galega, até o
mesmo Artistóteles revisaria as suas teses sobre a relación causa-efeito.
Tese do Conselleiro: as multinacionais da
Unión Europea teñen un enorme poder.
Antítese: as nasas cadeas de distribución
son débeis. Síntese: estamos diante dunha política de prezos pura e dura.
Que as .indústrias ou cooperativas ·galegas non podan competir coas multinacionais europeas non é o efeito de falta de
poder político das forzas económicas cu
políticas galegas, nen da posición de
respresentantes de República bananeira
que ocupan o señor Fraga ou el mesmo
como Conselleiro, senon que nós non
. competimos no sector lácteo porque unha Lei natura, a "do máis forte no mercado", é a causante de que os trens deleite
circulen de París a Sárria e non en sentido contrário.

"mercado máis forte" xa existiu desde
Para os asesores do Conselleiro a perda
continuada de posicións no mercado in- _que Cain matou a Abel. Cain posibelmenterno galega, do Estado, e xa non d_igate nacer en Normal"ldia e Abe! en Vilalba.
Estaba asi escrito nos libros sagrados.
mos europeu, do sector lácteo galega é
Os pequenos e déunha fatalidade derivada da falta de renta- - - - - - - - - - - - ~ beis deben desaparecer como productores
bilidade das nasas explotacións. Segundo
ou competidores coeles é culpa de que as
merciais. Por distintos
industrias do sector
vieiras chegan ao
estiveron protexidas e
dogma universal de
non atoparon competiHitler. O que non sexa · ário, e ademais
dores que os abrigase
san, forte e poderoso ·
. a conquerir custos baixos, etc. ·A competitividebe desaparecer.
dade e rentabilidade
·Tivermos a sorte nesdo· sector lácteo frant e debate sobre o
cés ou holándes nunGrupo Lácteo de que
ca é froito da-interveno señor Conselleiro
ción e do proteccionisnon consultase co seu
mo que nacións e Esantecesor. A bon setados soberanos fan
guro que subiría á tridos seus sectores probuna dicendo: "Deus
d u ti vos, servíndose
deunos as vacas,
mesmo de mangantes
Deus deunos as coocomo os antigos direéperativas, Deus deunos as multinacionais,
tivos da Unión Leitieira Normanda que hoe Deus submeteunos ao suplicio do 'máis
xe están na cadea na Franza.
forte no mercado', que Deus se apiade de
nós e nos dé unhas pintas de cuota do
Para estes lúcidos tecnócratas a lei d.o

'Para estes lúcid~s
tecnócratas a lei do
"mercado máis forte"
xa existiu desde que
Cain matou a Abel.
Cain posibelmente
naceu en Normandia
e Abel en Vilalba.

leite no glorioso Instituto Lácteo d9 señor
Cacharro e nos libere da maldición de pagar a multa da supertaxa. Amén".
Teño que dicerlle ao Conselleiro de Agricultura que nunca na miña vida, como o
pasado martes 22 de novembro, vin tan
de perta aos tecnócratas dos Testigos de
Xeová Estes predican o fin do mundo por
arde de Xeová, vostedes o fin do sector
lácteo galega polo poder omnipresente do
"mercado máis forte que submete ás vacas do noso país ao irremediábel destino
de restos .culturais que un dia Portomeñe
pedirá que protexamos cunha lei para pór
a pacer por cada cuneta (e que pagará
peaxe), como os famosos e artístico-culturais tauros de Osborne".
Afortunadamente somos moitos, e cada
vez máis, os que non eremos nos dogmas da competitividade, do mercado puro e duro, e da satánica perversión da intervención· dos poderes públicos, e un dia
racharemos os tabus interesados de políticos bananeiros para formar unha empresa pública ou mixta que poda comercializar os nasos parodutos lácteos.+
fa 111.10 L O PEZ PEHEZ
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ATTE.

SINATURA

. go, tal suposición re.sulta falsa, non xa
porque o PP ten na sua man a SOGAMA, á Comisión Provincial de Meio Ambiente é á Conselleria de Obras PúbUcas,
·senón -e sobre todo- porque 6 PP vigués nunca deu unha alternativa a Gui..:
xar. ·A sua postura é de todo hipócrita e fraudulenta. Onde colocaría o PP a empacadora? Non o dixo. Pero todo o mundo sabe que, por suposto, en Guixar. Ou,
por un acaso, gardan unha alternativa na
manga como esa que se rumorea de Porriño, pero prefiren non planteala debidamente por agora, usando os intereses da
cidade -e mesmo o alto grado de crispación que hoxe existe- con fins eleitorais?
Que pode facer o concel.lo? Nada que
non sexa o que está a facer. A non ser,
pedir que a policía se comporte como un
carpo europeo é non como unha manda
de lobos. Pero -e est~ é o fondo do problema- non debería deixarse arrastrar na
estratéxia que procura o PP.

CO CONFUTO DA EMPACADORA DE GUIXAR DESBORDADO MANUEL
' AGARDA A RECOLLER O FROITO DA PROTESTA VICINAL

Non é posíbel atapar outra ubicación?
Perguntarase ainda o leitor. As autorida. des municipais din que non hai tempo .
Pero iso non seria por culpa do concello ,
Manifestación
senón porque o PP, através dos diversos
viciñal celebrada
organismos que controla, estivo a pospoo pasado dia 29.
ñer ó problema até o dia de hoxe, véspera de eleicións municipais, tal e como xa
se explicou. Pero hai outra razón , ainda
PÉREZ
máis importante. Quen se ia fiar de que
noutra ubicación non agromarian os mesmos problemas que nesta? Porque, se
hai lio en Guixar, lugar aceitado -reiteramos- por SOGAMA e pala Comisión Provincial, é. dicer polo PP, quen aterece ga-_ rantias de que non haberia un lio maior
i:iinda de propoñer un lugar que estes organismos nen saquera aceitan?

PP DE VIGO: COAS ELEICIÓNS
MUNICIPAIS A UN .T IRO DE PEDRA
MANuEL VEIGA

A actuación policial en Teis é lamentabel
e odiosa. A policía, no canto de protexer
a realización dunhas obras, está a tomarse a lei pala man e persegue aos veciños
do bairro, vellos e nenos, até o segundo
piso das casas, tal como se a democrácia e o estado de dereito -que non atende a provocacións, senón a normas feítas para o servicio dos cidadáns- non tivese entrado ainda nas académias. T ampou co son de recibo certas expresións
do alcalde Carlos Príncipe que caricaturizan á parte veciñal, ao estilo dos governadores cívis con expresións ao xeito
de : son catro gamberros. Obviamente,
trátase de veciños non de gamberros e
desde lago son máis de catro.

transferéncia. Vexamos senón o proceso
Porque se xerou, xa que logo, o conflito?
que se deu até agora: O concello propuxo
Resposta breve: porque están perta as
outros lugares, entre eles Mos e Puxeiros.
eleicións municipais e ao PP convenlle
Cando o primeiro deles
presentar un clima de
parecía xa decidido, o - - - - - - - - - - - - - inestabilidade cidaseu alcalde (militante
dán, toda vez que xa
do PP) voltouse atrás,
lle saira bastante ben
presumibelmente por
na etapa de Manuel
indicacións das xerar~
Soto, aproveitando de
quias do seu partido.
paso a funesta actituUnha alternativa tras
de daquel alcalde. Cal
doutra, todas foron
é o siloxismo do PP
desbotadas , ou ben
nesta hora? Pois o sepor SOGAMA ou ben
guinte: Parar as obras
pala Comisión Provinante todo. Se o consecial de Meio Ambiente
guen, o lixo do Zondal
e en ambas ten maioria
desbordará a cidade ,
o Partido Popular. Eso conflito extenderase
Pero estas duas verdades non deben
tes dous organismos,
e o seu mediocre cansoslaiar a verdade fundamental. Talé que
que son os que decididato, Manuel Pérez,
en Vigo existe un problema co lixo gravíden e polo tanto os
colocarase a americasimo e urxente. A posibilidade de seguir
responsábeis princina e darase un paseo
vertendo, irregularmente e sen nengun tipais, cousa que alguns
até xornais e emisoras
po de garantías ecolóxicas no Zondal , esdos máis belixerantes
para dicer: este govertá pendente dun fio e cando ese tia se
veciños de Teis teñen
no municipal non é carompa o lixo ficará ao pe das portas.
proclividade a esquepaz de resolver o procer, estes dous orgablema do lixo, pero
Neste intre seria un erro deixarse levar ponismos, decimos, non aceitaron nengunha
non se preocupen porque as eleicións mulo calor de quen tira máis pedras ou pala
outra alternativa que a de Guixar, aproveinicipais están a un tiro de pedra.
solidaridade con quen neste intre está a . tando entre outras razóns que alí existe
ser mallado. Cómpre pensar que en Vigo
unha liña férrea que. permite o traslado do
Con todo, poderiase dicer ainda que ao
hai máis cidadáns que os de Teis. Nomelixo dunha forma barata e pouco contamiPP, se cadra, non lle falta razón. Poden
adamente, os miles de veciños de Valadanante.
ser eles os que o solucionen. Sen embarres están a piques de reventar, igual que o
vertedeiro. Levan case dous anos coa prórroga vencida, un prazo acordado entre a
Xunta, o concello e os próprios habitant~s
do bairro, e a sua paciéncia pode esgotarse en calquer momento. En Valadares tamén houbo -compre lembralo- cargas policiais hai poucos meses, porque os veciños impediron o uso do vertedeiro durante
duas noites. Os habitantes oeste bairro teñen razón e máis que os de Teis, simplesmente porque un vertedeiro como o do
Zondal é vários miles de veces máis contaminante que unha estación de transferéncia de lixo ou empacadora.

'O PP, através

de todos
os organismos nos
que ten maioria estivo
a pospoñer
o gravísimo probJeina
do lixo até o dia
de hoxe, vésperas de
eleicións municipais"

Chegado aqui, o leitor¡pode dicer: pois
ben, nen para uns nen para outros. O que
pasa é que o concello non sabe resolver o
problema. Pero tal conclusión resulta errada. Por que? Pois porque a procura dunha
solución ~ urxente, como xa se dixo. E,
ademais, porque non existe nengunha al.ternativa á de Guixar para, a est~~ión de
~
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Alguén, chegados aquí, pode ter sacado
a conclusión, de que no presente artigo
se postula que os veciños de Teis mobilizados son do PP ou actuan baixo a instrución deste partido. Tal afirmación seria
desde lego simplista e falsa. Os veciños
actuan por variadas razóns: en primeiro
lugar preferirian lóxicamente que a empacadora, por pouco contaminante que sexa, estivese instalada noutro bairro -interés particular respetabel, pero que non
coincide co ·xeral-; por outra parte móveos a desinformación e actuan como se a
empacadora fose unha incineradora ou
algo asi, en terceiro lugar están apoiados
nalguns casos por mozos sen futuro, marxinais, froito dunha cidade maltratada como foi Vigo nestes últimos anos e, en
cuarto e último lugar, si é certo que hai
membros do PP ña direción do movimento, caso dalgunhas persoas da directiva
da Asociación de Comerciantes de Teis,
militantes con carnet do partido de Fraga.
Tamén é verdade, e iso ás veces esquécese, que a Asociación de Veciños de
Teis non apoiou desde o princípio as mobilizacións salvaxes que incluiron ameazas a persoas inocentes .e mesmo golpes,
caso, por poñer un exemplo, dos recebidos por un veciño da mesma casa onde
ten o local o BNG e que nada ten que ver
co conflito, nen con esta forza política.
Pero sexa cal sexa a actuación destes
veciños , o certo é que están a levar
-queiran ou non- a auga ao caneiro do
PP. De seguir e aumentar este conflito,
Manuel Pérez será o próximo alcalde de
Vigo e a empacadora construirase en
Guixar. Para esas quen estará nas barricadas? Ninguén. Haberá un povo derrotado e sumisG, como os cidadáns que
antes protestaban polo servício do lnsalud e hox.e calan ante o Sergas , mália
que a ,sanidade galega está infinitamente
piar. E un exemplo, poderiase aterecer
outro calquera porque os hai a dúcias, do
que pasa cando o PP -governa e se convirte en pooer omnímodo , con poder na
Xunta, nas Deputacións, ha Confederación de Empresários, nos concellos e cos
meios de comunicación comprados. Vigo
é o castelo que lle falta por arrasar.
Posdata: Manuel Fraga, que non falta a
festa do pimento , nen inaug uración de
corredoira, que se lle poña por diante,
que pensa deste problema? •

OIA MUNOIAL DA SIDA

Ídolos caídos
MANuEL.CAo
A cascata de casos de, corrupción pública ten o seu correlato
nunha morea de casos de corrupción privada polo xeral maio·res
en cantidade e cálidade, pois non por casualidade están protagonizados por auténticos profisionais. Os políticos corruptos semellan pobres topexos lonxe da sofisticada trama, incomprensíbel e inconmensurábel para o comun d9S mortais e mesmo para
os xuíces especializados, urmada e exengada por expertos formados nas mellares universidades, tamén privadas. Realmente,
se estes son os proxectos da iniciativa privada española aviados
andamos.
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Campaña de solidariedade. Co lema "É momento de actuar", os Comités Cidadáns Anti-si~a de
Galiza están a organizar diversos actos con motivo do Dia Mundial da sida o 1 de Decembro. Ademais da
campaña informativa que se está a desenvolver co reparto de condóns, mesas redondas e conferéncias, o
dia vai camiño de ser nunha xornada reivindicativa: Na fotografia, un acto celebrado en Compostela.

SINDICAL

A F.S.M. -R ECUPERA O PULSO

Con todo, as semellanzas entre a corrupción pública e a privada
superan amplamente ás diferéncias, sendo en boa parte dos casos fenómenos mixtos, pois o Estado non pode estar ausente
de nengunha das actividades económicas realizadas no país,
· non seido deixación de responsabilidades. Tampouco a sociedade civil pode situarse fara, á marxe da espiral da corrupción e
alegar descoñecimento pois, no mellor dos casos, aturou sen dificuldade a edificación e encumiamento dun entramado e duns
modelos de comportamento que, como mínimo, eran sospeitosos· de imoralidade. Maiorias eleitorais sucesivas sancionaban a
bondade do sistema e cando se decidiu apoiar outros proxectos
políticos nunca estes tiveron como sinal diferenciadora a moralización da vida pública ou privada.

MANufilMERA
O 13 Congreso da Federación Sindical Mundial realizouse entre os dias 21 e 26 de-"Novembro en Damasco, Síria, coa presenza de representantes de
132 organizacións de todo o mundo, das que 60 son
filiadas. Cabe destacar a presenza como observadores dos Sindicatos da China, da CUT de Colómbia, CGT de Grécia, da CGT de Portugal, da Confederación Nacional de Sindicatos de Xapón, Confederación Democrática de Traballadores de Marrocos, Federación lndependente de Sindicatos de Rusia, a CGT de Túnez, da COSATU de Suláfrica...
Durante este XII Congreso hou.bo un vivo debate,
continuación do que se deu no 45 Consello Xeral
de Varsóvia. Tratáronse os problemas económicos
e laborais da 'Clase traballadora e a postura a manter pelas organizacións filiadas á FSM, pero os momentos máis vivos do debate foron cando este xirou sobre a descentralización,..os métodos eleitorais e a renovación dos organismos de dirección.
Desde a CGT -francesa propúñase unha descentralización total, potenciando as oficinas rexionais
e as unións profesionais. Postura que coincidia
coa mantida pola America Latina, pero que, ademais, queria conservar unha equipa central que
dese unidade a realidades tan diversas. A CGT de
Franza, que se rstirara de todo cargo de dirección
no Consello Xeral de Varsóvia, fixo unha dura defensa das suas
posturas, algunhas veces mesmo
- - - - pareceu utilizar unha linguaxe moi
agresiva. Tamén resultou difícil de
enteder por que se negaba a introducir a ·definición de clasista nos
Estatutos, en referéncia á FSM,
que se quitara no XII Congreso de
Moscu, cando a hexemonia dos
sindicatos soviéticos e o desconcerto inauciron ao "liberalismo" tamén nas organizacións de clase.

Na história da economia do Estado español abundan os casos
de corrupción e esecasean os exemplos, ou quizá tamén por
iso. Conta Rodríguez lbarra talando de Extremadur9, que "cando
lle explico ao presidente da Comisión Europea, Jacques Delors,
que toureiros e notários de Madrid receben axudas comunitárias
porque figuran como agricultores, non o pode crer". En verdade
parece incríbel pero é un indicador do grau de corrupción estrutural moi comun e permanente no Estado español. Aqui todos
pelexan por sumarse ao carro do triunfador, sen preocuparse
pala lexitimidade dos meios utiliz~dos, pasando acto seguido e
sen solución de continuidade a facer leña da árbore caída. Nunha sociedade de valores éticos difusos e pouco asentados móvense como peixees na auga dos embaucadores e profetas proprietarios de solucións máxicas e eficaces para todo. Felipe
González fíxose eco nunha ocasión daquel provérbio chinés :
"Gato branca ou gato negro o que implorta é que cace ratos",
que como todos os refráns vale para xustificar calquer situación .
Quizá sexa esa indiferéncia pólos meios a que pasa agora unha
factura tan elevada e que será difícil de pagar.

seguramente tamén eles saltarian ao campo), e as
votacións eran cousa comun. A revolución dos métodos estaba feita, a FSM era 01,_.1tra.
Como síntese do Congreso teria que destacar:
-A ·t>0a organización dos sindicatos sírios de toda
a infraestrutura do Congreso.
-A posíbel retirada da CGT de Franza da FSM.
-A entrada da OPZZ, que hoxe é a maior central
sindical de Polónia. A participación activa no Congreso dos sindicatos da CEI, especialmente Rúsia; asi como o da China. O equilíbrio e moderación nas propostas de Cuba e Síria.
-O compromiso de apoio en meios de infraestrutura á FSM de várias centrais sindicais (que en
parte xa se efectivizou neste congreso).
-A prensenZ{i, non casual, de sindicatos da periferia da UE, como son a CGT-INTER de Portugal,
STUC de Escócia, CGT de Grécia, C1G e LAB.
-Unha aposta por potenciar as oficinas rexionais
e as unións profisionais.
-Unha renovación importaAte dos organismos de '
dirección.
-A decisión de potenciar a unidade sindical internacional, como algo necesário para enfrentar a
onda neoliberal.
Son pois moitos máis os aspectos positivos que os
negativos. Comeza deste xeito a
recuperación, que vai .ser lenta e
difícil. Mais hai que ter en conta,
- - - - que a Federación Sindical Mundial
é a única referencia internacional
de clase e combativa que queda
para os traballadores, en momentos nos que a negociación sen
presión esta chamada ao .fracaso,
e o neoliberalismo_coloca en perigo toda conquista ou mellara laboral. A FSM non vai .ter tantos traballadores e organización filiadas
como hai 4 anos cando era a
maior organizaicón sindical mundial, pero, en troques: pode ser
máis f-orte, por ser máis demoerática, piural e achegadSt ás organizacións sindicais de base.

A ascensión de Mario Conde, Javier de la Rosa, etc., tivo lugar
nunha sociedade permisiva co fraude, pragada de tiralevitas ,
chea de figuróns, que aborrece o contido e quédase co continente, acostumada á picaresca e que confunde e asócia as liberdades coas liortas, o rebúmbio e o barullo permantes. "lsto
parece unha república" dicíase. Realmente pouco se pode esperar dunha sociedade na que un rei como Fernando VII decide
suprimir as universidades e substituilas por escolas taurinas e,
para acabar de rematala, indo cara o século· XXI o governo vese
·abrigado poi a opinión pública a declarar os tauros de Osborne
como monumento nacional.•

-------

'A Federación

Sindical Mundial
é a única
referencia
internacional de
clase'

Respeito dos métodos eleitorais,
houbo unha verdadeira revolución
no Congreso, xa que tanto a América Latina como
os pequenos países eran os que mái$ fortemente
defendian que a eleición de cargos sempre fose en
votación secreta. E a final conseguírono. Os debates foron ágrios, xa que ainda pervivian en motas
. das organizacións os vellos métodos. O final, unha
renovación importante do Secretariado e da Mesa
Presidencial, que reflicte unha maior pluralismo.

'Nunha
sociedade de
valores éticos
pouco
asentados
móvense
como peixes
na auga os

Como síntese, este foi un Congreso problemático
e- fundametnal, onde ninguén falou de disolver a
FSM como no 45 Consello Xeral, pero houbo tensións importantes e debate. duro, aberto, e aposta
pola renovación. A final todos quedaron satisteitos
e unidos, como se demostrou nun peche emotivo,
Durante un Congreso vivimos dia a dia o cámbio
con canto da internacional a viva voz e sen múside métodos e atitudes. O primeiro dia no debate só
ca _de fondo. Á CGT de Franza gárdanlle un posta
participaban a América Latina, os países do Leste,
no Secretariado, e o Terceiro Mundo, como debe
Franza e a Mesa Presidencial, e praticamente non . ser; ten maioria no organismo executivo e no Conse. votaba. No último dia ao debate xa s~ incorposello Xeral, onde todo sindicato, grande e pequeraran activamente os países ara,bes, Africa e a
no, ten un voto.•
India, e só as organizacións de Asia Oriental ·se
mantiñan impasíbeis .(cor:i un dia de Congreso .roáis .~
MA l'\LEL 1':1EH A é secretário confecleral da CIG
.
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A desputa non é percebida como confrontación civil senón como algo persoal

O enfrentamento PNV-KAS pode paralisar
calquer via negociadora a curto prazo
•B. LAXE

A nova de que ETA proxectou matar ao conselleiro do
Interior, Juan Mária Atutxa e o enfrentamento armado
entre membros da policia autonómica basca e de ETA
en Loiu, recebeu unha dura resposta por parte da
dirección do PNV. Xavier Arzallus non tivo reparos en
ameazar con devolver os golpes ao entorno de KAS. As
persoas menos radicais de ambas o~ganizacións
bascas néganse a creer que exista, polo momento,
enfrontamento social entre os bascas, talando
unicamente de confrontacións persoais. Ainda asi
ninguén é capaz de aventurar unha saida ao conflito.
Para a maioria dos bascas o enfrontamento que se está a dar
entre PNV e HB son "contenciosos personais", negándose a
admitir que hoxe por hoxe exista
un enfrontamento civil, como
afirman alguns, ainda que consideran que este está máis perta
que nunca. Asi o poñen de manifesto mesmo militantes jelkides e abertzales. Desde as
mesmas fileiras do PNV fálase
xa de situar a Atutxa noutra con-

sellaría, ou de presidente da Diputación de Bizkaia, para "ver
se, deste xeito, ETA segue
atentando contra o responsábel
de Interior". Nunha sociedade
na que conviviron nas mesmas
famílias militantes do PNV e HB,
néganse a creer que haxa un
contencioso irresolúbel entre
ambas formacións.
Desde os sectores máis mooera ·
dos de HB e do seu entorno, con-

témplase con evidente preocupación "este enquistamento da violéncia entre ambos partidos, pois
condúcenos a un calexón sen saida e a unha espiral perigosa mesmo para a própria supervivéncia
de Euskal Herria". en palabras
dun antiguo dir'ixente abertzale.

Outra destas persoas que tivo
en tempos moito predicamento
en HB, considera que "a actual
política semella unha radicalización de KAS dirixida contra a ·
sua própria xente". ·considera
este ex dirixente que "mentres a
Mesa Nacional elaborou unha
política, como tantas veces,
desde KAS impónse outra totalDescontentó
ménte distinta polos feítos conno entómo de HB
sumados palas armas". Afirma
asi que os elementos máis coOutras persoas do entorno de
ñecidos de HB están en contra
HB síntense enganados polos
da política que está a impoñer
dirixentes desta formación.
KAS, laiándose de que persoas
"Convencido polos meus interlocutores de que a trégua de ETA · como Jon ldígoras, Karmelo
Landa, lñigo lruin, Táxio Erquídurante os comícios autonómicia ou o recentemente caído en
cos era algo buscado, e creando
desgrácia Patxi Zabaleta, "non
que o proceso de reflexión emse atrevan a dar a cara e deixen
prendido por HB despois dos coa persoas como Rufi marcar a limícios europeus dera como froiña política".
to o que os seus portavoces calificaban como unha nova etapa
Tamén desde<;_> PNV se agardade acumulación de forzas, na
ba nun primeiro momento a que
que se voltaba ao espíritu da
fundación de HB, decidin apoiar
o enfrontamento entre bascas
a sua candidatura. Que non canfose rexeitado por parte de HB,
asi, nos seus comunicados, diten máis conmigo", afirma un
ferenciaban a KAS e HB, pero
dos integrantes da Mesa Fundaao continuar as agresións, Arzacional da formación abertzale.

llus xa ·decidiu "metelos a todos
do mesmo saco, a uns por instigadores e a outros por cómplices cobardes".
Sen poder ainda precisar a
donde poderán levar socialmente os últimos enfrontamentos entre as cúpulas do PNV e
HB, o que si semella claro é
que a nova liña polític~ que
anunciaba nestas mesmas páxinas Karmelo Landa, (ver número 645 do 27 de. Outubro)
non van podela levar a cabo.
Por unha banda o clima de enfrontamento non é o máis prop ício para aisl_ar á cúpula da
HB, por outra, EA aposta polo
entendemento .ca PNV no governo e máis nun clima de radicalización abertzale. O mesmo
Karlos Garaikotxea declaraba
que "na actual situación e mentres non haxa unha trégua é
absurdo pensar nun achegamento a HB". O dirixente de EA
bota en falta en HB un auténtico lider como Gerry Adamns en
Irlanda, vaticinando a ruptura
da coalición abertzale. +

LIBERDADE DE EXPRESIÓN
O xomalista de Egin Pepe
Rei chegaba a Hernani o
pasado Venres pola tarde.
Detrás quedaban tres
meses de prisión, noventa
e catro días, desde que o
xuíz Carlos Bueren ordeara
o seu ingreso en
Carabanchel a finais de
Agosto. A Audiencia
Nacional concedeu,
finalmente, o auto de
liberdade provisional baixo
fianza de dous millóns de
pesetas por considerar que
non era previsí~el que
fuxira da xustiza debido á
sua delicada saude.

que o diferéncia· do xornalismo denúncia-corruptelas doutros
meios?

Pepe Rei en liberdade

A diferéncia básica é que ese
xornalismo di
"este sistema é
bó pero mellorábel" e nós dicimos "este sistema está podre".
Non soamente
denunciamos
no xomal senón
que irnos aos
xuices coas probas como flO
caso das tragaperras. Cuestionamos un Estadó onde o poder
xudicial depende do poder político ao igual
que as forzas
qe seguridade.
E un sistema
que non ten mecanismos para
investigarse a si
mesmo, penso
que se a corrupción e o narcotráfico se tan necesários como
fontes de financiación do sistema,
este non é válido.

'O meu ingresC? en prisión
sentou un precedente-perigosó para os xornalistas'
•A. ESTÉVEZ
Agora, xa en liberdade, como
valora a reacción da xente
que se solidarizou coa sua situación?
Eu estou fóra grácias ao apoio
dos diferentes colectivos que se
solidarizaron conmigo. Houbo
mobilizacións na Galiza e en
Catalunya, o. cal me deu moita
moral. Sei que tiven o apoio de
moitos xornalistas ainda que os
medios de comunicación estatais, que dependen dos centros
de poder, fixeron o posíbel' porque a notícia non trascendera.

Pero o feíto de que un xorna-

lista estea en prisión non é algo que se poida agachar tan
fácilmente.
Non, nese sentido non o conseguiron porque a información tiñaque sair en todos os meios. Pero os meios de comunicación
con poder réstanlle importáncia
simplemente porque eu traballo
nun meio non controlado polo
sistema e eles si viven nesa dependéncia do poder. Os traballos de Egin non son investigacións de pátio de coléxio senón
que escarban máis. Para min
non é nova a persecución do
poder, o PNV reprime aos independentistas vasc0s e a min
vencéllame con eles, polo que

fun represaliado ata que me ·puideron meter na cadea.

A profundidade nos seus traba llos de investigación é o

En realidade nós, en Egin, leva.
mos sobrevivind o de~de hai
tres anos cun
acoso i nstitucional moi for"'
te. Estamos
entre os quince
xornais de in'En Carabanchel,
formación xeral
presos,
eramos
máis vendidos
do Estado cundos cales o
eran
ha difusión media
-de máis de
toxicómanos e, deses, o
cincuenta mil
exemplares.
erari seropositivos"

2.200
85°/o

60°/o

Mália isto, o noso nível de publicidade institucional é cero. Mantémonos· cunha conxelación de
salários e sen pagas extras pero
nós eremos que o importante é
que nengun compañeiro teña
que irse á rua.

A estáncia en prisión radicalizou a sua postura contra a
xustiza, en xeral?
Eu sigo pensando que a Audiéncia Nacional é un tribunal
político. Pero agora estou fóra e
penso que a cadea foi unha leción humana moi forte. Vin moita miséria pero tamén moita dignidade, o cal ven a ratificar a expresión de que o cárcere é para
os pobres. En Carabanchel, eramos 2.200 presos, dos cales o
85% eran toxicómanos e, deses, o 60% eran seropositivos.
Ali ves morrer aos presos e ves
a tolos, que non tiñan que estar
ali, pechados. Tamén vin presa
a xente de sesenta e setenta
anos. A miséria no cárcere é total. Pero os presos din que teñen máis dignidade na sola dos
zapatos que toda a que teñen
os que os pechan.

Despois dunha experiéncia
tal') dura como a que vostede
sofreu segue crendo que hai
un papel relevante para os disidentes do sistema, como
vostede se considera?
Ten que habelo. O sistema está
morto e se algunha vida vai ter
é grácias aos que somos disidentes, que loitamos pala utopia, pala igualdade do home e
da muller, pola xus_tiza, nt-!nha
palabra. O que acontece é que,
en canto a xornalismo, sentouse
un precedente moi grave co
meu caso. Na profesión, hai
moitos problemas: de liberdade
de expresión, de concentración
de meios, de paro. E, aqemais,
agora abriuse unha porta para
que o que me pasou, a miri, poida pasarlle a ouiro. •
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QNACIONALISMO NO SÉCULO XX
esd~ a sua experiéncia
política e diplomática, como ve
o futuro do problema nacional
galego?

cretas, tamén hai un aspecto místico ou de lembranza. O mundo
esquéncese se non mantés viva a
reivindicación, mesmo en tempos
n~s que poda parecer estéril.

do rn
resto
ción <
ou frc:

Ax•
Pasou desde Galiza a Europa
sen ter feito nen tan sequer un·ha visita de estudos a Madrid.

Existen no mundo, con máis ou
menos indefinición, unhas entidaNo ano 1929 embarquei en Vigo
des que teñen certos caracteres
comuns, sobretodo un sentimento
para Hamburgo e de ali saltei a
Berlin, onde botei un ano estudanfondo colectivo, que chamamos
do Ciéncia Política. Coñecin Alenacións. A humanidade está ormánia antes que Madrid. O Berlin
ganizada en grupos de xentes
unidas por determinados venceque coñecin era o da República de
llos. Unhas veces son maiores ou
Weimar, na altura o centro de EÚmenores, pero que se sinten coropa. Ao regreso din dous cursos
munidad e e que teñen tamén,
en Santiago de História do Direito
vistos desde fóra,
e xa en Madrid,
unha persoalidaque fun a doutode diferenciada.
rarme, fixen xa as
ndependéncia,.
Estas nac1ons
oposicións á cabuscan mantér as
rreira diplomátic~L
conferación,
suas característiNo tempo entre
cas, e para isa
Berlin e Madrid, e
autonomia ...
dótanse
du ns
despois Bulgária,
aparatos criados
participei con certa
todos poden ser
racionalmente,
intensidade na acinstrumentas
que son as institividade do Partido
tucións adminisGaleguista, como
válidos,
antes fixera co Setrativas e políticas. lsto son mémi n ári o de Estudependendo
d ios, elementos
dos Galegas.
instrumentais pado grau
ra lograr o manteNo seu libro fala
de conciéncia
n i mento e o prode como a vida
greso na cultura,
o levou por. trada xente"
na economia e en
ballo e polo exítodos os aspectos
1i o a máis de
da nación.
vinte países; co-

'1

Os aparellos para
conseguir esa finalidade 'poden variar, e daquelá
o princípio de que toda nación debe constituirse en estado é inexacto. Toda nación ten direito a ·
organizar e a que lle permitan ter
os instrumentos para o seu mantime nto e desenrolo. A independéncia, os sistemas federativos e
confederativos, as autonomías,. ..
todos poden ser instrumentos válidos para conseguir o obxectivo
principal. Pero non son únicos
nen excluintes e a sua !doneidade
depende en parte do grau de conciéncia da xente de cada país.

O diplomático republickno e figum principal
do galeguismo publica as suas memórias

ñece a perfeizón
vários idiomas.
Con vostede fica en todo o seu absurdo
aquelo de que o nacionalismo
cúrase viaxando.

Cando un vai polo mundo é cando
se decata máis da realidade· das
nacións, porque ve as diferéncias
que existen entre os pavos e chega
a tmha situación dialéctica: dunha
banda o mundo propende á integración e mútuo coñecemento, pero por outro tamén se dirixe a unha
particularización que medra. As nacións son a cada volta máis nacións peculiarmente, diferenciadamente, e o nacionalismo é unha co·Nacionalismo e
rrente que segue e non se deterá a
carón da outra gran corrente do ininternacionalismo
ternacionalismo e a comprensión
entre os pavos. · O que alguns non
Que ·senso tiña para o futuro a
entenden é que o mundo é dialéctiinsisténcia en que o Estatuto
co, e estas duas correntes non se
de 1936 tomase corpo nas Coropoñen senón que se integran.
tes e a fundación do Consello
Canto máis internacionalismo máis
de Galiza aD que vostede lle
nacionalismo e viceversa. lsto desdeu fundamento xurídico?
cubrino sobretodo na viaxe a Centroeu ropa, e canto máis galega
O Consello de Galiza era un xeito
máis home internacional me sinto.
de manter no exílio a persoalidalsto non o entende
de política de Gamoita ><;ente porque
liza. Cando estanon ve o mundo
bamos aqui na
En política
como é, un mundo
guerra non pensa- ,_
dialéctico.
bamos até o final
non só teñen
que iamos .perde1a. Dun xeito ou
A respeito do navalor os feitos
cionalismo estaoutro poderiase
estabelecer un
unha
reais e concretos, belécese
pauliña reduciosistema potábel,
nista que o asimesmo unha motamén hai
mila coa imposinarquía apoiada
un aspecto
ción, coa ditadupalas poténcias
ra?
aliadas. N.esa simístico ou
tuación hipotética
Galiza debia seAristóteles marca
de lembranza"
guir contando, e
os tres tipos de orposta ·que se pleganización do Esbiscitara o Estatutad o e imediatato habia que darlle
mente sinala a sua
o estado parlacorrupción: a momentário que frusnarquia, autocrátrara a rebelión dos militares. Socia; a aristocrácia, oligarquia e a
bre esa base tamén se . criou o
democrácia, demagóxia. O interConsello de Galiza. Na transición
nacionalismo e o nacionalismo tatodos estes feitos, incluido Gamén teñen a su~ corrupción. O na- ~
leuzca, fixeron que o pleito de Gacionalismo de Hitler foi a corrup- ffi
.liza estivese en candeleiro, e isa
ción do nacionalismo, fundamen- ~
foi importante. En política non só . talmente porque non ten en confa ~
teñen valor os feitos reais e cono sentido dialéctico: dominación ~

Lois·Tobio
\

·'A reacción frente ao pacto con Pujol amosa
que o centralismo está sémpre ao axexo'
• XAN CARBALLA

Lois Tobio é unha das persoalidades máis importantes do nacionalismo, que veu
truncada a sua carreira de diplomático por ser leal á República. No exílio americano
foi o encarregado de darlle senso legal ao Consello de Galiza, en estreita
colaboración cun Castelao que confiaba plenamente nel. Nos próximos dias vai sair
do prelo de Ediciós do Castro, As décadas, un monumental libro de memórias no
que Tobio entrega a experiéncia de toda unha vida co pensamento en Galiza. Preside
na actualidade o Seminário de Estudos Galegos.
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do nacionalismo alemán sobre o
resto do mundo. Esa é a corrupción do nacionalismo fascista, nazi
ou franquista.

A xeneración do 36
Pódese considerar que na sua
xeneración hai un antes e un
despois do 36?

10

;ide

hoxe que co pretexto do pacto de
Jordi Pujo! volve a notarse a xauria. O centralismo español está
sempre ao axexo dunha situación
propícia para botarse enr:riba.
Adoitando disfraces de toleráncia,
de transixéncia, de comprensión,
de autonomismo, ... pero no fondo
segue o vello unitarismo neses
sectores da sociedade española.
Hai que estar alerta.

A xente era moito máis inxénua,
crédula e esperanzada. Despois
Distáncia co
da catástrofe o sentido crítico exnacionalismo restaurado
tremouse, e perdeuse aquela esperanza un pouco parba dos noA ruptura que supuxo a guerra
s os tempos de
marcou
unha
xuventude. Pero
distáncia insalvexo que ambas
vábel
entre
posturas son ine- 'Estamos nunha
aquelas xeneraxactas e hai que
cións e a que reépoca de síntese toma a actividaintegrar estes
dous opostos:
de nacionalista
na que
nen a inxenuidano interior nos
de daquela xeneanos 50 e sobreenfocamos
ra ció n de antes
todo nos 60?
da guerra nen a
en Galiza
desesperanza
O que se produce
os asuntos
dos
primeiros
é que a proxecanos que seguición coa masa, co
con máis
ron ao 36. Agora
povo, trónzase por
estamos nunha
completo. Non hai
realismo
época de síntese
xeito de chegar
na que enfocae exactitude
como antes, na
mos en Galiza os
prensa, nos mítins
histórica"
asuntos con máis
e nas reunións.
realismo e exactiAcórdome de moitude histórica.
tas intervencións
de Bóveda , de
O momento da
Castelao, de Vítor
República, do
Casas, e a xente
Estatuto, de aufervia. Coa guerra
mento das expectativas galetodo ese contacto desapareceu.
guistas, salvando.asa inxenuidaO vello lume mantíñase na xente
de facia prever unha verdadeira
que aqui facia o que podía e somutación no país.
bretodo na emigración e no exílio,
onde houbo actos multitudinários
A atitude e a esperanza de toda
de solidariedade.
aquela xente era sincera. Creían
que estaba forxándose un mundo
As suas Memórias aparecen 19
novo , e era un movemento coanos despois da morte de Franmun en todo o Estado antes e duco. Coida que é abondo coñecirante a República, até que aparedo na Galiza todo o labor galeceron os obstáculos tradicionais,
guist~ durante a República e
que están agachados e ás veces
no exílio? Neste ano Luís Seoalánzanse con toda a forza.
ne foi cuase un descubrimento.

Nesa época contamos con figuras que alumean toda unha
época.
Galiza ten figuras míticas que non
teñen outros paises nunha situación semellante, e que valen moito.
Como doctrina e tese e sentimento
desas figuras, pero sobretodo, e
para Galiza é moi importante porque é un país esencialmente mítico, como mito. Hoxe as figuras de
Castelao e Bóveda e outras moitas, actuan miticamente, ademais
do seu valor racional e intelectual,
está o seu valor simbólico quepara min ten moita importáncia e que
noutros sítios non se dá tanto.
Son mitos pero cunha realidade

.

autenticamente pura e valiosa. Hai
mitos armados, fictícios, falsos, pero estes son mitos cunha realidade
detrás incontestábel. E iso é tremendo, porque eu que os coñecin
aos dous persoalmente, que actuei
ao seu carón en mítins e en longas
parolas, e·con outros porque hai
unha dúcia de persoas coma eles
ou por un estilo como o Antón Vilar
Ponte ou Manuel Lugris Freire.

Un país que conta con figuras
como Rosalia, Castelao ou Luís
Seoane, teno todo para garantir
o seu futuro.
Val máis a persoa que está detrás
que a obra que fixeron, valendo
moito esta. Tiven a sorte de coñe-·

A traición e o medo
Viu de cerca, en círculos do poder, como se xestaba a traición
do 36.

A aprobación do Estatuto apreséntase como a pinga final que
desborda o vaso da reacción.
Realmente o problema era das
nacións no Estado ou da situación internacional en conxunto.

Hai vários factores. Por un lado a
distáncia xeográfica, porque a
nosa apoiatura lóxica teria sido
Portugal pero non era posíbel pola ditadura de Salazar. Bascas e
cataláns tiñan bases nos territórios próprios no Estado francés
Os dous factores importaban. Víapero a colónia galega estaba lonse que várias nacións que estaban
xe, co oceáno por médio. Un sesometidas a estruturas de Estado
gundo factor é a situación social
totalmente anormais, xurdian e
de Galiza, que é unha terra ainda
constituianse políticamente como
esencialmente de primeir~ e seentidades próprias,
gunda etapa ecoe iso tivo u nha
nómica, e non da
gran influéncia en
terceira como no
países onde non 'As xentes
País Basco e Case producira esa
taluña . A indusque tiveron
evolución, como é
trialización está
o caso de España.
atrasada e son o
responsabilidade labrego
O final da 1Guerra
e o mariMundial, co xurdicoa República e ñ ei ro a base da
mento de todas as
nosa sociedade.
despois se
· nacións indepenEstes sectores
dentes do lmpério
chegan con máis
amañaron co
Austro-húngaro, tidificuldade á convo unha repercuci en ci ación que
franquismo
non
\ sión forte nos moprovén de sectovi rn e ntos das nares intelectuais.
teñen
cionalidades.
Hai que loitar coas
xustificación"
armas que se teNo golpe de Franñen e nas circunsco contribuen vátán ci as nas que
ri as forzas. Dunse atopa un. E
ha banda o extenon pouco se ten
rior, o nazismo e
adiantado desque
o fascismo, son fundamentais;
rematou a pauliña do franquismo.
por outra estaba a dereita española, xa coñecida e herdeira dos
O nacionalismo, en certo senso,
tempos de Primo de Rivera e esquedou sen patriarcas. Pero iso
taba a lgrexa, disposta a apoiar
tamén pode ser unha vantaxe,
un movimento que despois había
porque os patriarcas levan a trapagarlle co nacional-catolicismo. . dición, o que ven de antes, pero
A posición da direita española
tamén teñen as suas mínguas, e
opoñéndose ás tendéncias liberamciitas veces é mellar facer a
doras das nacionalidades é unha
obra en boa parte de novo, con
forza importante, 'como vemos
elementos do pasado.

'

celos aos dol,Js que cita e son parente de Rosalia, e sinto moi fondamenté todo o que lle digo. Hai
que ver a Seoane: era un volcán
baixo a apariéncia dun home tranquilo. Lembro cando me levou a
ollar os seus murais do Banco Israelí en Buenos Aires. Que emoción a daquel home e que emoción ver aquela obra das lendas
bíblicas transmutadas en galeguismo. Foi un momento inesquecente. E así haberia mil causas
que contar porque eramos como
irmáns. Co Seoane estaba Ramón de Valenzuela, Lorenzo Varela e Eduardo Blanco Amor.

Luís Tobio é o cuarto pola direita, entre Seoane, Velo e Blanco Amor, no Congreso da
Emigración Galega.

A adesión das persoas a unha ou
outra posición durante a guerra
dependeu de moitos factores. En
Galiza moitos aderíronse a Franco por medo, e a min confesáronmo; outros, os máis heroicos, fóronse ao monte ou foron ao cárcere. Eu estaba na legación di. plomática de Bulgária e no caso
do embaixador en Sofia había unha razón familiar, porque a muller
era do bando franquista, pero el
seguía· os acon-tecementos e era
un oportur:iista: quen vai vencer,
penso que Franco e adírome a el.
Fíxoo serodiamente porque primeiro sumouse á legalidade da
República, pero cando veu que
as causas andaban mal para a
República fíxose de Franco.

No libro tamén reflexiona sobre
os qué aproveitaron a situación
para medrar.
Disos houbo moitos casos. Xente
que se dedicou a facer méritos na
situación do réxime, da Falanxe,
que conseguiu altos postos na
administración. Coñecin a moitos
deses.

O .medo conformou psicolóxica
e políticamente a toda a povoación. na sua volta nos anos 60
como se vivia ese temor?
Volvin no 62 e algun amigo meu,
moderadamente demócrata antes da catástrofe, veuse disculpar comigo, non porque se aproveitara senón porque en certo
senso baixara a cabeza. O que
. non é perdonábel son os que fixeron negócio a conta da renúncia. O medo é o medo e cada un
é dono do seu, e pode ser disculpábel, pero os que se afastaron por medo e despois aproveitáronse para medrar, non teñen
perdón de nengunha caste . As
xentes que tiveron responsabilidade durante a República e despois se amañaron co franquismo
non teñen xustificación. •
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APAZ EN ORIENTE MEIO
Israel pon todo o seu interese en que fracase' o governo palestino
1

0 problema palestino non é

o enfrentan1ento entre Hamas e
Arafat' segundo Hana Ashraui
•a.c.
A prensa internacional
empéñase en destacar as
diferéncias xurdidas entre
Hamas e Al Fatath (o
partido de Arafat) como o
grande problema palestino
que pode impedir o
asentamento deste povo
na sua terra. A visión dos
próprios palestinos é moi
outra: a verdadeira causa
está na lentitude. da
aplicación dos acordos.
"O problema dos palestinos non
é o enfrontamento entre Hamas
e Arafat, senón a lentitude do
proceso para a consecución dun
estado próprio e a oposición israeli a calquer avance· neste
sentido", afirmou Hanán Ashraui, voceira da Autoridade riacional Palestina (governo palestino) para Europa e representante da OLP na Conferéncia de
Paz en Oriente Medio celebrada
en Madrid en 1991.

.

"A estes rapaces tiña que perguntarlle eu quen carallo lle ensinou a tirar pedras".
.Debuxo publicado en portada por LE MONDE e que mostra a postura critica da pren-

-

imposíbel de governarse por si
mesmo, seguindo a tónica que
sempre empregaron nas últimas
fases de preséncia colonial, inAsrahui que despois de 1991 ticentivando a desputa entre o
vo tensións co próprio Arafat,
próprio povo que se estaba a
chegando a demitir do seu pasemancipar. Moitas veces a desto, considera que as tensións
culpa da desgovernabilidade foi
existentes entre os palestinos
usada para dilatar a presenza
veñen dadas pota falla de avancolonial. Outras, como no caso
ces que satisfagan as suas assulafricano co movimento zulú,
piracións nacionais. "O povo im- · lnkhata, fixo que se formasen
paciéntase porque ainda non ve
regueiros de sangue.
aparecer o xérmolo do Estado
Palestino soberano e democrático", indicaba nunha entrevista
publicada dias atrás polo xornal
suizo Tribune de Geneve.
"Non son as diferéncias entre os
integristas e socialistas, entre
relixiosos e ateos, as que sementan a tensión, senón a insistente preseRza dos colonos e
paramilitatres xudeus nos enclaves autonómicos", recalcou a
representante palestina.
Para Hanán Asrahui, o acordo
israelo-palestino debe ser modificado, sobre todo nas disposi.:.
cións que otorgan ao exército
xudeu o control dos pasos fronte i rizos. Asrahui denuncia tamén o retraso da retirada dos
soldados israelís da Cisxordánia
ocupada, condieión prévia para
a cefebración das primeiras eleicións palestinas. Ainda asi, Asrahui recoñece que a situación
favorece a aparición dun clima
de tensión que pode desembocar en brotes esporádicos de
violéncia, pero responsabiliza
desta violéncia ao governo de
Isaac Rabin. "Os xudeus, · coa
sua presenza e atitude, están
provocando o ódio do povo e
queren que ·sexa Arafat quen
castrgue á sua própria xente,
acusándoo de non saber contro·lar o terrorismo".

O país canta cunha indústria leiteira como nunca tivo e
rebórdalle capacidade para producir leite e procesalo, pero
Madrid e Bruxelas non llo permiten. As cuotas son o atranco
· principal da nosa capacidade leiteira. Quen o di é o presidente
da Xunta nunha entrevista que publica LA Voz DE GALICIA do
dia 25. "Non hai dúbida de que se nestes momentos non
houbese excedentes de leite no Norte (de España) e no caso de
que España tivese reservado un mercado de leite próprio, ben
seria para Galiza. Pero iso non está dentro das regra~ do xogo.
No canto diso, ternos outras avantaxes. Compre exphcarlle ben
o tema do leite á xente. Nuca tivera a Galiza tanto leite como no
de hoxe nen tan bos précios, nen tanta capacidade para
procesala aqui. Pero a resultas das cuotas, ás veces ternos que
importar leite... Esa é a história! Acaso queremos as ~vantaxes e
non os inconvintes? Daquela estamos a talar de utop1as, que é o
que fano profesor Beiras e outros. Non si?". Fraga lribarne
tamén se manifesta sobre o tren de alta velocidade. "Ao meu
ver, antes de facer o tren de alta velocidade, España tiña que ter
potenciado ao máximo todas as suas liñas e introducir as do
ancho europeu. (Mellor era) que empregase trens de algo
menos velocidade coma o Talgo, por exemplo, pero fabricado en
España e levando canta das características da nasa xeografia
(española). O primeiro, autovias! Depois virá o resto."•

,.-()o

sa ocidental con Arafat

ven de sair da eadea despois de
cumplir unha pena de prisión
preventiva imposta polo govemo
militar israeli.
Pero a impaciéncia dos palestinos medra ante a demora dos
israelies en cumplir os acordos.
Asi, o principal partido da oposición israelí, o Likud, pedi~lle
ao primeiro ministro: Isaac Rabin que non retire o exécito da
Cisxordánia, para que asi os
palestinos non podan celebrar
eleicións. No plano contemplábase a retirada das tropas israe li es por tres dias, para que
voltasen de novo despois de
terse celebrado os comícios.
Desde o· Mihistério de Asuntos
Exteriores israeli, o director xeneral, Uri Savir, afirmou que estaban dispostos a replegar as
tropas para que se realicen as
eleicións.
A convocatória de eleicións,
que debe de facerse prévio
acordo con Israel, segundo o
pactado coa OLP, será un ha
das demandas que Arafat lle
espoñerá ao Ministro de Exteriores lsraeli, Simón Peres, no
encontro de Amberes, no que
comezarán a negociar a autonomia de Cisxordánia.

lasir Aratat

JOHN FICARA

Descontrol palestino

Non é de estranar asi que, preocupados en reflexar ó "crecente
enfrentamento" no seo da OLP,
esquecen notícias tan importantes na Palestina como a de que
o xeque Taisir Tamimi, dirixente
do Movimento de Resisténcia
Islámica (Hamas) se incorporase ao Poder Xudicial da Autoridade Nacional ·Palestina, unha
integración tle feíto ao governo
·palestino.

Os medios pro sionistas, a
maioria dos occidentais, están
moi pola laboura de dar unha
imaxe na que os palestinos queden retratados como un pavo

Tamini, vicepresidente da Asociación de Mentores Relixiosos
de Palestina, o organismo superior de Hamas para dirimir os
asuntos vencellados ao Islam,

As cuotas, atranco
da indústria leiteira

Mentres tanto os p~lestinos non
están dispostos a quedarse
apampados agardando a boa
vontade israelí. .Asi pretenden
seguir presionando desde a
rua, convencidos de que os isrealies só se moverán en función directa da presión realizada polos palestinos.
O 26 de Novembro, Hamas concentrou a unhas 120.000 persoas
para recordar a morte dun dos
seus lideres, lmad Akel. A concentración, sen precedentes na
história de Gaza, comezou coa
queima da bandeira israeli, a ainda que a prensa occidental só se
fixo-eco dos ataques a Arafat, a
maioria dos oradores atacaron ao
governo israelí, esixindo a evacuación de todos os asentamentos xudeus na zona de Gaza.+

Os espias
.descobren a esquerda
O SeNizo Nacional de lnforma9{Jes (SNI), servizo de espionaxe
militar brasileiro, chegou á conclusión de que o Partido do
Travalho de Lula está inspirado na loita de clases e ten no seu
interior grupos de tendéncia radical. Cóntao a revista RF.sUMEN,
PERiomco IADNOAMERICANO. no número 13, correspondente a
Novembro e Decembro. "As forzas armadas, poder fáctico de
primeira arde no Brasil ainda hoxe, e máis no ano 89, puxéronse
de cuñas ante a posibilidade de que govemase o Lula. A sombra
do golpe de Estado volveu pairar sobre a testa de millón:3 de
brasileiros. O mes de Maio (1994) publicouse parte dun informe
secreto elaborado polo SNI, principal e)emento.repr_esivo da
ditatura, disolto despois por Collar, no que se smtet1zaba o labor
de espionaxe que vários orgaismos estatais fixeran sobre o Lula.
O coronel retirado, José Luis Savia Costa, que pertencera ao
SNI recoñeceu que onde hai un grupo radical sempre vai haber
infiltración dos servizos secretos. O coronel sinala que non
infiltraran directamente ao PT senón a grupos clandestinos que
. habia dentro do partido. Unha das conclusións alarmantes que
tiraba o informe, entregado ao presidente Sarney en man,
despois dunha pescuda realizada desde Marzo a Novembro do
89, era que dentro do PT existían 17 grupos de tendéncia radical
e que o partido tiña o seu fundamento na loita de clases".+

Timor non

est~ba

de moda

Diana Andringa critica no diário PuBuco de Lisboa os
comentários da prensa portuguesa que reduciran o xesto dos
ocupantes da embaixada norteamericana de lacarta a un
fracaso, ao non ter conseguido talar con Clinton. "Nao seria essa
a intem~ao de quen escreveu os textos, mas a verdade é que me
soou como um encolher de ombros, como urna desisténcia, algo
como E tudo isto para qué, se nao conseguiram nada daquilo
que pretendiam obter? E comecei a lembrar-me de tudo quanto
é a resistencia timorense. Com a sua luta, com o apoio de
pequenos grupos irredutíveis apoiantes em Portugal e no resto
do mundo, tem vindo a conseguir ao longo destes anos. A
lembrarme como antes da prisao o Xanana Gusmao, antes de
Santa Cruz, antes das imagens de terror apanhadas pelas
camaras, Timor, pura e simplesmente nao estava de moda".•
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. CAMBIOS EN LATINO AMÉRICA

A coalición herdeira da Frente Ampla a 30.000 votos .da vitória

Encontro Progresista ábrese espazo
nas eleicións uruguaias
ra renderen cantas dos seus crimes nen apartaron do mando
aos militares golpistas.

•H.V.

O .resultado das eleicións uruguaias do 27 de Novembro xa
era esperado, mália a surpresa
manifestada en Europa. Todo in. dicaba que o Encontro Progresista, coalición de esquerdas e
herdeiro político do Frente Amplo, ia conservar a alcafdia de
Montevideo, unha cidade na que
reside a metade da povoación
do país. Encentro Progresista
conseguiu na capital o 45% dos
votos e en todo o Uruguai subiu
do 22% ao 30% dos sufráxios.

O avance da esquerda é, para
Bened~tti,· evidéncia de que o
país comeza a se decatar de que
non hai democrácia sen soberania nacional e que tanto o Partido Colorado como o Partido Nacional son instumentos ao servizo de intereses alteas ao país.
O Frente Amplo naceu en 1971,
agrupando a distintos sectores
da esquerda, dese socialistas
cristiás até ex tupamaros. Agora
chámase o Encontro Progresista.

O Partido Colorado acadou
617.470 votos, seguido do Partido Nacional -tamén coñecido
como o Partido Branca-, con
595.536 sufráxios e do Encontro
Progresista, con 585.109 votos.
As tres forzas quedaron praticamente equiparadas, cando anteriormente o Partido Nacional e o
Partido Colorado se repartían a
maioria nun bipartidismo que só
fallaba na capital.

Para éxplicar o ascenso do Encontro Progresista cómpre ter
en conta que en 1992 un referendo, cun saldo de 83% contra
17%, botou abaixo unha iniciativa privatizadora e que a pretenU)
<(
ü.i dida reforma constitucional desw
te mesmo ano tamén foi desbo...J
S2 tada vía consulta popular.
o

.. :· Xz
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A vitória do Partido Colorado
significa a volta ao poder de Julio María Sanguinetti , o home
coñecido como o condutor da
transición democrática. Mália esta carta de apresentación , un
destacado intelectual uruguaio,

Luis Alberto Lacalle, presidente sainte do Uruguai, durante a sua visita ao Parlamento Galego.

Mario Benedetti, asegurou que o
regreso de Sanguinetti & :•unha
máa nova para o país". Na opinión de Benedetti non houbo
transición porque nen Sangui-

netti nen Luis Alberto Lacalle (do
Partido Nacional e que perdeu a
Presidéncia) foron quen de facer
comparecer aos militares diante
dos tribunais de xustiza civis pa-

Lei de Lemas
Se na prática o Partido Colorado
venceu, esta vitória é máis discutíbel se se analisa a Lei de Lemas. O candidato presidencial do
Encontro Progresista era o anterior alcalde da capital, Tabaré

González, que será substituido
en Montevideo polo seu correlixionário o arquitecto e ecoloxista
Mariano Arana. González non
conseguiu ser presidente, ainda
que obtivo 574.383 votos , unha
candidade maior que a acadada
por Julio María Sanguinetti, con
522.886 sufráxios. A Lei de Lemas permite que vários candidados sumen os seus votos en benefécio do máis votado, ainda
que teñan programas apostas.
Desta maneira, os candidados
colorados Jorge Batle e Jorge
Pacheco Areca, cederon os seu
votos a Sanguinetti. Tabaré González non pudo sumar os v9tos
do candidado do pequeno partido
de esquerdas Nov.o Espácio, xa
que esta forza e o Encontro Progresista non compartian o mesmo lema. Oeste modo será Sang ui netti quen xure o cargo de
Presidente o Marzo vindeiro.
Con respeito ao Parlamento bicameral da República Oriental
do Uruguai, o Senado estará integrado _por 11 membros do
Partido Colorado, 1O do Partido
Nacional, 9 do Encoentro Progresista e 1 do Novo Espácio.
No-Congreso haberá 34 Depu.tados colorados, 31 brancas, 30
do Encontro Progresista e 4 do
Novo Espácio. •

A era Salinas deixa as pegadas da política privatizadora

Zedillo, o novo presidente de México
para cuarenta millóns de pobres
O 1 de Decembro, Ernesto Zedi llo, do PRI , tomou posesión
como presidente de . Mexico ,
cargo que deixa Carlos Salinas.
Tras unhas eleicións calificadas
de fraudulentas por outros gru pos políticos, Zedilla recolle un
país marcado palas secuelas da
política privatizadora de Salinas.
Dende o primeiro de Xaneiro de
1994, e por mor do levantamento dos zapatistas en Chiapas, a
opinión pública deixou de ver a
México como o país dos multimillonários e descubriu a cara
que o Governo evitaba: corenta
millóns de pobres e sete millóns

de desempregados.
Dende 1988, a Bolsa mexicana
sofriu un fortísimo crecemento
pero tamén tremendamente especulativo, cun incremento do
1.106% do índice de prezos e
cotizacións . Reduciuse a inflación pero a cámbio de que os
empresários mantivesen os salários a un nível inferior que o ·
dos prezos . Alguns analistas
económicos sinalan que na década 1983-1993, os traballadores perderon 252.503 millóns de
dólares, que deixaron de percibir do producto interno. Os ana1istas máis críticos aseguran

que foron eses cartas os que fixeron posíbel que trece famílias
mexicanas estean entre as máis
ricas do mundo.
A apertura económica a investimentos extranxeiras e a privatización de empresas públicas
produciu millóns de pobres e
desempregados. Só a Federación de Sindicatos de Traballadores ao Servizo do Estado perdeu en dous anos 700.000 pastos de traballo. Ante esta situación de extrema pobreza , o
Exército Zapatista de Liberación
Nacional surxiu en Chiapas e
propiciou en Agosto a criación
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da Convención Nacional. Democrática. O levantamento extendeuse máis alá de Chiapas e
canta co apoio de miles de labregos, que conforman un dos
sectores máis castigados pala
política do PRI.
Se ao inicio do mandato de
Carlos Salinas, estabeleciase a
necesidade de crear 800.000
postas de traballo anuais, agora
os analistas fixan nun millón a
cantidade por ano. As causas
son a destrucción de empregos
dos últimos anos e unha taxa
dun 2% de crecimento povoacional. +
·
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Ernesto Zedillo, o home que sustituiu
ao asasinado Luis Ronaldo Colosio na
carreira de sucesión do presidente
Carlos Salinas de Gortari .
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Exixo
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Fraga presentou o
Libro Branca das
Telecomunicacións
en Silleda. Fíxoo en
castellano e seica se
puxo rúbio como un
tomate cando o que
o seguiu, o
Conselleiro
Delegado da
Telefónica Xerman
Ancochea, realizou
todo o seu discurso
en galego. Fraga,
que nesa altura tiña
máis cores que unha
carta de axuste,
enmendouse e
posteriormente falou
tamén no idioma
próprio.

responsabilidades
A xeito de aclaración prévia,
quixera dicer que ao escreber
estas liñas que seguen sobre o
recente proceso vivido no Con. sello da Xuventude de Galiza
(C.X.G.) co gallo da eleición dun
Xer_
ente, pensei que non será
difícil que no leitor se susc;:ite_un
. comeñtário do tipo "Claro, que
vai dicer este, se é irmán de .Antón Ínsua, o candidato "defraudado" no procesó?". Seria este
artigo unha sorte de "arrauto de
indignación de orixe sanguínea",
ou algo asi. Non me deterei a
matizar o que deses ingredientes poda haber neste alegato
que lanzo através de A Nosa
Terra, mais compre que aclare
que se acudo a esta tribuna para exixin:esponsa~ilidades é,
sooretodo e ants que nada, movido por unha indignación profunda de nacionalista galego,
fundador no seu dia de Galiza
Nova e militante do B.N.G. Non
podo calar diante dunha actuación que entendo deturpadora
do espírito de honestidade.e democrácia do nacionalismo galega xuvenil. non podo consentir
que fique silenciado e impune
un comportamento tan impróprio
e incorrecto. Non quero renunciar ao meu direito a solicitar do
BNG a abertura imediata dunha
investigación sobre o tema e a
pór en coñecimento de.todos/as
os leitores deste xornal estes
feítos.
O comportamento do núcleo dirixente de GN, co seu Secretário Xeral á frente, no proceso de
eleición dun Xerente para o
CXG afecta no fundamental a
estes tres extremos:
a) a limpeza e transparéncia do
proceso en si.

Tanto problema co
lixo! Que se
vertedeiros
incontrolados, que
se incineradora
contaminante en
Meirama, que se é.
preciso pagar a
Fenosa ... Pero non
hai unha telebasura? Pois que
manden o lixo en
camións para San
Marcos ou que llo
vendan ás cadeas
privadas que teñen
moita demanda._
Conste que a idea xa
é vella. Ocurréuselle
a Woody Allen nun
paseo por_Beverly
Hills. Alguén lle
perguntou ao artista:
"e como está todo
tan limpo? Pois
porque recollen o
lixo e tan programas
de televisión".
Mágoa que Guiña

GONZALO

b). a soberanía das organiza- ·
cións nas que Galiza Nova ten
presenza através dos seus militantes.
c) os direitos e dignidade _dalguns militantes da organización.
O 2 de Setembro, várias entidades nacionalistas mantiveron un
contacto prévio ao dita proceso
co fin de aunar critérios para o
estabelecimento dos méritos
avaliábeis. Chégase asi a un
acordo, que se fai extensivo ao
Movimento Junior de Acción Católica e que, semella, é definitivo. Desdé o entorno da UMG,
porén; e de xeito unilateral, proponse a inclusión, contra o parecer cando menos de duas das
.organizacións, de novos elementos de mérito que claramente só poden favorecer a un dos
aspirantes e son pouco pertinentes para o tipo de posto-praza que se oferta no concurso
(p.ex., posuir experiéncia de de. seño gráfico [sic]).
lnconcebibelmente nunha organización dita democrática e defensora da limpeza nas irrstitucións, comeza desde ·entón un
contínuo ·proceso de interferéncias no concurso público. lnterferéncia, pqr non usar outro termo máis grave, é, p. ex., que a
Permanente de GN (sesión do
14 de Outubro) acorde (é literal)
"que a militáncia de GN no Comité Permanente do CXG apoie
a ratificación de Roberto Vilameá". Repárese no feito de que
a orde afecta non só propriamente ao representante de GN
. no organismo· de CXG , senófl a
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calquer outro militante que poda
estar en calidade de representante doutra organización soberana. Desde cando é cometido
dun organismo como a Permanente de GN decidir sobre tais
aspectos dun concurso público?; en base a que documentación e/ou argumentos decide a
Permanente de GN o apoio a un
e non a calquer dos outros concursantes, entre os que figura
outro militante da organización?
Conseituise acaso a Permanente de GN en comisión avaliadora (CA) "en paralelo" á do CXG?
Se isto fose un proceder correcto, normal e admisíbel, a que
agarda a Permanente do BNG
para cursar instrucións aos
compañeiros/as concelleiros Aqui ou
Acolá par-a Desde cando é
que apoien ª cometido dun
Menga·no ou
Citano
nos organismo
concursos públicos para a como a
provisión de Permanente de
prazas de varrendeiros, po- GN decidir sobre
1i ci as munici- tais aspectos
pais ou funcionários da ad- dun concurso
ministración público?
local? Que o
PP. tece a sua
rede caciquil a
base deste tipo de práticas e
conceitos é ben sabido. Entraremos os nacionalistas do BNG
tamén nesta dinámica? Alguns,
semella, comezan az facelo.

É curioso que nesa mesma sesión onde se decide o apoio a
Vilameá se constitua, ao·tempo,
unha comisión de investigación
porque voces da própria GN denúncian que o proceso non está
a ser, cando menos, claro. ·como se explica que se un.ha organización vai investigar unha
denúncia interna por irregularidades, tome xustamente ao
mesmo tempo a decisión que a
xuízo dos denunciantes consagra, en último extremo, esas
irregularidades? ... Preosigamos.
Tres r"epresentantes doutras
tantas organizacións na CA
manteñen unha valoración favorábel a outro candidato (membro de GN tamén). Que fai o nú-

cleo dirixente de GN ante esta
"discrepancia" de Manrique
(GN), Rubén (M. Junior de AC)
e Susana (CAF), ,membros lexítimos da CA? Po is, nen máis
nen menos, pór a maquinária a
andar para "sacar de en meio" a
estas persoas. Chegamos asi á
falta de respeito total pola soberanía das organizacións nas que
os militantes de GN se integran ,
concretamente os CAF: o 18 de
.Outubro a Dir. Local GN-Santiago acorda transmitir á militáncia
que na vindeira Asamblea de
Campus dos CAF de be Non
avalar, isto é recusar e solicitar
a retirada da representante dos
CAF na CA, Susana. Que nome
ten isto? lnstrumentalización?
Conceición dirixista? lnxeréncia? "Papel de avangarda"?
Mais a xogada non vai: nesta
Asemblea de Campus non resulta revocada Susana.
Lonxe de desanimarme por este
''fallo", o núcleo bieitista opta entón por probar con algo "máis de
man": trátase agora de ir a por
Manrique, vicepresidente do
CXG e representante oficial de
GN na Com. Permanente do
mesmo, tamén "discrepante" co
candidato "oficializado". O 25 de
Outubro, o mesmo Lobeira que
días máis ·tarde negará di ante
dos "mass media" calquer intervención nos asuntos do CXG
(alegando que nen sequer pertence formalmente a ·el) envía
un fax (entrada nº 0007 41) no
que, o mesmo dia que se vai celebra a sesión final da comisión
avaliadora, comunica á Permanente do Consello que GN decidiu (literal) "desautorizar a Francisco Manrique como representante de Galiza Nova no Comité
Permanente do CXG, suspen. déndoo desta función mentres
dure o proceso de avaliación e
selección para a praza de xerente".
Pode dubidar alguén xa a estas
alturas de que o fio das actuacións da cúpula de GN neste
asunto vai encamiñado, por vereas tortas abofé, a colocar ao
seu candidato custase o que
custase e polos. meios que fose? Repárese, de noyo, no que
exactamente di o documento
citado: a desautorización-suspensión é só mentres dur.e o

Chegadas as causas a este
ponto, as persoas da CA que
mantiñan o critério de que o
candidato a elexir non era Vilam eá, senón Ínsua, vendo as
manobras e trapazarías que se
acumulan no proceso, deciden
apresentar a sua demisión e facer pública a sua denúncia. Comeza o "escándalo público" e
comezan as "interpretacións": a
denúncia está instigada pola
própria administración fraguista,
dise; quen a promove rep~esen
ta o nacionalcatolicismo, engadese; é unha operación contra o
BNG e o nacionalismo, acrescéntase; trátase dunha manobra
para acceder pola "porta de
atrás" á presidéncia do CXG por
parte de "tres ambiciosos descobertos a tempo"; ... para que
seguir? O Bieito apresenta entón querela por inxúrias contra o
representante do Mov. Junior e
intenta que todo pareza obra da
"direita cavernícola e catolicista"
que ataca de novo. Que burda
manipulación para quen coñeza
o grau de nacionalismo e apoio
ao SLG-CCLL dos militantes
cristiáns rurais de base que conforman este Mov. Junior! A quen
pretendia enganar Bieito con estes "desvíos para incautos"? O
caso é que a unha demisión segue outra e outra máis? E axiña
tamén, demisións no seo da
própria Dir. Nacional de GN. A
Bieito e os seus fícalles o consola (respirarían aliviados) de
que a nada direitista nen nacionalcatolicista, amén de aliada
ideal do nacionalismo xuvenil
galega, Nuevas Generaciones
(sic) avale finalmente a "limpeza
do proceso". Hai que pagar os
favores?!
Non acabou aquí a cousa, por
desgracia. Que agardar de quen
tivo estes comportamentos senón outros máis polo estilo? Na
hora de hoxe, en Galiza Nova
estanse incoando sancións de
~xpulsión para Manrique, Antón
lnsua, Emílio González Avión
(militante de GN e do Mov. Ju nior, ex presidente do CXG,
quen dimitira hai pouco desde
cargo para provocar todo efeito
menos que GN, de ganchete coas NN.GG., revalidase un modelo de CXG esgotado e corrompido até a médula) , e outros. Nen sequer neste mester
reparan en formalidades: débese garantir sempre o direito do
acusado a ser escoitado e esa
audiéncia debe ser prévia a calquer decisión de sanción. Non
se cumpriu tal e non se falou
máis: o seguinte papel que entregaron foi o de expulsión, sanción e censura, incluindo esta
frase que paga a pena traer
aquí e que cada quen entenda o
que ben quixer: "terase en conta
o teu comportamento político no
futuro".

e
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Paño fin a esta seguramente demasiado longa crónica e alegato
sobre a actuación do núcleo dirixente de GN no proceso de concurso para a provisión da praza
de xerente no CXG. Exixo responsabilidades, que o BNG no
que eu milito investigue os extremos que aqui se denúncian, que
depure chegado o momento o
corpo da organización. No xornal ANT deixo depositadas, con
estes fólios, cópias de diversos
documentos do proceso que
sustentan todo .o dito por min .
Con carraxe e esperanza: misturadas, un saúdo nacionalista.+
EMILIO

t~SUA l.oPEZ
• (-GAMI3ADOS)
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Independentes
na Universidade
de Vigo
A situación na que subsisten
certas institucións galegas ían
pensar máis en tempos pasados
que en evolucións léxicas ante o
paso dos anos.
Voume referir nesta breve misiva
a unha institución en concreto, a
Universidade, ainda que en Vigo,
parece viver de costas á cidade,
polos últimos acontecimentos daralle as costas
á sociedade
na que se insAmeazan con
crebe.

constituír unha

Vou talar, por
delegación á
centrar máis o
debate , dos semellanza do
estudantes.
sindicato
Po is ben, nos
últimos anos vertical
parecería que
certas ideolo- franquista
xias taran extirpadas, pero
a realidade é que latían esquecidas, que non martas.
Agachados tras unha falta de
ideoloxia aparente , chámanse a
s i próprios 'i ndependentes ",
trunfaron nas eleicións ao claustro , en pouco tempo demostraron a "democrácia" e "respeito"
palas minorías que levan dentro.
As i deixaron fora da Xunta de
Governo a unha opción , os
CAF, que acadaron 1/3 dos pastos do claustro ; seguiron sacando adiante os contratos lixo para
estudantes a costas doutros estud antes . Man de obra barata
pouco cualificada e perfeitamente manipulábel polos docentes.
Perfeita definición dun "independente" na universidade.
Pero o máis grave é que ameazan con constituir unha delegación única de estudantes , á imaxe e semellanza do sindicato
vertical franquista coa san intención de converter aos colectivos
independentes na nova OJE, iso
si , profundamente democrática.

DE TÍTULOS E REALEZAS
NANINA SANTOS

Ecantado o mundo submetido á monarquia borbónica co anúncio de voda da infanta. Por fin voda de príncipes desde non sei
cantísimos anos!, proclamaron os máis dos meios de comunicacjón entusiastas de poder relatar os regalos dos noivos na petición de man (obsérvese que se pede a man dela e non se pede
a man del), os modelos da infanta e de Jaime de Marichalar, os
naturais , espontáneos e discretos que son todos os membros da
família real. O disimulo fantástico en que os prometidos mantiveron a sua relación despistando a torto e a direito, etc.
A chusma, segundo a prensa, encatada tamén, pois teñen un

"conto de fadas " para rexoubar e facer especulacións a respeito
deses seres privilexiados e nada comuns que son os membros
da realeza.
"Nese sentido Jaime (de Marichalar, claro) ten moito mérito
pois sempre tivo que traballar), declaraba un tio do interfecto.
Aí se aprecia a distáncia que separa aos membres da plebe

(cheos de dita de poder traballar), dos das clases nobres para
quen traballar resulta impróprio dos seus títulos e do seu sangue azul. •

ha placa na sua casa de nacéncia en Veloi, Sada.
Na reseña fitura o pensamento
dos vellos galeguistas de Sada
que recordan como , "precisamente 18 anos tivo que estar sin
colocar unha praca na que se
recordaba as palabras do sindicalista-galeguista : quera ser enterrado no Fiunchedo (cemitério
local). Aquela placa, enviada pala sociedade galega da Arxentina, entrou de matute polo porto
de Vigo, recolleuna Ricardo Flores , pero , por imposición dos
mandatários locais predecesores de Rodríguez Ares, non pudo ser colocada até 1976".
O mandatário local naquel momento era eu. Non nos 18 anos, pero
cando Ricardo Flores trouxo a praca era eu. Por se a referéncia do
artigo é feíta con base ao sucedido
naquel ano, escrebo esta carta.

nen podía existir. Non se impuxo
nen se dispuxo anda. Non se
era quen , .e ademais esta circunstancia sabíase. A placa estivo sen colocar porque non a
colocaron . Asi de sinxelo. O resto é botarlle culpas a outros para ocultar o que non se quixo facer de maneira que se podía facer. Como ainda hai xente viva,
se alguén interesado ten algunha dúbida, pode aclararse.
Agora, as· celebración de feítos
que deberian ser ensinanzas, son
festas, festas políticas que tacemos os vivos utilizando os martas
e os familiares dos martas.
Agradézolle a publicación desta
carta e quedo a disposición de
quen poda estar interesado no·
que aqui se fala.
XAN FERNANDEZ AREvALO
(SADA)

Aproveitamos para facer un chamamento á concórdia e ás boas
artes, que boa falta nos fan para
potenciar o naso folclore .•
ANTON SANCHEZ FERNANDEZ
(EN REPRESENTACION DO
COLECTIVO DE COMPOÑENTES DE
DISTINGOS GRUPOS DE VIGO QUE
SE XUNTAN OS XOVES NA GAITA
GrmEIRA)

Censura
lingüística
O passado dia 25 de Novembro
apresentava Fraga lribarne, na
vila de Silheda, o Libro Branca
das Telecomunicacións en Galicia (LBT), trás ter sido submetida a versom galega do mesmo
á censura do Departamento de
Política Lingüística.
Os assinantes deste escritor
aceitamos o encargo de traduzir
a versom espanhola do livro para galega com apenas quinze
dias de antecipagom sobre o comego de impressom do mesmo.
Trantando-se dum projecto da
Junta, devimos ater-nos ás Normas ortográficas e morfolóxicas
do ILG-RAG , mas acordamos
adoptar, naqueles aspectos nos
que nessas normas se estabelecem duas opgóes, as formas
mais próximas do reintegracio. nismo. Assim , escrevenos ao, e
nom ó, para representar a con- ·
tratacgom de preposigom e artigo, e non representamos em
momento nengum a chamada
"segunda forma do artigo" (v.
Normas, p. 55. Consideramos
que, apesar de nom concorddarmos coas citadas normas, podíamos realizar, partindo delas,
um trabalho no que se observase um uso do galega bem mais
acurado do que estamos afeitas
a ver e no que se corrigissem,
por omissom, muitos erres (vulgarismos e castelhanismos so' bretudo) mais freqüentes no galega, e especialmente no galega
oficial, do que seria desejável.

Quanto ao léxico, decidimos utiNada mais lonxe da miña intenlizar o recolhido nos dicionários
ción que discutir a figura de Suá. galegas que seguem a normatirez Picallo . Son viciño e penso
Como estudante da universidava oficial, e especialmente qs
que benquerido da familia Veloi.
de síntoma na abriga de denunXerais (Xr.) bilíngüe e monolínTeño a miña opinión sobre os
ciar o que creo tapadeira dunha
güe, mais rejeitando as palavras
que se foron e os que se quedaevolución reaccionária de certo
suspeitosas de éastelhanismos
ron, sen dúbida influído porque
estudantado . Teño a abriga de
e preferindo as comuns ca resto
O grupo Xalgarate vén de pór a
eu quedeí aqui e coñezo mais a
desmascarar a quen se oculta
sua primeira gravación de músido sistema lingüístico galegoMaria e non coñecin a Ramón.
tras vestimentas asépticas porportugules. Destarte, escolheca galega no mercado, e a xulRicardo Flores era irmán dun tio
que son os máis perigosos e an- · político meu. Vivin, todo o tempo
mos a palavra cabo (Xr., p. 792)
gar pola boa acollida e boa crítiti democráticos.
e nom cable, como tradugom do
ca, agóiraselle un bon futuro.
de nena e mozo, no meio da reespanhol cable; relatório (Xr., p.
alidade dos mortos, suicidados
Tamén debo denunciar a atitude
792) e nom informe, para traduNesta gravación obsérvase impreou paseados, dos escapados ,
do Reiterado que se apoia en
zir informe, ou inquérito (Xr., p.
sa unha relación de nemes, que
dos desaparesemellantes organizacións. Hai
506; Xr. bil.p. 273) e nom enquicorresponden aos compoñentes
cidos , e dos
apoios que matan.
sa pala espanhola encuesta.
do grupo que participaron no tra~gachados .
Seos
ballo, pero non é de todo fiel pois
Esta realidade
Por todo o anterior é máis preciso
Contado, ao se tratar da trafalta o nome da pandereteira Tesempre me galeguistas de
que nunca que os estudantes dedügom dum livro com grande
resa Vieira Rodríguez, que deixou
impuxo resSada pensan
mócratas e con certa conciéncia
quantidade de vocábulos técnide formar parpeito.
de seu empuñen a bandeira da
cos (principalmente relacionate do grupo
que por
dignidade e reclamen o direito a
dos co campo das telecomunidespois de se
Digo isto para
seren a vangarda da sociedade. •
cagóes e a economia) encontragravar dita tra- Falta o nome da
que se enten- imposición dos
mo-nos coa problemática da falballo.
da en que ám- mandatários
pandereteira
XosE GoNTA SoBRIÑO
ta de dicjonários cu vocabulábito de opinión
rios galegas especializ~dos nesIgnoramos as Teresa Vieira
me interesa a locais aplaca
te tipo de léxico. Assim as caurazóns palas Rodríguez.
min aclarar o estivo sen
sas, e dado o pouco tempo exisque se omitiu
que di o seu
tente ·e a falta de qualquer tipo
o seu neme e
periódico. Non colocar, están
de assessoramento neste aspor iso desde
me interesa o moimal
pecto por parte da Junta, decidio colectivo de amigos que nos
que se fale en
mos incorporar, quando nos paxuntamos na Gaita Grileira para
Bos Aires cu informados.
recesse oportuno, as palavras
, tocar, cantar, bailar, talar, etc.
' en Nova York.
destes campos técnicos pertencoa intención de formar unha faPenso en onm ília ben avinda dentro do naso · centes ao portugués e brasileiro,
de vivo, en Sada, en Riobao, en
seguindo assim um dos princífolclore, denunciamos este feito
A Nasa Terra adica unha imporVeloi.
pios da normativa da ILG-RAG
de má educación por parte de
tante reseña ao feito de que por
("valora-lo" aporte (sic) do portuXalgarete e manifestamos o noparte da CIG se comemorase a
Aparte outras consideracións
gués no facto de ·nom existir um
so apoio a esta boa amiga que
data do nacimento de Ramón
que se poden facer, talar e aclavocabulário oficial da língua gaposue unha v9z de luxo.
Suárez PJcallo, descobrindo unr.ar, .non existiu tal imposición

vaia tan pouco ao
cin6.

O rei suspendeu a
visita a Vigo ao
enteirarse a Casa
Real das
mobilizacións
previstas polo naval.
Ao dia seguinte
chamaron de Madrid
aos sindicatos
convocándoos a
duas reunións
negociadoras. Pena
que a família real
non seña de sesenta
rnembros.

Dixo Bautista
Alvarez, no congreso
da UPG, que a
xustiza non se
conseguía con
cuotas como o 0,7o/o
para o te rcei ro
mundo ou o 25%
para as mulleres. O
seu partido, en
coeréncia con ese
Rrincípio, só nomeou
a 7 muller~s para o_s
cincuenta postas
que ten o Comité
Central.

A Xalgarete

con agarimo

Sobre a
homenaxe a
Picallo

Fernando Ramos,.
na entrega dos
Prémios de
Comunicación da
Xunta, fixo duas
afirmacións para o
recordo: "Pido aos
políticos
encarecidamente
que nos exixan máis
aos xornalistas" e
"xa que meten a
tillos e familiares a
ocupar postas de
funcionários,
lémbrense tamén
dos mágnificos
profisionais que
saen das duas
facultades de
Ciéncias da
1nformación de
Galicia".

Semana de Médio
Ambiente no recinto
ferial da Semana
· · Verde de Si/leda.
Venres 25, tarde. No
stand da Consellaria
de Agricultur.a,
Gandeiria e Montes,
unha azafata, única
rexentadora do
espácio, di non
coñecer o nome do
1

Conselleiro.
Vagamente precisa
que o organismo
tópase en Santiago.
Senda baixiño e. por
riba calado, o señor
Pérez Vidal non é de
extrañar o lapsus do
persoal que ten
canta do stand
·oficial.

Convocan a un
enxeñeiro para unha
entrevista despois
de cinco anos no
paro e
recomendacións a
mancheas. O
primeiro que lle
espetan é que "hai
moitos na lista". A
seguir que non hai
horário nen
Domingos libres.
Atrévese por ti a
talar: "E canto

n

cobrarei?". O
entrevistador revira o
fuciño: "mal comeza
quen pergunta
isto".+

••••••••••••••

lega, mas apenas umhas "normas ortográficas e morfolóxicas"
oficializadas. Oeste jeito, para
traduzir o termo económico que
designa a palavra espanhola
demanda escolhemos a galegoportug u esa procura, usada já.
em textos galegos de economia
(v. López Suevos, R. Dialéctica
do Desenvolvimento, p. 87) e
caso paralelo ao da incorporaC{om no galego da palavra portuguesa on;amento. As incorporación deste tipo, que achamos
lícitas, convenientes e, em todo
o caso, preferíveis á galeguización dumha palavra espafihola,
estiverom limitadas polo nosso
escaso conhecimento do vocabu lário técnico de telecomunicagóes, e nalgum caso, vimonos na abriga de escolher a tradugom de determinados vocábulos técnicos dum jeito quigá
um tanto arbitrário.
Todas estas decisóes forom tomadas de acordo coa filosofía
lingüística exposta nas normas
do ILG-RAG e, porém, a tradugom foi objecto de cambios
fundamentais em cada um desses aspectos por parte de dous .
funcionários da Junta destinados a Madrid para supervisar o
nosso trabalho nos doüs dias
anteriores á impressom do livro,
Assim, onde nós pugemos ao
· eles impugerom ó, corrigirom a
omissom- da segunda forma do
artigo em .todo o livro e incorpora ro m muitos daqueles erros
(vulgarismos e castelhanismos
sobretudo) tam comuns nos textos oficiais e que nós deliberadamente evitáramos, como p. ex. o
uso do substantivo fronte -(que
· designa a parte da anatomica
humana que se encontra por _cima das sobrancelhas) no lugar
de frente na locugom prepositiva
frente a (que é da única forma
que aparece nas Normas, p.
130) ou o uso da forma apocopada do adjectivo grande ("gran
tamaño", LBT p. 315) conforme
á gramática do espanhol.
Igualmente sofreu cambios o léxico. Os galegas cabo, relatório,

cartón, empréstito, cadro, seguranza ... passarom a cable, informe, tarxeta, préstamo, marco,
seguridade ... de harmonía co
castel han o.
Expressóes como procura (LBT
p. 321 ), banda ampla (p. 309)
ou ligazón, tornarom ás formas

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

REALEZAS
XAN

PrÑEIRO

Antes de que as monarquías fosen o referente das campaña de
imaxe corporativa dalguns Estados, ainda quedaban tolos que
pedían cabezas reais, e mesmo as conseguían, a razón de unha
média dúcia por século.
Antes de que os reís fosen os relacións públicas con mái moreas de colorins nas revistas do corazón, ainda era po íbel di cutir os sistemas de governo de acordo con critérios medianamente racionais.
Dun tempo a esta parte, para a continuidade das realezas ó
importa asegurar aos reais gomos, é dicer aos descendente
contra os posíbeis comos que os consortes cos que emparenten
lles podan superpor na real coroa.
Debe ser que a evolución leva a iso. Así, se algun dia cai a monarquía británica, esa que cos catro reís da baralla formaba o
selecto quintecto dos inextinguíbeis, din os realólogos, é dicer
os expertos en realezas, que cairá tan só polas falcatruadas cornamentais desa plebeia ventureira e xa afastada da corte que
pudo ser a ruina dun herdeiro orelludo e seica astado, que é
tanto como dicer unha fenda na institución.
Asi, se algun dia se proclamase nestes Estado nos unha Terceira república, os mesmos realólogos aseguran que o principal
motivo non poderá ser outro que os posíbeis cornos dunha
consorte mal escollida. E o curioso é que falan da tal cornamenta como a única razón de peso para o republicanismo, xusto despois e asegurar que a realeza é un sistema sumamente
avanzado, superador de prexuizos, un auténtico priviléxio para
certo Estados ao longo do próximo milénio. +

espanholas demanda (p. 309),
galega sejam feítas por encargo
banda ancha (p.288) e enclace.
da Junta, eremos que, em todo o
Mesmo o substantivo "trota" · caso, a func;om de tal departa(que aparece assim expresso
mento seria fisna p. 25 das Normas) foi castelcalizar o emhanizado para "flota" em várias
prego correcto. Estas decisóes
ocasións (pp. 275, 384 ... ).
da nossa língua, especial- forom tomadas
Há, como astes, muitos outros
merite no léxi- de acordo coa
exemplos, mas queremos salienco e gramáti- f1'losof1'a das
tar que todos estes cambios forom
ca, e corregir
realizados sem sermos consultacastelhanis- normas do ILG·
dos ao respeito em momento nenmos, de havélos, mas nuncá RAG porém,
gun polos revisores e apesar de
termos exigido um debate prévio á
impar determi- atradu~om foi
supervisom. Só umha vez acabanadas opgóes
normativas aos · objecto de
da a mesma, e quando já era impossível qualquer correcQom, put r a d u t o r e s , cambios
demos expor os nossos protestos
nem fazer camaos funcionários da "Xunta".
bios absoluta- fundamentais.
mente arbitráSe bem poe ser mais ou menos
rios na terminorazoábel a existencia dum delogía utilizada. De outra forma, e
partamento administrativo que
como aconteceu no nosso caso,
supervise as traduC{óes que para
a supervisom devém censura e

ª

e,

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75
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Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

imposigom ao nom res·p eitar o
livre desenvolvimento do trabalho dos tradutores. Tanto mais,
quanto que esta correcgom impujo formas vulgares de mais
para um texto culto e especializado, introduziu um boom número de vulgarismos e castelhanismos, e causou umha vacilac;om
no nome de determinados conceitos que deveriam aparecer
designados com um só termo e
nom de duas ou tres formas diferentes (qual o caso de banda

ampla, banda larga, banda ancha ou o de enlace e ligazón)
O que parecerom intentar os supervisores foi manter o texto galega sempre a umha distancia
prodencial do texto espanhol ,
aproximando-o deste, mesmo
coa introduc;om de castelhanism os , quando se afastava de
mais. Para nós , com acc;oes
deste tipo o único que se consegue é dialectizar, ainda mais do
que já está, o galego com respeito ao espannol.
Melhor teria sido que, no canto
de censurar a nossa traduc;om
castelhanizando-a e crivando-a
de vulgarismos , os responsáveis de política lingüística da
Junta de Galiza se tivessem
preocupado de fazer um glossário de termos específicos da telecomunicación para o uso dos
tradutores, o que teria contribuido á fixa<;tom e normalizac;;om
desse léxico na nossa língua.
Finalmente, consideramos que, á
hora de fixar o léxico técnico dos
campos como a telecomuni cac;om,deve levar-se em canta o
contributo do portugués peninsular e brasileiro, tal e como se diz
nas Normas do ILG-RAG (p. 8).
Ternos a serte de ser a nossa
língua a mesma de Portugal e do
Brasil, a segunda língua románica em número de utentes, e nom
podemos virar costas a isto.
Foi por esta razom, e pala desnormalizac;om que afecta o galego-portugues na Galiza, que
decidimos subsistir o conceito
"lengua minoritaria", que aparece na versom espanhola do livro
em referencia ao galego, polo
de ."língua minorizada" (LBT p.
221 ). Substitucióm que, ao parecer, passou desapercibida aos
censores lingüísticos.•
XURXO VAUNHAS, ÜUSANTO
VEIGUElA E}OSÉ MANuEl. OUrnmo

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 2.4 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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Os académicos galegos e cataláns
desvirtuaron por completo a carta de
Lázaro Carreter a Felipe González, ao dar

a coñecer un escrito que nega que
existan ·os síntomas de marxinación do
castellano que xustificaban a alarma da

Académia. A Xunta que~ desautorizada
ao non producirse nengun apoio en
Galiza en favor da sua postura.

Cela e Torrente rectifican, pero a Xunta
non retira o seu apoio á carta da Académia Española
A Mesa prepara un manifesto para recoller o apoio ao galego da sociedade
• XAN CARBAUA

micos cataláns e galegos.

A reacción unánime nas tres nacións con língua própria, coa única disonáncia da Xunta de Galiza
(ver números 648 e 649 deA Nosa
terra), á alarmante carta da Real
Académia Española clamando
contra "a discriminación do castellano", topou un novo respaldo, ao
se desmarcar do escrito os acadé-

Con efecto, o chamamen~o que
emprazou aos académicos :i definirse, toda vez que a Acac!l mia
declarou que a resolución :;e tomara por unanimidade, obrigou á
elaboración dun escrito de emenda asinado polos cataláns Pere
Gimferrer, Martí de Riquer e
Francisco Rico e os galegos Ca-

milo Xosé Cela e Gonzalo Torrente Ballester.
O comunicado destes catro académicos é taxativo no sen arraqnue
"os abaixo asinantes, numerários
da RAE, non suscribiron nen suscribirían o documento que esta
Real Corporación dirixiu ao presidente do Governo", para extenderse despois en catro pontos.

A Mesa pola Normalización Lingüística prepara un manifesto, especialmente dirixido á mocidade,
reivindicando un impulso a fondo
da normaliz.ación do galego, volveu reiterar a petición de cese do
Director de Política Lingüística,
Manuel Regueiro Tenreiro. "Cando falta a primeira voz galega con
autoridade que apoie a sua posición afirman non comunicado- é

imposíbel que se afronte a política
necesária de promoción do idioma
galego".
Asemade a Mesa pédelle ao Presidente da Xunta unha rectificación ·
da posición mantida pola Xunta
ante a "falta de representatividade
do sentir que produce a carta da
Académia no mundo cultural e na
cidadania". +

Os académicos afirman que "todas
as línguas que se falan e escreben
en España, merecen o mesmo respeito tanto na sua difusión como
no seu ensino", para afirmar a
continuación que non observan
nengunha caste de conflito, "é evidente que por razóns históricas, as
diferentes comunidades comunícanse entre si en língua castellana
ou española, que non pode ser ignorada por nengun español. Non
observarnos nengun síntoma que
permita sospeitar que socialmente
esta situación poda mudar".
O escrito nega que as políticas de
normalización lingüística de galego, catalán ou euskera sexan discriminatórias cando concluen o
seu escrito afirmando que "o cultivo, o pulo, a propagación e o ensino a todos os níveis das diversas
línguas que se falan en España, de
rnaneira nengunha poden nen deben interpretarse como un menoscabo para a lingua castellana".

Sen apoios políticos _
A declaración dos académicos galegos na RAE, deixou en coiros a
posición do Director de Política
Lingüística, que se significara como a única autoridade política das
tres nacións con língua própria,
que se apresurou a dar o seu apoio
ao escrito de Lázaro Carreter.

Cela e Torrente únense aos académicos
cataláns en condenar a carta de Lázaro
Carreter.
Fotos: XURXO LOBATO N

..............•...................•.........................................................................•..................................................................
· O Ómnium Cultural reivindica o catalán como língua própria e aportaciól). á humanidade :
. A institución
.• catalanista Ómnium
Cultural está a
difundir e procurar a
apbios de distintos
colectivos e persoas a
un manifesto ''Per la
llengua catalana", que
supón a contestación
social máis importante
á carta da RAE. Entre
os apoiantes do
: manifesto .do Omnium
• están os académic9s
; Pere Gimferrer e Martí
de Riquer.

O escrito do Omnium é unha auténtica declaración de princípios
. pola normalización. Afirma na
apertura que "os cidadáns das terras do Estado español co castelán como língua própria pretenden ter o direito para eles e a sua
descendéncia a ser e manterse
mono1íngues por todo o território
estatal perpetuando a situación de
priviléxio da 1íngua española. A
ignoráncia, porén, do marco legal, fomenta a idea de que os catalán-parlantes estemos na obriga
de ser bilíngues na nosa própria
terra. Unha conse~uéncia desta
ignoráncia seria a imposición do
bilingüismo á toponímia. Por tradición imemorial, e agora por lei,
ha ser somentes en catalán".

Segue a discriminación

festo a legalidade da normalización lingüística, senón que advirte da necesidade de lle dar un impulso renovado. "Quince anos
despois da promulgación do Estatuto a língua catalana continua
discriminada en determinados
ámbitos públicos, entre os cales,
significativa e maioritariamente
na Administración de Xustiza,
nos meios de comunicación e no
ámbito socioeconómico. O feito
de presupoñer unha marxinación
da língua castellana en favor da
catalana ignora que, despois de
séculos de persecución, agresión
e marxinación política e xurídica
que culminan no réxime franquista, resta ainda moito camiño
para arribar á normalización plena da segunda".
A seguir dóense da falta de rigor científico da Acadérniá Es-

pañola "porque dispondo· dos
médios idóneos, mercé aos orzarnentos públicos, puidendo ter
unha información correcta da
realidade lingüística catalana,
falséaa".

Consecuéncias
políticas
"Constatamos a supervivéncia de
sectores importantes da sociedade española que non queren asu!11ir a realidade plurinacional do
Estado. Esta realidade vai facer
necesária unha nova organización política, coa correspondente
distribución territorial do poder,
unha vez fracasado, por antidemocránco, o sistema unitário da
dictadura. De xeito que se continua contemplando a diversidade
de línguas como un problema incómodo de asumir, mais non co-

mo unha expresión da riqueza
cultural dos povos", di o Omnium.
Finalizan cun chamamento á cidadania "de todos os territórios
que teñan o catalán como língua
comun, con independéncia d sua
orixe xeográfica familiar" e expresan a vontade de avanzar nunha nova Europa "basada no respeito ao direito á diferéncia e na •
diversidade de todos os seus povos, línguas e cultÜras".
No chamamento os asinantes
proclaman lealdade persoal e colectiva á língua catalana "porque
é o instrumento insubstituíbel e
orixinal da nosa aportación colectiva ao património cultural da
humanidade, como o español pode selo para aqueles que o teñen
como língua própria".+.

.•··········································•···································································· ········ ······················································
O Omnium non só pon de. maní-

.

•

24 ANOSA TERRA

Nº 650 -1DE DECEMBRO DE 1994

DIAS

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

.,

• Prémios para
Damelume
Dame Lume de Hector Carré
recebeu o galardón do público no
Festival de Cinema de Alcalá de
Henares, que conta cunha sección
para longametraxes. Carré xa fora
premiado neste festival cos seus
anteriores traballos, as
curtametraxes A Sorte cámbia e
Coitadiños. Esta füa será estreada
en Ourense antes da sua
distribución oficial para poder
competir nos Premios Goya,
instaurados pola Académia das
Ciéncia Cinematográficas do
Estado. Neste certame, optará a
prémio no apartado adicado aos
novós realizadores. •

•Música galega no
Festival Womad
O Sábado 3 de Decembro
celébrase o Festival de Música
Womad en Cáceres, informa Osear
Losada. Este evento acostuma a
durar tres dias pero este ano, por
mor de problemas organizativos,
todo quedará concentrado nunha
noite. O Womad é un festival de
sona que reune a músicos e
artesáns de diversos paises do
mundo. Este ano, o certame terá
representación galega co grupo
Matto Congrio, que terá como

unha forte crise de identidade.

O que aconteceu nas Xornadas
de Banda Deseñada de Ouren,se
xa está publicado, se ben chega
con algo de retraso pero listo
para o que queira disfrutar de bó
comic galego e internacional. O
Fanzine das Xornadas non
pretende ser só unha publicación
oficial do evento, como aseguran
os seus responsábeis, o Colectivo
Phanzynex, senón un instrumento
de leitura independente. De
certo, que a. sua presentación e
: · contidos non son simplemente
fórmulas de publicidade; o
fanzine quer ser a recolla do máis
destacábel do mundo do comic
concentrado en Ourense.
Un dos protagonistas do fanzine
é Miguel Anxo Robledo, gañador
do prémio do Certame de Banda
Deseñada deste ano, que foi
convocado para xoves creadores
galegos e portugueses. O anel
encantado foi a história
galardonada, que tiña guión de
Margarita Becerra. Robledo, que
pertence ao Frente Comixario é
entrevistado no fanzine e,
ademáis, publícase unha

A publicación conta tamén coas
viñetas de varios debuxantes
intemacionais, cuxas obras
pasaron polas exposicións do
certame ourensán. As paranoias
nocturnas de Maria Bjürklund, a
emoción de ser funcionário de
correos de Steve Willis ou as
violentas aventuras dun ciruxano
narradas por Marcel Ruijters. Hai
unha mención especial para o
debuxante destes lares, Tito, que
foi o autor do cartel de
promoción do Certame de Banda
Deseñada de Ourense deste ano.
A sua aportación é a historieta
Casei cun marica/la.

histórieta inédita deste xove
debuxante: Os cabezóns. Estas
viñetas forman parte dunha série
futura que prepara Miguel Anxo
Robledo e que xira ao redor
duns seres fantásticos na busca
dunha casa flotante que sofre

O apartado Expofanzines do
certame tamén merece unhas
páxinas. Nelas revísase a saude
destas publicacións en Europa e
América. Trescentos fanzines
estiveron expostos en Ourense,
moitos deles elaborados dentro
do Estado como TMEO , Paté de
marrano ou Mono Gráfico.
Dende agora, O fanzi ne das
Xornadas quere ser un máis.+

.•...........•.•••..•..•..•.•.••...............................•••..••••.•.•••..•.....•.••.............
.
compañeiros na noite musical a
Francis Bebey (Suráfrica), The
Four Brothers (Zimbawe),
Inmaculate Fools (Inglaterra) e o
acordeonista Martin O'Connor,
que hai uns meses deixou mostra
da sua calidade no excelente
concerto que deu no festival folk
de Ponteceso. •

• Xabier Garcia
gañou o Rosalia
de c;astro

fin

Na pasada
de semana,
entregáronse os premios da VIII
edición do Certame Nacional de
-.

-~

.•

• -. 'l. .-:-.·.

• .-. •• -. :: "

Poesía en Língua Galega Rosalia
de Castro, organizado pola
asociación cultural do mesmo
nome en Comellá de Llobregat,
en Barcelona. O primeiro prémio,
de 80.000 pesetas, foi para Xabier
García Femández pola obra Papel
de néboa. O segundo galardón,
dotado con 45.000 pesetas, foi
• ·-... •

Os

para Martín Veiga por:
restos
dun naufraxio e o terceiro, con
35.000 pesetas, acadouno
Heriberto X. Villar Patiño con
Poesía Urbana. Houbo unha
mención especial do xurado para
Miguel Anxo Hermida Carballo
por Andante Sostenutto e para
Edelmiro Vázquez Naval por
Soños e fumaradas.+

•Semana das
Embarcacións
Tradicionais, en
O Grove
Do 5 ao 11 de Decembro está
programada en O Grove a Semana
de Actualidade das Embarcacións
Tradicionais , orgaizada pola
Asociación de Amigo da Dorna
Meca e a Conselleria. O obxectivo
de ta convocatória, que se vai
celebrar na Ca a de Cultura
Manuel Lueiro Rei de O Grove e a
difusión do acervo marítimo de O
Grove e bi barra e dar a coñecer
proxecto de recuperación de
embarcacións tradicionais.
O luns 5 á 19 hora inaugurara e
a exposición de proxectos para a
recuperación. O marte ás doce os
Amigos da Dorna Meca darán a
coñecer ao público o eu proxecto
de recuperación da doma meca.
O dia 7 ás 19 horas o hi toriador
Dionísio Pereira dará unha
conferéncia titulada Informe
dramático sobre o património
marítimo do Salnés, adicando o
xoves e venres á proxección de
videos sobre proxectos de
recuperación de embarcacións. •
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Sabor
de Heloísa,
leve e fonda
1991, tempo de Uránia<I), pudor
nu, a mensaxe insinuada, cincel de
Penélop_e, beleza da palabra esmerilada. E difícil definir a poesia de
Mª Xesus Pato : amor e ódio.
Amor pola palabra, Ódio porque a
palabra di. Póderia ser, pero seguramente é falso, que será verdadeiro? Uránia era unha máscara, trás
de si: Propércio, Mozart, Cunqueiro, Passolini. .. A máscara Uránia
axudaba a vencer o pudor, o medo
inocente a falar do próprio. Rosa
Luxem brugo, Pio X1 Curros, Rafae 1... xogaban a despersonalizar,
evitaban a identificación do emior. Eran unha trampa: nós sabiámolo, apena e taban ali como referentes dun momento, dunha
idea, dunha estética, da história, da
própria h i tória interior de Mª Xeu Pato, emarcaban. Sábese que
Heriberto Bens non oese enganar
cando apadriña. Aquel manantial
fre co aciou moitas sedes.
Desde aquela reflectiunos algun
grolo e Sete Poetas OurensánS21,
1S poemas novo . Dous deles, os
dou primeiro , pertencentes ao
poemário Heloísa, o segundo dele impre o agora cunha levísima
variante. Finais de 1992. Chu Pato
é a integrante mái nova do Grupo
Dolmen. Grupo que ne te 1994 de
á luz Poesía dos AlénSJ>, unha experiéncia editorial necesária e clarificadora. Poesía dos Aléns compárteno poetas das duas bandas do
Miño e constitue proba patente da
(ainda) identidade cultural galegoportuguesa. Empresas desta índole
erán empre urxente . Ademais, o
corpu poético apresenta tamén intere e per se. Son pouco os poema de cada autor. certamente
porque son moito o autore . Apear de todo, finalizamo a leitura
cunha inequf voca en ación de

unidade. Do primeiro Grupo Dolmen non están Manuel de Dios nen
Millán Picouto, no seu canto aparecen as voces de Marifé Santiago
Bolaños e Carme Lobón Aguiar: a
primeira desde a sua alofonia, a segunda desde un cripticismo fragmentário feíto de, tamén, pudor e
aparicións ensoñadas.
A quen desexe máis información
verbo do devir da escrita de Chus
Pato, ha de serlle de utilidade o
artigo de Mónica Bar "Da mitoloxía ao escepticismo por mil camiños", in ANT Nº 369.
Nós, -agora, entrémos en Heloísac4i _
Pero antes deteñámonos un intre,
desgastemos a morfoloxia dos
dous nomes. Uránia, Heloísa. Uránia: misterioso e profundo, sonoro
e agreste. Heloísa: no teu nome encérranse me! e fe1, frío e ouro, silénciq, segredo e tempo, memória.
Agora xa podemos viaxar. Que
Heloísa e itinerário. Itinerário
que retrata retallos secretos (íntimos) através do tempo fixados na
memória (íntima, pero colectiva)
com diademas de ouro ou cintos
de frío, como rosas de mel ou espiños de fel· abonda saber escoitar
no siléncio de un mesmo cando -é
o siléncio de todos nós. Fuga en
vintecatro tempos, consecutivos,
alternos, superposto , memoriais.
Dos Céus aos Infemos, da terra á
auga, da palabra ao siléncio. Heloí a é máis que unha máscara, é

máis que un símbolo, é testemuña
intemporal. Áxil pitonisa contem- ·
plativa e contadora, cun ·verso
candoroso, persoal, sonoro, puro
·ritmo da introspección e lembranza da história comun como parte
da história própria: detalle este
que identifica o lirismo de Chus
Pato desmarcándoo das encadeamenos de palabras bonitas, canto
máis raras máis preciosas e poéticas. Ninguén pode discutir que Mº
Xesus Pato sexa unha poetisa eminentemente lírica, porque a lírica
é precisamente o feíto de fa1ar de
un mesmo, de
si. Pero a poes i a de Chus
emerxe
do Consigna:
. fondo, do que léase
foi, do que explica que so- con tempo,
mos e por que despácio,
somos asi.

. degóstese

Velai a meta. íntima-e
Porque toda caladamente
viaxe ten unha
finalidade, palabra
mesmo ·que a palabra
sexa o próprio
pracer de camiñar. Aquí, a
meta é asunto
de moita transcendéncia: a procura da ientidade. Apontaba Uránica
e confirma Heloísa o reto que a
busca, en Heloísa , é moito máis
transparente do que for en Uránia .
O cripticjsmo, a imaxe qua, ceden perante un imaxinismo máis

translúcido, -o que coadxuva moito
á interpretación. A vantouse un
grau· na perda do medo ao que a
palabra di, non .se observa tanta
dureza nese pracer que é co,ntar.
Agora dispoñemos do cadro que
emarca o lenzo, da paisaxe que
sostén a figura, da figura que conten a paisaxe. Revela isto maior
seguridade nun mesmo .cando se
escrebe? É difici1 aseguralo. Nen
en Uránia hai fisuras nerl Heloísa
é a sua confirmación. Si é óbvia
certa evolución -lembremos que
evoluír significa simplesmente
cambiar, moverse- constatábel
facilmente e da que xa falamos.
Evolución que, en definitiva, afástaa da senténcia brillante pero
aséptica, da expresión críptica e
dunha imaxe tanto céptica canto é
o seu medo a mostrarse a si mesma en palabras, do que se colixe a
extraordinária demostración de
amor e coraxe que representa o
exercício lírico. Tal como se manifesta en Heloísa: " ... as funcións
da linguaxe non se definen pola
comunicación senón polo princípio do pracer"
Consigna: léase con tempo, despácio, degóstese íntima e ca1adamente palabra a palabra, sob pena
de perder o tempo e a Heloísa .+
XOSÉ M. EIRÉ
(1) Uránia: ~ Xesus Pato, Editorial Cal-

púrnia, 1991. Prirneiro poemário de Chys
Pato .
(2) Sete Poetas Ourensáns, Grupo Dolmen,
editado pola Concellaria de Cultura do
Concello de Ourense, Xullo de 1992. Integran o Grupo Eduardo González Anín,
Vítor Cámpio Pereira, Manuel de Dios
Manuel Blanco Luís, Edelmiro Vázquez
Naval , Millán Picouto ademais de Mª
Xesus Pato.
(3) P oesía dos Aléns: Grupo Dolmen, impreso nas Gráficas Rodi de Ourense en
1993. Ademais dos integrantes de Dolmen. cos cámbios arriba indicados, están
José Joao Sardinha, José Carlos Barros,
OtHia Monteiro, Femando Ribeiro, Joao
Augusto Madureira, José António Queirós. Júlio Teles Grilo, Norberto Cardoso
e José Diaz Baptista, ademais de Egito
Gom;:alves e Pura Vázquez.
(4) Heloísa: M' Xesus Pato, Edicións Espi- ral Maior, A Coruña 1994.

GRAN MERLIN

Novos contos populares de Galicia.

Adiviñas de creación. Gloria

Bernardino Graña recrea unha nova serie de
contos populares de Galicia que recollen o mellar
da nosa literatura de
tradición oral, nunha
edición especialmente
coidada, ilustrada por
Luís González e.
encademada en
cartoné.

Sánchez recrea, desde a tradición
da literatura de
tradición oral,
novas adiviñas
para xogar e
reflexionar, ·
nunha edición
especialmente
coidada,
ilustrada por
Peixe·e
encademada en
cartoné.

CRISTO E SAN PEDRO
PEREGRINOS
Bernardino Graña

303 ADIVIÑAS
Gloria Sánchez
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Rock
pola autodeterminación
O pasado día 25 de Novembro a
NASA acolleu unha maioria de estudantes, nun concerto musicaJ a
prol da autodeterminación da Galiza. Ocuparon o cenário os grupos
Os Skornabois, Os Túzaros e a
agrupación de Folk Arco de Mazare/os. Cada unha destas formacións
soubo amenizar o festexo cbeo de
reivindicacións desta noite.

Os Skornabois, que chaman ao
seu estilo próprio "romantísmo
verga11án" participaron no acto co
seu facer musical e nacionalista.
Os seus integrantes din do VergaJlán da Monteira que é "un home
poderoso que
vive nunha casa baixo unha
ponte". O can- O
tante do grupo
,,. l
ia con el gada- espectacu o
11ar a erva e rnáis
aquel labrego dinámico
é hoxe o ídolo
<leste grupo foi
ga1ego.
o dos

Skornabois,

Un
grande
cartel dicendo o cantante,
"Autodetermi- nonparou
nación: atréqvedo
vete" chamada á desinibi- nen calado
ción da moci- un intre
dade e á entrada en acción.
Bailouse un
pouco de todo: muiñeiras, pasodobles e sobretodo rock. As proclamas, en altísima voz foron "Galiza ceibe, poder popular" ou "Cuba si, ianquis
non'', entre émtras. O espectáculo
máis dinámico foi o do Skornaoois. O cantante, que ben falaba
ben cantaba, non parou quedo nen
caJado un intre. Unha das letras
que cantou dicia insistemente
"Son portugués, son portugués,
son portugués". Este grupo adicou
pezas a Moncho Reboi.ras, ao caldo gaJego ou á atacada residéncia
do Burgo das Nacións de Santiago. O elemento "coreográfico" da
sua actuación foi a bandeira galega que amosaban nas mans e deixaban cair sobre a xente.
Moitos dos asistentes tiñan menos

•DANCE
•DARKWARE
INDUSTRIAL
•INDIES
•BEAT
•POP
•PUNK
*HARDCORE
•METAL
•BLUES
ROCK' N' ROLL
•COUNTRY

*

*

•FOLK

* RHTTHM & BLUES

•SOUL
•REGGAE
•SKA
ROCK NACIONAL
*GALEGA
MÚSICAS DO MUNDO

. **

<{

u

(/)

de 20 anos. Tucho, de 15 , <licia
que "decidinme a vir a este concerto porque fun a unha charla de
Darío Xohán Cabana e el contestou a unha pergunta miña que na
man da miña xeración estaba que
Galiza tivese un bon futuro". Marta Lombán, outra asistente, presenciou o concerto porque ere que
"a nosa cultura ten que renacer e
·ternos que arrincala da submisión
na que está postrada".
A voz feminina do grupo Arco de
Mazare/os tivo os maiores e máis
longos aplausos da noite. Ex~l
tou, cun tenso canto, diversas pezas tradicionais. O grupo hard core Os Túzaros, que ven de gravar
un single en colaboración coa sala
Nasa, afirma que recJaman a autodeterminación para Galiza ainda
que non confíen en nengun partido político existente. Participaron
no concerto con cancións nunha
liña ideo1óxica de protesta como
"Onde está o futu,ro qUe nos prometiches, que nos ias dar?".
Este concerto integra a campaña
por todo o país de Galiza Nova a
prol da autodeterminación da Galiza. Ignacio Pavón, membro da
Permanente da formación nacionalista, declara que "é un bon xeito de chegar aos mozos e mozas
galegas facéndoo através de grupos musicais comprometidos". No
acto recolléronse numerosas asinaturas dos asistentes opóndose
ao servizo militar obrigatório, ao
ensino desgaleguizador. •
LUPE GÓMEZ

111

Nel ''El vieju ''
O grupo Luétiga naceu hai sete
anos en Torrelavega e é a banda
que goza de maior predicamento .
pola zona cántabra. Do seu primeiro disco, "La última cajiga"
venderon a moi estimábel cantidade de tres mil exempJares, o que
para un conxunto de folk é unha
venda realmente importante.

conta de discos

Música
para desaparecer
dentro(//)
Duplo CD que, curiosamente, se algun
fio conductor ten é o do selo
discográfico que o edita -Sonifolk,
série Lyricon--, caracterizado por unha
tendéncia á new age, da que xa ternos
comentado abondo nestas páx.inas.
Despois de orientar, en reiterados
comentários, o uso desta música cara ·
perrucarias, grandes annacéns,
ximnasios, hostelaria, para degostación
de yuppies ou bandas sonoras, xa queda
pouco por engaclir. De todas fonnas,
convén non pasar de longo ante esta
afianzada tendéncia estética, xa que, en

ha magnifica letra de Roberto
Diego. É esta unha peza que engaiola á primeira audición. Os temas subliñados destacan por estaren moi ben construídos e cantados, en dialecto cántabro, con
so1tura e precisión.

Este é o seu segundo traballo, no
que amosan unha interesante conceición e poderío dos temas tradicionais cántabros que interpretan.
Cinco pezas son cantadas e sete
instrumentais. Nos temas con
voz, os Luétiga acadan altas cotas de calidade, especialmente na
sentida "El jardín de la. a1egria",
a fortaleza de "Y a no van las Mozas" ou a especiaJmente poderosa
"Nel, El Vieju", unha visión do
mundo da caza vis to desde o
prisma dun corzo, que conta cun-

De entre os instrumentais compre
salientar "Jota de Lara" cun ar irlandesizado, a potente "Una Nochi más", ou a fundamentalmente
gaiteiril (gaita asturcántabra) "Caminu Polaciones". No grupo non
hai nengun instrumento que sobrancee especialmente, ainda que
alguns se deixan notar máis como
a flauta de R. Diego, o violín de
Kate Gass e a guitarra de Marcos
Bárcena. Os demais cumpren a
sua función con eficácia, cando
unha boa consisténcia ao son da
banda Mágoa que os tres últimos
instrumentais incluído na obra
baixen unha miga o alto nível xeral (un deles só es'ta presente no
C.D. e non no di co, con bon critétrio) <leste traballo do grupo cántabro máis reputado.

li

xeral, hai bons músicos, e no meio de
moda, escóitanse sons dignos de
quedaren perpetuados no futuro: hai de
todo, e entre o máis digno: Paul Winter
Consort, Tomás San Miguel, Oni
Wytars, Luis Delgado ou os nosos
paisanos Emilio Cao e Matto Congrio
están entre o máis interesante da
gravación antolóxica, xa que se trata
dunha escolma de discos editados ou
distribuídos anterionnente. Daquela, os
interrnediários do asunto --casa
discográfica- deron coa fór¡nula de
compaixar función comercial con
orientación artística, ou dito doutra
donna, esta empresa é algo maís que un
simples negócio. Non é a primeira vez
que acontece. Casos ten habido en que
un selo discográfico se clinstingue por
un catálogo que cría escola estética. t

A banda adica o disco a un do
seus compoñentes, Raúl Molleda,
que foi o primeiro in ubmíso da
rexión que ingre ou no cárcere e a
quen desexamos que retomo canto
antes á sua acti vidade musical para seguir facendo bons tema co
seu grupo.
ÓSCAR LOSADA

X.M.E.
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EDITORIAIS
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Edicións Espiral Maior

1 Edicións Laiovento

A casa na brétema,
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Forza
Cántabra

Gaiteiro Casamaña, (Jerrerías) anos 20.
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Violinista e
panderetelra cántabros.
Cantos da Montaña, 1901

ACASA NA BRÉTE~L\
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unha poética aberta

· á claridade do "real",
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á vibración da sensibilidade.
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Despois de seis anos ausente
da letra impresa,
volve o Novoneyra clásico-,
intenso e elexiaco.

Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Artesa
Cadernos da EDG ·
Edicipns Elsinor Teatro
Editorial Hiru Argitaletxea
Edicións de autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas .
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O MILHOMES NON TIÑA NAVALLA
PARA RELER A ESMORGA
XosÉ M. MlLLAN OrnRo
Ao David, que se fixou na navalla

Unha entre as moitas navidades
que A Esmorga aporta á narrativa
galega é o alto grao de colaboración leitora que o texto demanda.
Na sua aparente simplicidade, a
novela oculta tanto como mostra, e
os siléncios son nela tan significativos como as voces que oímos. O
leitor non só debe reconstruír a
parte que o primeiro narrador lle
furta ao amputar as intervencións
do Xuíz, senón que debe percorrer
o texto armado de todos o sentido
crítico. A Esmorga demanda, a
parte un leitor antento, un leitor
suspicaz, disposto a desvelar dobres sentidos, ambigüidades, autocontradicións e, primordialmente,
as motivacións que moven cada
unha das palabras de Cibrán o Castizo na ua declaración.
Como alerta contra o leitor incauto é
que funciona a presentación en pluma do primeiro narrador, que amais
de nos ' explicar" a xénese do discurso, pretende acentuar a nosa desconfianza ante o que ven a seguir.
De outro modo, a referéncia a múltiples fontes orais e escritas non pasaria de mero xogo verbal, se ternos en
canta que se aproveita só unha das
fontes posíbeis -a deposición oral
do protagonista ante o xuiz-, reducíndose a utilización das restante8 ...
ás últimas liñas da novela, para deixar na incógnita as circunstáncias da
marte de Cibrán. Como o primeiro
narrador no s di , a voz populi"
transforma a história á sua conveniéncia: o Tijeradeoro con.ta os sucesos de trinta maneiras, de ·pendendo
do humor; o tio " ministro" do xulgado é xa vello e mal record.a; por último os papeis procesais enterran a
verdade co cascallo da retórica xudicial. Leitor: abre os olios, anda con
tento non creas nada .. xulga.
No cima da irania, o primeiro narrador mesmo chega a ' conducir"
os po íbei prexuízos en que o leitor moralizante e non suspicaz puidera caír: collerlle xenreira ao Milhome . Mai , unha vez lida a novela, ¿por que ter xenreira ao Milh om e , e e a nxo de g ra c iado e
xu ticeiro?
E, como primeira conclu ión , e
n 'A Esmorga nada é como aparenta, e non pode haber xu tiza porque non hai certeza, ¿por que crer
xu tamente a ver ión do pricipal
implicado?
O NARRADOR INFIEL

Algunhas da consideracións arriba
esbozadas on clá icas na análise
d 'A Esmorga. Sen embargo, unha
vez sinalada a incerteza textual,
críticos e leitorers téñense deixado
atrapar pala innegábel habeléncia
retórica de Cibrán até ver o mundo
narrativa exclusivamente polos
seus olios e dar por certo o que na
novela é máis infiel: a deposición
do narrador-testemuña-protagonista-reo. De aí que as interpretacións
máis sagaces choquen con preguntas para as que só hai respostas débeis: ¿Por que mata Milhomes ao
Bocas? ¿Está diexeticamente xustificada a acción? ¿Ten o Milhomes
suficiente distanciamento afectivo
e capacigade de xuízo moral sobre
os actos do compañeiro?
Porque o recurso aos ciumes como
factor explicativo non podemos estraelo nen sequer da narración de
Cibrán: ·o Milhomes acompaña
sen pestanexar ao Bocas na procu-

ra de satisfacción sexual
. na casa da Monfortina,
na casa da Nonsó, -no pazo de Andrada ... ¿Pór
que non no campo das
bestas? No momento de
máxima aproximación
entre o Bocas e unha
muller --coa Viguesa na
casa µa Nonó--, o Milhomes limítase a seguir a
escena con escepticismo,
"que era o seu modo de
se burlar ou de dar a entender que estaba de volta do que se dicía'', mentres "besbexaba, polo
baixo, cousas que facían ·
rir" á gobernanta do local. (p.87).ºl
Canto á sua capacidade
para un lóstrego de xuíw
moral que lle permita deca tarse da barbaridade
que ven de cometer o Bocas coa Socorrito, nada
no perfil psicolóxico do
personaxe nen na sua
evolución narrativa nos
permite supor tal posibilidade. Deseñado polos comen tários de Cibrán, a figura do
Milhomes sobrepasa en depravación á do Bocas: o que neste hai de
" nobreza" -identificada coa sua
afouteza- hai en Milhomes de falsía e crueldade gratuíta. E non é extraño que o narrador se compraza
en detallar o episódio do roubo á tia
Delfina (p. 66), o saqueo no pazo
de Andrada (p. 114) ou a saña con
que Milhomes suxeita polos pelos á
Costilleta (p. 93) mentres o Bocas a
golpea en pleno rostro. A própria
descrición física dos dous personaxes -pp. 67 e 69- non oculta o
grao de envexosa admiración de Cibrán polo Bocas á par da desfiguración mostrosa do Milhomes.
A presentación do personaxe é, naturalmente, interesada. Forma parte das múltiples estratéxias deseñadas polo narrador con vistas a disfrazar a sua própria responsabilidade nos acontecementos. Como única te temuña das mortes, ten a poibilidade de construir a realidade
á ua medida; como único sobrevivinte, é tamén o único susceptJbel
de ser culpado e castigado. Non é
gratuíto que a declaración arranque
cunha negación taxativa das afirmacións doutros declarantes, que
descoñecemos pero que poderiamos supor: "Non, señor, non lle foi
a i como está nese papel que leron.
(... ) Nin no escomenzo das causas,
nin do que veu despois, nin do remate, ninguén sabe nada porque
ninguén viu nada ... " (pp. 13-14).
Neste sentido, só en clave autoxustificatória é que pode ser !ida a novela: cada frase do Cibrán forma
parte dunha estratéxia meditada
tendente a convencer ao xuíz --e
aos xuíces leitores-,- da sua inocéncia. Asi, os excursos rapidamente atallados en que se valora a
si mesmo como home e personaxe;
asi a extensa referéncia inicial ás
paces coa Raxada, o amor polo filio e os sinceros desexos qe se rexenerar; as diferéncias que marca a
respeito dos seus compañeiros de
desgrácias; a reincidéncia no zar
infausto que guia as suas decisión
e os seus actos; a debilidade de carácter con que se autorrebaixa para
xustificar a sua vinculación á .es. morga. Mesmamente o tan manuseado-determinismo físico e metereolóxico - a choiva, a friaxe, os
sabañpns nos pés, o picante da so-

trar o carpo do delito e
preguntar pola sua propriedade, o Cibrán acaba
por descubrir o-seu xogo
e autocontradicirse: "Esa
é unha parvada e ta parece causa de mal fe, sen
faltarlle ao respeto. Eu
non son home de navallas, que o pode dicer todo o mundo no pobo ... ¡E
fágame o favor de ... !" (p.
143)

social, coa mínima esclaa de valores para xulgar os actos dos seus
compañeiros e obrar en consecuéncia, aínda que sexa de forma
extemporánea e igualmente violenta.·A morte do Bocas é acto do seu
"pensamento", conciéncia irracional, que se acaba convertendo en
enaxenación (ataque de epilesia).

-A morte do Bocas a mans do castizo non seria senón o remate diexeticamente esixido para a rivalidade
que se estabelece entre os dous des¿Lapso do escritor ou lapde un início e que a versión do naso do personaxe? Resístorrador non cons~gue totalmente disimular; a rivalidade sexual latente
me a crer que Blanco
entre ambos; o enfrentamento físico ·
Amor, -tan coidadoso
en cada detalle-, caia
no paro do Castelo por mor do Milhomes; o distanciamento crítico de
neste despiste próprio de
Cibrán de todas as "burradas" que
présas e noveis. A distáncia textual entre ambas reos esmorgante$ cometen; a "revelación~ in media re das accións do
feréncias e es momentos
·climáticos en que estas se
Bocas a noite anterior; a dependéncia inmotivada que liba a Cibrán
pi,:oducen inclínanme a
crer no seu carácter deli- . cos esmorgantes -para alén. da
"complicidade" na queima do paberado. O lapso é sen dúzo-, paralela á que manifesta o
bida do personaxe, un lapBocas con respeito ao Milhomes: o
so que desmonta toda a
pensamento por mil causas que o
sua estratéxia exculpatória
e o condena ante a xustiCibrán non pode xa controlar.
Un deseño de Díaz Pardo para A Esmorga.
za. E para probalo, o sigpa de allo fervéndolle no estómanificativo siléncio do xuíz, a perda
-O que de tráxico ten o protagogo-, en boca de Cibrán non son
nista, tena de cínico o narrador. Só
do autocontrol de Cibrán, até aí tan
senón outros tantos recurs9s -ben
mesurado, e o "pensamento" ... (p.
así se explica a altetnáncia entre os
144).
momentos de plena submisión ao
mirados, alguns altamente irónicos-, coa fin de resaltar a sua
xuíz con aqueles en que se burla
irresponsabilidade diexética.
del abertamente amparándose na
CIBRÁNr-ENTRE A TRAXÉDIA
Abondaria unha análise detallada
E O CINISMO
distáncia cultural ou na sua dubidos momentos da declaración en
dosa conducta sexual: só así se exOrabén, ¿en que modifica a proque estas referéncias se producen
plica a sua aparente febleza psicolóxica. Desconfiado tanto das resopara a sua función exculpatória.
priedade da navalla as interpretalucións da xustiza tanto como dos
Como tamén o "pensamento", con
cións globais d'A Esmorga7 Ou,
seus métodos, Cibrán atende uninoutras palabras, ¿en que modifica
canto ten de enaxenación e "conciéncia irracional'', pero tamén de
a autoría a_significación global do
camente á sua salvación individual, lonxe de calquer noción de
pretexto para explorar a complicicrime e as suas circunstáncias? Non
substancialemente, creo eu. Fago
dade do xuíz e do leitor... e enreverdade ou solidariedade.
miñas abandas das leituras até agodarse cada vez máis na bebedela.
Mais, sexa que for o asasino, queda
ra realizadas -:-inclusive aquelas
tendentes a explicar as razóns do
patente o extraordinario grao de
O MILHOMES NON TIÑA
abertura da novela, froito da capaMilhomes-, moi éspecialmente a
NAVALLA
difundida por Francisco Rodríguez
cidade de Blanco Amor para dotar
este mecanismo de reloxeria do suPode parecer supérfluo -xa
en múltiples conferéncias e no seu
ficiente entorno de indeterminación
traballo "A Esmorga: opresión e
adiantei que estas notas tiñan o seu
como para permitir múltiples e envioléncia na realidade coloniaJ"C3l_
de ociosas-, pero nun crime --e
A "culpabilidade" de Cibrán non
contradas leituras. O que porén
n' A Esmorga, entre outros, hai un
ven máis que a redimensienar o seu
cn;o incuestionábel é que o próprio
crime-, tan importante como vítiautor nunca deu demasiado creta ás
estatus de personaxe central:
ma e culpábel é o corpus delicti. E
declaracións do seu personaxe. •
as navallas n'A Ésmorga- tam-Como ten sinalado Francisco
pouco esquenzamos que para a sua
Rodríguez, nun 'marco cofonial caverdade interna é un acto proce(1) As citas fanse pola edición máis corrente
sal-, xogan tamén o seu rol. Canractérizado pala alineación, a inc.ade A Esmorga , Ed. Galaxia, Biblioteca
Básica da cultura galega.
do· en 1971 Blanco amor intenta
pacidade dos indivíduos para dia(2) Tomado de Gonzalo Allegue: Eduardo
converter en linguaxe visual a nologaren co m_édio, cos outros e
Blanco Amor. Diante dun xuíz ausente ,
consigo. mesmos: a imposibilidade
vela e escribe o guión de La PaEd. Nigra, 1993, pp. 260-262.
de conciéncia e valores éticos, Cirranda, entre outras moitas inno(3) In Eduardo Blanco Amor, terra e liberdavacións mixtificadoras, outorga a
brán é o único personaxe coas míde , Especial de A Nosa Terra, 1993, pp.
11~18.
nimas luces·, coa mínima inserción
cada un dos herois o seu atributo:
o Bocas "faca andaluza ou albaceteña de home camorrista"; o
Cibr'ran "navalla (... )popular ga.
medusa
'
lega"; O Milhomes "unha navalla,
llOJTO/Íl'O
,
no peto do chaquetón, grande"Yl

Pero n 'A Esmorga (texto), o Milhomes non ten na valla ... ou cando
menos non hai referéncia a ela antes de que sexa necesária para realizar o seu cometido: "Vinlla pouco, -"confesa" Cibrán-, pero
somella ser a navalla de Aladio o
Milhomes. ( ... ) Digo que somella
porque non lla tiña ollado denantes
nin sabía que a levaba" (p. 143). Si
teñen navalla o Bocas, que acaba
sacando con medo no pazo de An-.
drada (p. 113); e tamén o Cibrán,
como afirma na p. 21, xustamente
no momento de se encontrar cos
esmorgantes: " Supuxen de seguida
que sería unha bulra de coñecidos,
pero, polo si ou polo non, afirrnei a
mau na navalla e quedeime parado". Sen embargo, xa no cabo da
novela, ante a dúbida insidiosa pero xustificada do xuíz ao lle mas~-·----------- - -~-----------------------~
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A indústria audiovisual galega move 23.000 millóns anuais
Para os profisionais a TVG é clave no desenvolvimento d9 sector
rias oferéceo o que a TVG pagou
60.000 pesetas polo pase da curtametraxe de Antón Simón «Un café
de olios verdes », de 25 minutos de
duración. O traballo rivera un orzamento de 11,5 millóns, e Simón
considera que aqueles gastos "son
unha afrenta ao audiovisual galego. Aqui , como en todas partes, é
imprescindíbel o apoio da televisión para que poda haber 'continuidade e que o cinema non sexa cousa de francotiradores. Teriamos
que buscar as axudas a productos
feitos e ter previstas axudas bancárias concretos brandos".

• ÓSCAR LOSADA

Un informe
apresentado na pasada
Xociviga, estimou eri
23.057 millóns a
facturación anual do
sector audiovisual
galt;go, que oéup<;! da
orde de 3.200
traballadores. A ·e strea
recente de duas novas
longametraxes galegas
deu pé a unha série de
debates cos
traballa_d ores do sector
sobre a importáncia de
rendabilizar estas cifras
e darlle unha
orientación renovada.
O desglose da indústria audiovisual comprende desde as televisíóns ao servizos de produción
(empresas auxiliares, estudos de
dobraxe, vestiário, maqui11axe ... ),

O intento da Escola
de Imaxe

De esquerda a direita Raul Veiga, Héctor Carré, Óscar Losada e Xavier Villaverde, nos recentes debates de lmaxe Galega.

da distribución e exibición cinematográfica ao equipamento profisional. Daniel Domínguez, pro-

'U~t,11)

MARTIN CODAX 11 VIGO

6

Decembro

PRESENTANDO
ESTE ANUNCIO,
UN JAMESON DE BALDE !!

1

fesor na Escola de Imaxe e director de diversas prÓducións, considera que o apoio á indústria "é

LALO

practicamente inexistente. Ao mellor o problema non é que haxa indústria, senón o xeito de como a
ternos artellada, porque movéndose máis de 20.000 millóns non
existe nen un cinema nen unha
TV con ficcións galegas".
O xomalista Santiago del Valle,
membro do Consello de Administración -da CRTVG polo PSOE,
eré que se gastan 1.500 millóns· en
retransmisións deportivas, quedando poucos cartos para outras cousas. "Debemos ter claro que o audiovisual serve para nos coñecer a
nós mesmos e ao mundo que nos
rodea e dependendo da sensibilidade que teñamos seremos capaces de vendelos productos fóra,
pero tamén debemos contar con
documentais para consumo próprio. O que non se pode facer é tirar os cartos e que un guionista como Alfredo Conde lle dean máis
de 20 millóns polos guións du documental sobre sobre o Camiño de
Santiago e que nesa mesma série a
sua muller cobre 4,5 millóns por
ser a que escolma a música".
O contraste destas cifras mi11oná-

Entre os logros importante <leste
anos cómase coa Escola de Imaxe
e Son, que unha ex-alumna, Lho ca Arias, considera que debe ser
un ponto de partida, ainda que ela
só botou un ano, e agora a dirección do centro conseguiu ampliar
os cursos un ano mái .
Xabier Villaverde, director de
Continental que está preparando A
alma da cida.de, alerta sobre a falta de apoios da Escola ..que sae
adiante por mor dos esforzos persoais", e abonda na necesidade da
colaboración institucional, "é imposíbel desenvolver proxectos sen
o apoio institucional e da TVG. Se
o único que se intenta é imitar
modelos alleos para acadar éxito,
é un camiño abocado ao fracaso.
A xente do audiovisual debemos
facer unha reflexión sobre como e
que queremos facer".
Rector Carré, que ven de estrear
"Dame Lume", premiada polo público en Alcalá de Henares, critica
a política de subvencións ao audiovisual, "porque non hai que dar
cartos a xente que fai filmes que
non o11a ninguén". Raul Veiga,
que tamén estreou hai unhas semanas "A metade da vida'', lembra outro dos grandes atrancos
cando finalmente e remata unha
película "na distribución e na exibición ves que non ignifica nada, e estás en man de mercadderes que só van ao seguro e non
asumen ri co nengun". •
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Aberta en Compostela a mostra ]osé
Ajonso) andarinho, poe_ta e cantor

Un encontro q.u e revive
a presenza do Zeca
Zeca Afonso cantou a Grandota
por primeira vez en directo en
Compostela. Eran tempos nos que
o cantor non podía actuar en Portugal e na Galiza as letras das suas
cancións pasaban unha censura
eficaz pero ignorante. Os vampiros
non descobriron que tamén contra
eles ian os cantos do Zeca. Da
man de Benedicto, Bibiano, Quico
de Cariño ou Miro Casabella, José
Afonso encontrou unha realidade
pouco diferente daquela contra a
que el loitaba no seu país. A sua
compañeira Zélia Afonso lem bra
que "era a mesma represión pero
tamén unha cultura innán á nasa
que nó vimos sempre diferente á
que impuñan desde o centro".
A Associacáo José Afonso, á que
pertence Zélia, é a organizadora da
expo ición que agora chega a Compostela da man da Universidade e a
Fundación 1O de Marzo. Campo ta
de fotografias e texto tirados de entreví tas con Zeca a mostra percorre
a traxectória do cantor portugué e
o eu encontro con Galiza que acrecenta aquela outra inaugurada no se
de Li boa Capital Cultural.

Hi toria en imaxe
Alí está caste todo o Zeca, pero con
dificultade . "Hai moitas causas
importantes da que non hai fotografías, a clandestinidade non permitia tirar irnaxes" di Zélia durante
a montaxe da expo ición. Pero o
tran correr marcado deixa ver con
claridade o obxectivo que nunca
perdeu o Zeca: "Continuo a pensar
que devemo lugar onde existe
opre sao, eja a nível que for '. Por
iso eguiu empre fiel ao ideais de
olidariedade que deron pé ao 25
de Abril do que foi moito máis que
o seu cantor oficial. Zélia sinala
que 'non era convidado só para

MUSEO DA FONSAGRADA,
UNHA PERDA PARA A CULTURA
ETNOGRÁFICA
X.M.

FERNANDEZ COSTAS -

Nesta semana lemas con preocupación e tristura a nova
da posibilidade do translado dos fundos do Museu Comarcal da Fonsagrada para o Museu de Grandas de Salime, pola postura adoptada por parte do grupo de governo do Conce11o de non ceder a totalidade do denominado
"hospitalillo" para a sua nova ubicación, dada a falta de
espazo e o progresivo deterioro dos actuais locais. Esta
decisión resulta fora de toda lóxica, cando a cesión xa
fora aprobada hai uns anos nun pleno municipal.

• CARME VIDAL

LUÍS PAULO DOURA

cantar, senón por moitas outras razóns, el significaba uns valores que
lago se esqueceron en Portugal". A
pesares de ter visto como se lle puña fin aos ideais revolucionários, o
Zeca non perdeu nunca a ilusión
porque, segundo a sua compañeira,
"non era optimista, mais si combativo, era un andarinho, alguén que
anda e aprende e está sempre preparado para calquer causa".
As conmemoracións do vinte aniversario do 2 de Abril serviron tamén para lembrar á figura de José
Afonso pero as homenaxes non
conseguiron facer xustiza cunha
voz que segue a ser incómoda para a oficilidade portuguesa. E a
Associar;áo José Afonso quen sen
axuda institucional, está a gardar
en Portugal a memória viva do autor de Grandola cun centro de documentación en Lisboa e a organización do festival de música popular "Cantigas do maio".
A exposición que agora acolle o
pazo de Fonseca é un rencontro coa
memória cultural colectiva galega e
portuguesa. O colonialismo, a opreión, a dictadura e a revolución paan poi a vida de José Afonso dun
xeito reflexivo e serven para ter
pre ente unha história na que el
deixou unha consciente pegada.+

29

Non debemos esquecer que este Museu naceu pola
preocupación dun grupo numeroso de xente da Fonsagrada palas raíces e pala cultura material e· imaterial
da comarca. O museu nútrese das pezas cedidas desinteresadamente por· moitos viciños que viran na iniciativa un motivo de orgullo
e de .salvaguarda da cultura • • • • • • • • • • •
herdada dos seus devanceiros e que os cárnbios históricos e tecnolóxicos condenaran a desaparecer.

XAN

CASABEll.A

condenadas ao obstracismo e a ficaren ocultas en escuras e mal acondicionados annacéns, co conseguinte
perigo para a sua conservación. ·
Alén disto o Museo estase a enriquecer coa colaboración e participación dos profesores e alunas dos Centros educativos, nun importante labor pedagóxico impulsado polo Padroado coa recollida de lendas e cantos populares e a elaboración temática de aspectos etnográficos da comarca. Os responsábeis do Museo
non só se ocupan deste labor, senón que recentemente
se fixeron cunha pequena colección de esculturas e
pinturas de artistas contemporáneos galegas (Manolo
Modes, Ingácio Basallo, Manolo Paz, Paco Pestana,
etc.) que basean o seu traballo, conceitualmente moi
avanzado, na utilización de
• • • • • • • • • • • •
materiais achegados á cultura popular acadando unha
perfeita simbiose entre tradición e modernidade.

'Estamos seguros de que
se o Museu consegue
o tan des_e xado local,
a sua importáncia
dinamizadora verase
incrementada"

O craballo, a ilusión, a constáncia e a planificación son
ingredientes que normalmente producen bons resultados, e isto é o que Hes ocorreu aos viciños co seu Museu Comarcal. Un Museu
que con 12 anos de vida e un
amplo labor cultural canta
con inúmeras pezas e seccións que o fan un dos mais interesantes e completos
de toda a alta montaña oriental galega.

Entre as diversas seccións de que consta o MÚstw cabe subliñar a adicada á Arqueoloxia, na que se atopan
restos arqueolóxicos da comarca a carón doutros restos mexicanos cedidos por un estudos latinoamericano, á artesanía do Liño con todos os elementos imprescindíbeis para o proceso de transfonnación da
planta até esta se coñverter. en peza elaborada para o
seu uso, á relacionada cos traballos agrícolas e apícolas, contendo desde o carro do país até o proceso de
recollida e transformación do mel, á da moblaxe doméstica e arquitectura popular na que figuran xunto
da lareira as maquetas, fotografías e planos de significativos exemplos de arquitecturas domésticas e adxectivas. Tamén acaban de adquirir, coa axuda da
Xunca de Galiza, un precioso e impresionante retábulo
barroco dun Pazo destruído da zona. Qudan ainda por
expor abundantes pezas que por falta de espazo vense

Toda esta bagaxe cultura
pódese ver triste e irremediabelmente perdida para
Galiza se as autoridades locais, provinciais e autonómicas, dunha vez por todas ,
non deciden dotar ao Museu
dun local axeitado acorde
coa importáncia e riqueza
que contén, deixando de lado mesquiños iritereses conxunturais ·e partidistas. Apelamos ao Director Xeral
do Património Histórico e Documental, Ánxel Sicart,
a que médie neste asunto e non permita que unha
parte importante do. noso Património se derrame para
sempre ou se translade a outra Autonomía que xa demostrou unha alta sensibilidade no coidado do seu
Patrimonio cultural, como o mostra a recente concesión do Prémio· Príncipe de Asturias ao Museu de
Grandas de Salí.me.

Estamos seguros de que se o Museu consegue o tan
desexado local, a sua importáncia dinamizadora veras
incrementada non só nos seus aspectos culturais senón tamén naqueles outros turísticos e xa que lago
económicos dos que tan necesitados está esa comarca
deprimida da montaña luguesa.+
XOSÉ MANUEL FERNANDEZ COSTAS, XAN CA~ABELLA LOPEZ.

Historiador e arquitecto. Directores da Equipa que realizou o
fnventário e Catalogación da Arquitectura Popular da Comarca da
Fonsagrada coa axuda da Consellaria de Cultura da Xunta de Gal iza.

Non é casualidad.e que os pobos quemáis len vivan e se
desenvolvan máis.
Porque un libro é un alimento natural imprescindible
para o desenvolvemento das persoas, alimento de imaxinación,
de ·creatividade, de experiencias, de cultura...
... Ler, para s~r máis libres, para vivir máis e mellor.
Imaxina a vída. Vive un libro.
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O trinque

Convocatórias
Prémios
de narracións xuvenis
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio da
Fundación Caixa Gal(cia convoca o
Vil! Prémio de Narracións Xuvenis
Rua Nova, dotado con dous primeiros
prémios de 250.000 pta. O concurso
está aberto a todos os xoves que non
teñan feitos os 18 anos o dia 4 de Abril
de 1995, e apresenten traballos (por
cuadriplicado e cos dados persoais: nome, enderezo, teléfono e fotocópia do
DNI ou do libro de família) dunha extensión mínima de 20 fólios mecanografados a dobre espazo. Hai que entregar antes do 1 de Marzo de 1995
na Biblioteca Nova 33 (Rua Nova, 332Q. 15705 Santiago. Apartado de Correos 637. 15780 Santiago), ou en calquera das oficinas de Obras Sociais de
Caixa Galícia na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Ferro) e
Santiago. Cada un dos dous primeiros
prémios constará dunha dotación de
250.000 pta. e a publicación do texto.
Tamén hai estabelecidos dous accesits
que conlevan a publicación do texto.

Certame
de vídeo escolar
O Ateneo de Pontevedra e máis o Instituto de Formación Profisional A
Xunqueira convocan o /1 Certame de

vídeo escolar, aberto a todos os centros
de ensino médjo e ExB de Galiza. O
concurso comprénde duas modalidades,
vídeo .documental e vídeo de criación,
dotadas con dous prémios cada unha:
75.000 pta. e 50.000 pta. Ademais o
certame conta con dous prémios extraordináriÓS, un para o mellor documental sobre a província de Pontevedra
(100.000 pta.) e outro para o ' traballo
máis orixinal éI00.000 pta.). Para insc;reberse hai que remesar unha cópia do
traballo acompañada dunha ficha técni-ca que inclua: data de realización, modalidade na que participan, nomes de
mestres e alunos que elaboraron o vídeo, material utilizado, certificado do
director do centro de que o traballo é
orixinal do coléxio, enderezo, teléfono,
e caraterísticas do vídeo (título, duración, resumo). O prazo de presentación
remata o 10 de Decembro de 1994, no
IFP A Xunqueira. Alexandre Bóveda
s/n. 36155 Pontevedra. Para calquer
consulta chamar ao teléfono do Instituto e perguntar polos profesores do taller
de vídeo: (986) 87 30 03, fax 87 30 OO.

Concurso
nacional de poesia
A agrupación cultural O Facho convo. ca o XVII Concurso Nacional de Poesía, aberto a todos os que non teñan
. publicado nengun libro de poesía a tí-

tulo individual. Os traballos (tema libre, lnéditos, sen limitación na extensión ainda que cun máximo de 5 poemas por concursante) han de chegar
mecanografados a dobre espazo, por
triplicado, baixo lema e plica, antes do
31 de Xaneiro de 1995 á Agrupación
Cultural O Facho: Federico Tápia, 121º· Apartado de Correos 46. A Coruña.
O prémio é único de 40.000 pta.

Certame
Manuel Lueiro Rei
Convocado polo concello do Grove para relatos orixinais e inéditos. Ten duas
categorias: para menores de 18 anos
anos antes do 31 de Decembro de 1994,
na que a extensión dos traballos debe
estar entre os 1O e 20 fólios, e os prémios quedan en l Qde. 100.000 pta. e 2Q
de 50.000 pta. Para maiores de 18, na
que a extensión será entre 20 e 30 fólios, os prémios repártense en 1-Qde
200.000 pta., 2Q 100.000 pta., e 3Q
50.000 pta. A apresentación ha ser por
quintuplicado en fólios escritos por unha cara a dous espazos, e baixo lema e
plica, na que figurarán: nome, enderezo,
teléfono, fotocópia do DNI e unha breve reseña biográfica. A data límite de
entregá é o 30 de Decémbro de 1994,
no enderezo; ID Certam~ Literário "Manuel Lueiro Rei". Concello do Grove.
Praza do Corgo. O Grove. 36980.•

Música
Intercéltico do Morrazo
Celébrase do 3 ao l O de Decembro, un
bono de 1.000 pta. dá direito á entrada
de todos os concertos. Do 3 ao 6 actuarán grupos de folclore tradicional: odia
3 bandas de gaitas de Moaña, Domaio,
Cangas e Xarabal de Vigo; o Luns 5
suben ao cenário bandas de Moaña,
Meira e Cangas, mentres que o Martes
6 tócalle a vez a banda da Deputación
de Ourense. Os grupos de folk completan o resto do festival: Fol de Niu e Os
Diplomáticos de Montealto (Mércores
7); Olio ó Can , A Quenlla e Arroaz
(Xoves 8); gaiteiros premiados co Me- Callan e o grupo Amairxen (Venres
9); e Uxia e Milladoiro para pechar o
encontro (Sábado 1O).

La Polla Records e Kaos
O Sábado 10 de Decembro, ás 11,30
da noite, na sala Leston de Moaña (entrada 1.500 pta) terá Juga~ o primeiro
concerto de La Polla R ecords para
apresentar o seu último disco Bajo presión. Abre o concerto o grupo Kaos.
Pódense tirar entradas en Moaña na
própria sala Leston e no bar Punto de
Encontro, ou na Coruña (bar Tapate as
orellas), O Ferro! (discos Montana),
Ourense (discos Spiral), Pontevedra
(discos The Sound), Compostela (bar
Stop, Superfuzz, discos Fans), Cangas
(bar A Competénsia), Bueu (bar Aturu 2
xo) e Vigo (discos Faiscas); Maior infonnación no (986) 22 69 76.

Killer Barbies e
Os Moderados
O Sábado 3 ás 10 da noite na NASA
de Santiago (entrada 900 pta). O pri-

meiro é un cuarteto punk rock de Vigo
con dous discos, un con Subterfiige e
outro co seu próprio selo Toxic Records. Os Moderados son produto da
canteira do Rock Par:_rulo da sala NASA, liña dura do rock compostelano.

Loose Diamonds
Música country . Venres 2 no Playa
Club (A Coruña), Sábado 3 na discote-·
ca Equus de Pontevedra e o Domingo
4 en Nova Vanesa (Ourense).

Festival
de Rock Parrulo
Os días 9 e 10 de Decembrto ás 9 da
noite na NASA (Santiago), terá lugar
o Festival de Rock Parrulo coa apresentación da colección de discos gravados polos grupos que pasaron pola
canteira de Santiago. Entrada libre.

Zenitt]azz
Actuación en.cadrada no certame Músicos da Rua. O Martes 6 na sala Sei- ·
xo de Louro, e o Xoves 8 no Tabasco·
de Serra de Outes.

The Bogeymen

.

O Venres 9 ás 12 dá noite no Playa
Club (A Coruña). Actuación comprendida no Coruña Mod Weekend. Entrada 1.000 pta.

História do soldado
O Venres 2 no programa Concertos
didácticos para xoves do Auditório da
Galiza (Santiago), o grupo de cámara
de Orquestra da Comunidade Autónoma acompaña a leitura de Andrés

Pazos da História do soldado de Igpr
Stravinsky.

Sidney James Wingfield
Concerto de jazz. O Mércores 7 no
Teatro Principal de Santiago.

Orquestra Sinfónica
daBBC
O Xoves l no Auditório da Galiza
(Santiago). Ven dirixida por Günter
Herbig, con Uto Ughi ao violin.

Orquestra Sinfónica
de Galiza
O Xoves l no Pazo de Congresos Aud i tório da Coruña e o Venres 2 na
Igrexa de San Francisco de Betanzos.
Interpretan pezas de Beethoven, Mahler e Vara, con Jard van Ness (contralto) e dirixidos por Víctor Pablo.

Festa pola
autodeterminación
Galiza Nova organiza unha festa pola
autodeterminación o Domingo 4 ás 7 do serán no Ciutat Vella de Barcelona
(Sant Rafael, 11, xunto a rua Hospital). Actuan Ondina, Xana (folk gaJego e occitano) e Musics de Safeu (terleto tradicional catalán). A entrada vai
a 400 pta., con consumición incluída.

. Julie Guravich
Oferece dous concertos de blues
dentro do certame Músicos da rua. O
Mércores 7 de Decembro na sala O
Seixo de Louro, e o Domingo 4 no
Tabasco de Serra de Outes. •

Dentro dunha 'série para
fornecer de materiais de
Ética na Educación
Secundária, Xerais ven de
editar duas monografias

que son todo un curso:
Eros: materiais para
pensar o amor, de
Mercedes Oliveira e
¿Somos todos iguais?, de
Xosé Calviño. Nada
habitual no panorama
editorial en gal ego+

Anúncios de balde
• Particular vende Opel Corsa, bon
e~tado en xeral. ITV recén pasada.
(982) 33 17 00, logo 9as 20 h.

• Mestre de primeiro ensiño (sociajs), busca traballo en calquer parte da Galiza. (982) 55 87 49.

•Vendo Citróen BX. PO-W. Chamar
de 15 a 16,30 h., ao (986) 29 41 83.

• Iniciac,om a língua bretona por
professor nativo. Quinta feira, de 20 a
21,30 h., de Novembro a Janeiro, na
associac;:om O Facho da Corunha (Federico Tápia, 12-1 QC). Inscric;:ons na
libraría Couceiro (Praza do Libro). Infonnac;:om no (981) 23 15 23.

• Portugues, 30 anos, solteiro, deseja
amiga galega, para grande amizade,
20-30 anos. Adoro viajar. Francisco
Santos. Pegóes Gare. P-2985 Pegóes.
Portugal.
• Galego de 33 anos busca galega
para facer amizade. Imprescindíbel
que fale galego de cotio. Manuel Uxio
Pazos Arcay. Rua Fontebella. 15113
Malpica. A Coruña.
• Casa para compartir, recén restaurada, excelentes vistas ao mar,
grande finca con froitas. Zona da praia
Lapamán. Ideal para artista, escritor ou
amante da natureza. (986) 70 31 44.
• Oferécese auxiliar de clínica para
coidar doentes, nenos, etc. Chamar de
14,30 a 15 ,30 h. ou a partir das 23 h.
(981 ) 56 63 53.

ªº

• Aulas de contabilidade xeral en
Santiago. Chamar de Luns a Xoves,
de 2,30 a 4,30 ao (981 ) 56 00 74.

• Enviamos gratuitamente o N2 3 do
boletim cultural Gralha a pessoas interesadas no reintegracionismo. Grupo Meedinho. Apt. 678. 32080 Ouren e.
• Búscase per oa para compartir piso con dous estudantes en Santiago.
Chamar ao (98 1) 22 06 83, preferentemente entre 9 e 11 da noite.
• Libro de poemas, O devalo do mar
(Compostela 1994), de Rafa Villar.
Prezo: 1.200 pta. (incluídos os gasto
de envio contra reembolso). Os primeiros pedidos van receber, ademai e de
balde, o primeiro libro do autor, Liques
da memoria ( 1993). Enderezo: Rafa
Villar. Calzada do Canne de abaixo 1O,
2QC. 15705 Santiago. (981 ) 57 61 34.
•Clases particulares de inglé por licenciada con experiéncia. Todo o níveis. Ronda de Don Bosco 28, l º Telf.
43 43 18 Vigo.

• Damos charlas en centros educativos e culturais sobre a situación do
bretón e do galego, ou sobre a Bretaña contemporánea (economia, história, cultura ... ) en galega ou francés.
Perguntar por Isabel ou Neal en Casas
Reais, 4-2º. Santiago. (981) 57 61 03.

• Cursos de idioma ruso, xadrez e
danzas do mundo. Asociación Máximo
Gorki. Máis información no telf. (986)
22 44 57, de 5 da tarde a 9 da noite.

• Carnizaria. Cedo direito de explotación gratis por enfermidade. Vendo
maquinária e ensino oficio . Garanto
vendas. (981) 26 09 89.

• Mércase invernadoiro de SO metros cadrados. Preferentemente en Vigo. Perguntar por António núme ro
(986) 29 17 22 .•

Publicacións
Do Brillante
Ven de se editar o número 22 da revista Do Brillante, Voceiro da Asociación de Gaiteiros Galegos, dirixida
desta vez por María Xosé López -coñecida por formar parte do grupo Muxicas. Un total de 30 páxinas dan canta de canto se move a carón do mundo
da música tradicional, resulta unha publicación roáis para profisionais do
meio que do público en xeraL De todas fonnas, as persoas interesadas na
nosa cultura farian ben en botarlle unha olJada, xa que entre os artigos escritos hai alguns de grande interese: A
gaita nas Cantigas de Afonso X, de

Javier Jurado, profesor de div e r a
maté rias mu sicais e componente no
eu tempo do grupo Doa . Un apartado
de interese histórico: As letra da memória , recolle documenLo xomalf ti cos de temática folclórica. Pedro Carro
e crebe sobre A aldraxe hi tórica da
gaita, verbo da sua utilización por parte de grupo falanxi ta durante o fran quismo até a recente exhibición por
parte do Govemo Fraga. Comentário
de gravacións e publicación completan a revista, que o interesado pode
conquerir dirixfndose á redacción de
Do Brillante : Apartado de Correos
8316.36200Vigo.•

<..C) escudo de Galiza,
de seña do por Castelao,
agora en insígnia.
Solicita a é:antidadeque desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo.

Galicia, algo máis

Galiciano Vallés

100.4 Rádio Ciutat Vello
Venr~s de 11 a 12 h.

91.1 FM Rádio Mollet
Martes de 20 a 21 h.

fl

Envía o importe total en selos de correos
P.V.P. 200 PTA UNIDADE

Morriña

Camiño da Yerra

98.2 FM Rádio Nou Barris
Mércores de 20 a 23 h.

102.4 .FM Distrito 111 Rádio
Domingo de 14 a 16 h.

•
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debuxos e outrqs obxectos que o situan nas correntes de vanguarda de
primeiros de século·.

Outono fotográfico
de Chantada
Do 22 de Novembro ao 16 de Decembro, de 17 a 21 h., expoñen na Casa da
Xuventude de Chantada as obras participantes no concurso Outono fotográfico.

Ahmad Tabatabai
Pintura na sala dos Peiraos de Vigo até
o 7 de Decembro. Abre de 17 a 1,30
h., Domingo de 11 a 14 h.
Plcasso, xunto co Miró e Calder, na galeria Marisa Marimón de Ourense.

José Afonso

Páxinas coordenadas por

A partir do Venres 2 no Coléxio de
Fonseca (Santiago), a Universidade de
Santiago expón a mostra José Afonso:
andarilho, poeta e cantor, producida
pola Associas:ao José Afonso.

Picasso, Miró e Calder
Até o 1O de Xaneiro de 1995 na galeria
Marisa Marimón de Ourense (Cardenal
Quiroga, 4 baixo), obra de Picasso, Miró e Calder na mostra titulada O ritmo
e a razón. Aberta de 12 a 14 e de 18 a
21 h. Teléfono (988) 24 48 87.

olidaridade
co povo Saharaui
A Confederación lntersindical Galega
(CIG) artella unha mostra de fotograflas sobre o pavo saharaui e pezas de
arte saharauis. Aberta no local da CIG
en Vigo (Gregório E pino, 47 baixo),
de 5,30 a 7,30 do serán . Infonnación
no (986) 37 39 13.

Blanco Amor, fotógrafo
O traballo de Eduardo Blanco Amor
na fotografía, expo to no centro viciñal de Beade (Vigo). Até o 4 de Decembro, de l 0,30 a 23 h.

Zagala, fotógrafo
Pódese visitar amostra F. 'Zagala. Fotógrafo (1842-1908) no edificio Sarmiento do Museu de Pontevedra.

Antonia Dans e
'Manuel Facal
Expoñen pinturas na galeria Citánia de
Santiago. Até o 13 de Decembro de
Lun a Venres de 6 a 1Oda noite.

Negro
Pinturas e debuxo de Tono. No Café
de Macondo da Coruña, até o 13 de
Decembro.

z
Pintura recentes na galería Sargadelos
de Santiago. Pecha o 3 de Decembro.

Xa q uin-Chav
Pintura , até finai de Decembro na
galería Severo Pardo de Vigo.

Parede para ler
Durante Novembro e Decembro no
Coléxio Oficial de Arquitecto de Galiza en Santiago, pódese ver a mo tra

IAGO LUCA .

pictórica de José Ventura Real.

Ramón Deside
Caiga os seus cadros na galeria Saira
de Vigo. Até o 17 de Decembro de
Luns a Venres de 10 a 13,30 e de 17 a
21,30h.

Man Ray
Até o 11 de Decembro no Kiosko Alfonso da Coruña. A mostra adicada a
Man Ray comprende fotografías de
1922 realizadas coa técnica da sua invención raiograma, amais de pinturas,

História
do nacionalismo
Os Comités Abertos de Faculdade
do campus de Lugo artellan unha mostra sobre a história do nacionalismo
aberta na Cafetería de V eterinária até
o 15 deNadal.

O Jazz
Colectiva de pintores coruñeses co
jazz como tema. comun. Até o f3 de
Decembro no Moka Pub da Coruña.

30 anos no 2.000
Até o 31 de Decembro de 12 a 14 h., no
Auditório de Galiza (Santiago) p6dese
ver amostra 30 anos no 2.000. Artistas
galegos para un cámbio de milénio. +

Actividades
Proxección actual
do Sempre en Caliza
A Federación de Asociacións Culturais Galegas organiza un ciclo conmemorativo do cincuentenário da primeira edición do Sempre en Galiza.
Dentro do ciclo e nesta semana, pódese asistir á mesa redonda Proxección
actual do Sempre en Galiza na que
participan Xosé Luis Barreiro Rivas,
Isaac Díaz Pardo, Lois Diéguez e
Marcos Valcárcel. Serán o Xoves 1
ás 8 do serán na Asociación Cultural
Auriense (Ourense), e o Venres 2 á
mesma hora na Asociación Cultural
Alexandre Bóveda (A Coruña).

A muller
na história de Galiza
O Domingo 4 de Decembro ás 4,30 da
tarde no bar O Taxista da Ponte Carreira (Frades), celebrarase a charla O
papel da muller na lzistória de Galiza,
organizada polo Sindicato Labrego
Galego.

Xornadas sobre o
nacionalismo galego
O omités Abertos de Faculdade
(CAP) veñen celebrando as I Xornadas sobre nacionalismo galego: pasado, presente e futuro, desde o pasado 8 de Novembro cunha chea de
conferéncias na Paculdade de Veterinária de Lugo . Nesta semana, o Xoves 1 de Decembro, membros dos
CAP e da Trabe debatirán sobre Universidade e nacionalismo; e o Martes 13, pechan as xomadas membros

do Sindicato Labrego Galego e de
Converxéncia Intersindical Galega
cunha mesa redonda sobre Sindicalismo e nacionalismo. Todas as charlas
son ás 8 do serán na sala de xuntas da
Paculdade de Veterináría. A oferta
das xornadas veri completada coa
mostra História do nacionalismo,
aberta na entrada á cafeteria de Veterinária até o 13 de Decembro. Maior
información no (982) 2J 28 45.

Marcha Rande-Puxeiros
A Asociación de Afectados pota Autoestrada Rande-Puxeiros organiza
unha marcha a pé polo treito proxectado da autoestrada Rande-Puxeiros. A
saida é o Domingo 4 ás 10 da mañá na
esplanada da empresa Doniz en Puxeiros, tendo previsto un x.antar á 1 da
tarde no monte da Madroa e rematar
en Teis pola tanie. Durante o percorrido recolleranse cogumelos coa colaboura dun biólogo. Axudan na organización a vocalia xuvenil da Asociación de Viciños de Teis, a Sociédade
Cultural e Deportiva de Candeán, a
Sociedade Deportiva Carballal e a
Asociación Xanela de Cabral. Maior
información no (986) 26 12 89, Asociación de Viciños de Teis (Vigo).

Dispersión
dos presos e presas
O Xoves l de Decembro ás 20 h. na
Aula 2 da faculdade de Xomalismo de
Compostela celebrarase a Charla-colóquio sobre as Consecukéncias da dispersión nos presos e presas independentistas e antifascitas. •

Vítor Pires Vieira na Galería

Gra~

Fonseca.

Ex osicións
Bienal de Lisboa, máis de 600 _obras
de xovens criadores de Europa e do
Mediterráneo, até o 15 de Decembro
na Cordoaria. António, 20 anos de desenhos, pintura até o 8 de Decembro
no Casino Estoril. Pédro Calapez Muro contra muro instalación de pintura
con referéncias ao traballo desenvolvido polo artista para o teatro (galeria
Luís Serpa). A majólica do Reino de
Nápoles do século XV ao XVIII e Os
azulejos de Vander Kloet em Portugal no Museu do Azulejo, até o 15 _de
Xaneiro. Objectos colectiva de pintores, deseñadores e músicos, até o 19 de
Decembro na Loja de Atalaia. Jangadas, pirogas e embarca~óes do mundo, do 24 de Novembro ao 19 de Decembro no Padrao dos Descobrimentos
(07-351-1-301 62 28). Reune unha
centena de miniaturas de embarcacións
das máis antigas e instrumentos de navegación e de traballo. Os mo~los reproducen o orixinal con fidelidade respetando a maioria das veces as madeiras e outros materiais. Arte e dinheiro
comprende obras inéditas. de Pedro
Portugal, Joli.o Paulo Feliciano, Paulo
Mendes, Andy Warhol, Muntadas e
Louise Lawler. Fica aberta no CuJturgest (07-351-1 -790 51 55). Joaquim
Bravo, trinta ca<lros de entre 1956 e
1982 na galeria Valentim de Carvalho
(07-351- 1-60 86 19), .até o 3l de Decembro, e no Centro de Arte Moderna
(07-351-1-793 51 31). A mulber rebelde Mito, história e tragédia, entre a
arqueoloxia e a actualidade, con referéncias ao Império bizantino. Exposta,
_ até o. 3 l de Decembro, no Museu de
Arqueología (07-351-1)62 00 00). Os
inumeráveis estados do ser na Funda\:li.O Gulbenkian (07-351-1 -793 51
31). Un achegamento ás práticas terapéuticas da siquiatra brasileira Nise da

Silveira., através de obra de doentes es:
quizofrénicos pertencente ao Museu do
Inconsciente do Rio de Janeiro. Despois de amanha, até o 9 de Decembro
no Centro de Exposi\:6es e no Centro
Cultural Belem (07-351-1-301 96, 06).
Panorama contemporáneo das artes
plásticas privilexiando a artistas portu.gueses mais cunha selección de importantes artistas estranxeiros: Sannento, .
Calapez, Burmester, Wim Delvoye,
Maríe-Jo Lafontaine, Miguel Palma,
Baltasar Torres e Paulo Feliciano, entre outros. Pedro Choráo Pinturas de
paisagem, obra recente na galeria Palmira ~uso, até o 31 de Decernbro. Pires Vieira Aproxima(;áo a um inventário dos desejos reprimidos, pintura na
galena Gra\:a Fonseca, até o 20 de Decembro. Arquitectura InPossível de
Arquitectos Pioledo, até o 16 de Decembro no Centro Cultural Belem (07351 - l~3019606).

Teatro
O que diz Molero, unha adaptación de
Nuno Artur Silva do texto de Dinis
Machado. Intérpretes: António Feio e
1osé Pedro Gomes. Na· sala-estúdio Teatro Maria II (07-351-1-347 22 46), até
o 1 l de Decembro. Marly de Carlos
Queiroz Telles, pola Barraca, no Cinearte. Europa nao! Portugal nunca!!,
espectáculo de humor con Mário Viegas, no Teatro Municipal de Sao Luiz
(07-351-1-347 12 79). A grande mágia, comédia en tres actos de Eduardo
de Pilippo, interpretada pola Compañía
Teatral ·do Chiado e dirixida por Mário
Viegas. Xoves, Venres, Sábado e Domingo no Teatro Municipal de Sao
Luiz(07-35l-1-347 12 79).•
Inform:.u:ión xcral
dos actos de Lishoa ''J-1 ~o tclf.
co7-351-1, 34tí 06 som :

Cinema
Federación
de cine clubes
Os vindeiros filmes nos cine clubes da
Federación: Nenos Roubados de
Gianni Amelio con Enrico lo Verso e
Valentina Scalici, no Padre Feijoo de
Ourense (Xoves 1) e no Lumiere-Vigo
(Luns 5); Halfaouine de Ferid Boughedir con Selim Boughedir e Mustafa
Adouani,· no Adega de Vilagarcia
(Xoves l); O paxaro da felicidade de
Pilar Miró con Mercedes Sampietro,
Aitaoa Sánchez-Gijón e José Sacristán,
no cine clube Castelo de Allariz (Ven-

res 2); Reservoir dogs no Cangas
(Venres 2); e Orlando no Barbanza
(Xoves 8). Maior infonnación no teléfono da Federación: (988) 23 59 46.

Gorevisión
O Venres 2 de Decembro ás 10 da noi~
tP. na NASA de Santiago (entrada 500
pta). O programa de Gorevisíón inclue
a proxección de tres curtametraxes de
terror: duas de Santiago Segura, -Evílio e Perturbado; e a cinta galega A
ma.tanza caníbal dos garrulos lisérxicos de Toñito Blanco e R. Llovo. •

Teatro
Xornadas
de teatro de Burela
O CQlectivo Cultural Buril organiza a oitava edición das suas xornadas de teatro, con catro actuacións
do 3 ao 1O de Decembro, na Casa da
cultura de Burela. Participan: Teatro
do Morcego coa obra Doberman de
Antón Reixa (Sábado 3 ás 11 da noite); Chévere con Annus Horribilis
de Pepe Sendón (Domingo 4 ás 9,30
da nQite); a Compañia de María
con Squash (Luns 5 ás 1O da noite);
e os títeres de Cachirulo Teatro coa
obra para cativos A Bela e a Besta
de Jorge Rey (Sábado 10 ás 6 do serán).

O Mariscal
De Ramón Cabanillas, interpretado
polos monicreques de Kukas nunha
producción do Centro Dramático Galega. Até o Luns 5 en sesións das 8,30
do serán, no Teatro Principal de Ou-

rense; e do 12 ao 18, o 12 ás 9 da noite
e o resto ás 8 do serán, no Teatro Principal de Santiago.

Unión de Escritores e
Artistas de Cuba

Romance de
Micomicón e Adhelala

A asociación cubana representa as
obras El solar del Beny e Sones para
turistas, os dias 5 e 6 no Teatro Principal de Santiago.

Por Teatro Kaos, o Sábado 3 ás 7,30
do serán no auditório do concello de
Vigo.

A lua para un bastardo

Doberman
Teatro do Morcego representa o exito máis recente de Antón Reixa Doberman. Os días J e 2 no Teatro Principal de Santiago, e o 7 e o 8 no centro cultural Caixavigo, amais da sua
representación nas Xornadas de Tea·
tro de Burela.

No cuarto consentido
Por Ancoradouro, o Venres 2 ás 8 da
tarde na Casa da cultura de Pontedeu- ·
me, e o Venres 9 ás 11 da noite na taberna Marrucho de Baiona.

Caries Canut e Isabel Mestres, interpretan en castellano a obra A lua parg un bastardo de Eugene O'Neill,
os días 8 e 9 no Teatro Principal de
Santiago.

Carlos Borsani y
elGAD
A compañia de Madrid actua en Vigo
(auditório do conce1lo, dias 1 e 2 ás 8
do serán) coa obra Grandes éxitos
nuevas mezclas, e en Sanxenxo (no
cine Rías Baixas, o Sábado 3 ás 5 da
tarde) · co espectáculo Viva
Quevedo.+
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TRES EN RALA

pel
do arnao
• G. LUCA DE TENA
lmaxes do primeiro
album de Mata/da,
editado por Souto
('

en 1984 e traducido
.por Ramón Reimunde e
Xoán Ramón Díaz.

olo visto xuntouse na Toxa a primeiro de mes unha man de xornal istas para discutir asuntos
profisionais. Non era sen falta de tempo. O congreso contaba coa bendi ción de Fraga lribarne, que leva moitos anos preocupadísimo polo pulso
direito da información.

P

Cóntanme que a tal xuntanza resolveu un novo formato de carnet de xornalista, con tapas de pel de arnao tinguidas de vermello de Creta. Non deu
tempo a tratar dos xornalistas que
venden publicidade ao tempo que se
ven abrigados palas suas empresas a
facer entrevistas ou reportaxes aos
mesmos anunciantes; non se falou
moito do paro nen da consigna dalgUns editores de cansar aos reporteiros novas con promesas falsas, para
recambialos á primeira queixa por calqueroutro da cola do paro. Cabalo reventado, orxo ao rabo.
Para ser xustos , os que defendemos
a via sindical e de clase para abordar
os problemas profisionais, non damos
un peso pola utilidade destas mariscadas maratonianas, con curita do Opus
a bendecir a mesa.

~Facer cada tira levábame un dia ~nteiro' lembra Quino o seu criador

Mafalda. culnpre trintQ anos
8M.V.

mberto· Eco calificara en 1969 a
Mata/da de "heroína do noso tempo". Hoxe poderia: decilo con máis
razón ainda á vista de que os seus debuxos, reunidos en 1 O albumes. foron traducidos a 27 idiomas -entre eles o galega- e só na Arxentina vencieron 20 millóns de exemplares. Pero o máis relevante é que estas séries. de viñetas que
preconizan a curiosidade 'e a crítica, baixo un aspecto de espontaneidade infantil,
seguen a ter a mesma frescura que -o 29
de Seiembro de 1964, dia no que a primeira tira foi publicada.

U

médias e de aí o éxito non menos notabel que acadou en Europa.
O relevante traballo artístico de Quino
deu pe a que o semiólogo italiano, autor
de O nome da rosa, lle dedicase un texto
específico no que lembra que "o comic,
'cando logra níveis de calidade, é unha
testemuña do momento social". Este mérito non naceu da casualidade. Quino

. ..

•-r

Ao universo de Mata/da pertencen persoaxes máis unidimensionais, como Susanita, enferma de espíritu materno e
narcotizada polas suas arelas pequenoburguesas; Felipe, un tranquilo soñador, ou Manolito, tendeiro de bairro que
sabe que o valor principal neste mundo
é o diñeiro.
Precisamente sobre este último personaxe ten escrito Atitónio Pérez Prado, unha
das figuras máis destacadas da emigración galega en Bos Aires, calificándoo de
clásico representante dos "estereotipos
raciais". Manolito aterece a imaxe dogalego brután que ademais ten cara do que
é, un parvo sen cultivar. "Manolito -sinala
Pérez Prado (Grial 118)- é un bon exemplo, mesmo ile poñen frores na cabeza
para honrar, en culto funerário, a súa falta de viveza". Un estereotipo que non fai
xustiza, dita seña de paso, aos tendeiros
galegas que durante tantos anos, grácias
á sua prática de venda ao fiado, mitigaron afame de tantas famílias porteñas.

Quino, o seu criador, lembra, no último
número do periódico latinoamericano Resumen, que "o ano pasado, sen · ir máis
·1onxe, saiu en ltália un libro coas viñetas
que acompañaban ás tiras de Mata/da. E
o c.urioso -aponta o· debuxante- é que
moitas parecían facer referéncia directa á
campaña de Berlüsconi". O prestíxio des- '
te comic superm,1 cos' anos todo o previsto polo seu autor. O escritor Júlio Cortazar chegou a dicer: "Non ten importánci9.
o que e11 penso de Mafalda. O importante
é o que Mafalda pensa de min".
· Co equilíbrio exacto entre simpleza e profundidade, Mafalda foi o exemplo das actitudes constestatárias en Latinoamérica
ou máis precisamente "nas zonas metropolitanas máis adiantadas" de:ste continente, como apontou con acerto Umberto
Eco. Mafalda é unha heroim¡. das clases

confesa que a cada tira lle dedicaba "un
día enteiro de traballo, desde as nove da
mañá até as cinco da tarde".

Joaquín Labado, Quino

Mafalda deixou de publicarse o 25 de Xuño de 1973. Pero ainda conserva unha
pequena vida privada. "Cando vou a algun lugar onde non atenden ben á xente
-di Quino- ou cando que"ro laiarme por
algo, en vez de escreber unha carta debuxo unha Mafalda: ela é a portadora da
miña bronca".•

Algo se perde pero ternos compensacións como poder botarlle unha man a
Pepe Rei , ao que encerraron no trullo
de Carabanchel por ser un profisional
de bandeira que denunciou a corrur:ción. Un congreso tan sério e nen
tempo tiveron de tratar deste asunto.
Mágoa, hom .
Agora choutamos de ledícia porque
Pepe' xa está fara da cadea e pasado
mañá celebraremos cun xantar na nasa terra o seu regreso.
Evidentemente non será como o da
Toxa porque aquí cadaquén ten que
pagar o seu .•

VOLVER AO REGO
versión oficial española é que o
"non" á Comunidade de Noruega é perxudicial para a pesca.
Esta idea é repetida no seu editorial
polo xornal madrileño El País. O mesmo diário, nunha información sobre o
tema, chega a dicer citando a "fontes
dos armadores de Vigo" que o resultado é moi negativo.

A

Sen embargo, tal información é redondamente falsa. A Cooperativa de
Armadores de Vigo, por boca do seu
presidente, Xose Ramón Fortes, mostrou a sua "satisfación" polo resultado.
Entre outras razóns porque as negociacións levadas a cabo con Noruega
sobre os caladeiros de bacallau foran
pésimas para os intereses dos pesqueiros galegas. A situación chegara
a tal ponto, que a UE xa tiña nomeado un Comisário de Pesca nor.u.e-9_:2,
ou seña o colmo. lsto non
i .a
' Cando deixará de est
cada polos critérios e
da Villa y Corte?•

