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. Sobreviven a costa das· pequenas tandas 
pero serven ás multinacionais 

Os comerciantes· 
.néganse a ·financiár 

ás Cámaras. 
Dez mil comércios galegas néganse a financiar ás Cámaras de 
Comércio ao non poderen participar no seu control e serviren 

unicamente aos intereses· das grandes superficies. Pola sua parte, 
a Xunta ven de liquidar as Cámaras Agrárias, negando a sua 
propriedade aos representantes labregos que durante anos 

financiaron estas institucións. 
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As nove Cámaras de Comércio galegas non cobran a cuota de 10.000 empresas . . 
Fotografias: ANXO IGLESIAS 

Baséanse nunha Le! estatal que denúncian os comerciantes por inconstitucional 

As Cámaras de Comércio apoian ás multinacionais e 
pretenden· financiarse a . costa das pequenas tendas 

H. VIXANDE·CARME VIDAL 

O comércio. vive un enfrentamento coas C~maras de Comércio para evitar pagar unha ta)$a de afiliación á que se 
considera non abrigado. É unha das últimas pegadas do franquismo no mundo mercantil. Mentres, no campo, 

desmantélanse as Cámaras Agrárias cando xa non son de utilidade para o caciquismo, pero en lugar de revertir nos 
representantes dos agricultores, a Xunta está a despachalas a mantenta. 

"Tratamos de pór en cuestión 
que é unha Cámara de Comér
cio e que beneficios reporta. Le-· 
vamos moitos ·meses facendo 
e&a pergunta, e áinda non res
postou ninguén, cando teñamos 

· a contestación ~decidiremos se é 
interesante estar ou non presen-

-tes nese organismo -di Xorxe 
Núñez, presidente de Centroten
das. A Constitución non obrigá a 
estar afiliados a nengunha sq
ciedade ,._ o únicó compromiso 
que ternos é coa Facenda Públi
ca, que usa o d_iñeiro que recada 
para prestar servií:os e dotar . 
dunhas infraestruturas median
do o control democrático". 

A Lei de Cámaras de Comércio 
3/1993 consagraba a pr.ática 
posta en funcionamento un ano 
antes de cobrar aos comercian
tes unha cuota de afiliación, má
lia estes nunca· terse aderido ás 
Cámaras. Ante o impago por 
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parte destes últimos, lago viñe
ron os embargos por via executi
va -que de momento non se le
varon a cabo- e o conflito che-

-· gou ao seu ponto máis quente, · 
mália un fallo do Tribunal Cohsti-

Só na (3aliza hai 
dez mil éomércio.s 
que se negan a 
pagar a cuota de 
afiliación ás 
Cámaras. 

r :¿ ..... 

tucional qúe vai na mesma liña 
q~e defenden os comerciantes. 
"E unha medida moi agresiva, 
ainda que de momento non se 
executou embargo nef)gun, e 
estamos desexando que iso su
ceda, porque daquela vai haber 
unha boa", di Núñez, qLJe tamén 
apela aos artigas 164 e 9.2 da 
Constitución en cando á liberda
de -de afiliación. "Nen no. fran
quismo abrigaban a pagar. lsto é 
unha reminiscéncia do sindica
lismo vertical!". protesta o repre
sentante de Centrotendas. 

"Nas Cámaras están representa-
. dos os sectores, pero os comer

ciantes non estamos presentes 
como tales. As únicas que teñen 
esta categoría son as grandes 
superfícies", expliéa Núñez. 

Embargos xudiciais 

xeralizado porque somos un 
.sector desunido e sen moita ca
pacidade de resposta, dese xei -

. to agardan amedrentarnos co 
embargo, 'e de feíto conseguen 
que alguns paguen. Moitos pe-

quenos comerciantes, como a, 
cuota é baixa, prefiren entrar 
·polo aro para non ter proble 
mas", informa Xan Cp.ncelas, 
Presidente da Asociación de 
Comerci..antes de Moaña. 

"Se cadra p~ra os sectores eco
nómicos é rendíbel estar nas 
Cámaras. Pero se nos pergun
tamos por que as grandes su
perfícies están representadas 
como comércio e nós non, a 
resposta é porque nas Cámaras 
decídense os horários comer
ciais e esas áreas impoñen os 

. cadros de apertura .ao seu pra
cer", desvela Xorxe Núñez . 

'·Somos os paganos 
¡ . dun clube privado 
• Ainda que a cantidade a pagar 
! ªº servizo dos polos pequenos comércios é i intereses dos baixa, entre catro e dez mil pe-

..... setas nos máis dos .casos, as 
!, poderosos', din os Cámaras .recadarían cifras millo

nárias -debido á infinidade de 
"Atopámonos diante dun abuso · ! Comerciantes. .tendas. "Sospeito que somos o~ 
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Feudos de ca~iques 
e ceotros de control· 
Apelidos 9omo Raxoi, Rosón 
ou Castro forxáronse ao am
paro do poder das Cámaras 
Agrárias. Herdeiras directas 
do sindicalismo vertical fran
quista, conseguiron ter un 
control absoluto sobre o agro, 
xa que os seus secretários es
taban capacitados para certifi
car peticións de axudas, mu
tualidade agrária, bolsas de 
estudos ... 

Do control da Falanxe nas 
chamadas daquela Cámaras 
Oficiais Sindicais Agrárias pa
souse ás tímidas reformas da 
UCD en 1978, que retomou 
ese instrumento co fin de 
adaptalo á nova situación. Se
gundo Francisco Sineiro, na
que! momento "non houbo a 
decisión suficiente para sair 
da situación e se deu unha 
continuación estraña na que a 
actividade das cámaras lan
guideceu pero se mantivo". 

Xa co governo PSOE, as Co
misións Labregas celebraban 
o 28 de Novembro de 1984 
unha r'eunión en Madrid co mi
nistro de Agricu ltura, Carlos 
Romero , sobre as Cámaras, 

que rematou sen chegar a un 
acordo da extinción nen da 
celebraci(>n de eleic.ións no 
agro. A representación para o 
PSOE viña da man das elei
cións nas Cámaras Agrárias 
Provinciais, e por iso tentaban 
achegarse a un pacto pola es
querda para impedir o .control 
de Alianza Popular. 

"A Xunta reprodvciu unhas cá
maras agrárias piares onde a 
afiliación era obrigatória e o 
control continuou sobre o agro" 
di Emílio López. Para o depu
tado nacionalista, se na ditadu
ra franquista as cámaras foron 
un xeito de control ditatorial e 
caciquil, agora, "mediante un 
decreto querse impedir a de
mocrácia para os labregos, 
que podan ter sítios onde reu
nirse, esquilmarlle mediante un 

·pacto antidemocrático o patri
mónio que lle pertence". 

A liquidación do património 
das cámaras responde segun
do Udia Senra ao mesmo es
pírito ditatorial que conseguiu 
convertelas en "histórico feu
do de caciques e roubo da re
presentación dos labregos". • 

! O Consello aprobou o decreto para a sua liquidación 
1 ' - . . -

: A ~Xunta négalle aos sindicatos o 
património das Cámaras ·Agrárias 
As Cámaras Agrárias Locais 
van ser liquidadas por decisión 
do governo da Xunta sen que 
os sindicatos agrários podan 
ter acceso ao patrim.ónio-que 
acumulado co pagamento das 
cuotas dos labregos é que as 
centrais viñah desde hai tempo 
reclamando. SLG-CCLL, BNG 
e PSdeG-PSOE manifestaron 
xa a sua oposicion. ao decreto 
de liquidación. 

O SLG-CCLL calificou a liquida
ción de "roubo do património 
sindical que se forxou co pago 
das cuotas por parte dos labre
gos" f! dubida da legalidade do 
proceso que faculta ao presi
dente da Cámara, o secretário, 
tres agricultores nomeados po
lo presidente e tres funcionários 
da Consellaria de Agricultura 
para acometer o proceso liqui
dador habida conta da prévia 
extinción das Cámaras. Locais. 

·Os sindicatos 
agrários peden ~ 

paralisar a · 
liquidación, 
a convocatória de 
eleicións sindicais 
e· a cesión dos 
locais. _ 

decisión do governo da Xunta. 
O feito de en Catalunya os sin
·dicatos agrários-desfrutaren do 
património que agora aqui se 
vai liquidar é considerado polo 
deputado do -BNG Emílio Ló
pez "un agrávio comparativo 
ademais· de ter .que dubidar da 
legalidade xurídica do decreto 
onde se nomean comisións 
sen contar co Parlamento nen 
as organizacións agrárias. 
Tampouco está claro que a 
Xunta teña competéncia para 
facelo, xa que o que se trans
feriu previamente foron só as 
instUucións". Do mesmo xeito, 
Francisco Sineiro do PS de G
PSOE indica que os bens que 
acumularon as Cámaras tiñan 
que seguir a mesma sorte que 
todo o património sindical e 
non sofrer unha liquidación co
mo a que ven de decretar o 
governo Fraga. 

· Un fin distinto 

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

O grande património acumula
do palas Cámaras Agrárias Lo
cais na Galiza foi unha das rei
vindicacións históricas do sin
dicalismo labrego, que agora 
ve como os .bens van ser liqui-

dados e o proceso, tal e como 
aparece deseñado no decreto, 
mesmo póde "prestarse á es
peculación xa que todo segue 
a estar nas mans do secretário 
da própria Cámara", segundo a 
secretária xeral do SLG-CCLL 
Lídia Senra, que considera que 
se está-a tomar "unha decisión 
antidemocrática na que se im
pede a .participación dos sindi
catos labregos" . As Cámaras 
Agrárias como centros de po
der e control desde o sindica
lismo franquista conseguiron 
acumular grande cantidade de 
bens e, en casos como o de 
Lugo, estímase que o seu pa
trimónio chega a superar os 
100 míllóns de pesetas. 

Para Emílio López-estase a es
quecer que xa o ·Tribunal Su
premo emitira unha senténciá 
na que se recoríecia que foron 
os labregos os que cotizaron 
para a adquisición do patrimó
nio das Cámaras Agrárias. O 
deputado nacionalista sinala 
que o que se persegue é "que 
eses edifícios conseguidos co
as cuotas pagadas polos labre
gos non sexan usados polos 
sindicatos, impédese a demo
crácia no agro e nós pediré
moslle ao governo galega que 
aclare a sua posición e que se 
convoquen eleicións sindicais". 

(Ven da páxlna duas) 

paganos dun clube privado que 
está contratado polo grande ca
pital. Ou hai algun pequeno co
merciante que poda facerlle có
xegas ás Cámaras desde den
tro?", protesta Núñez. O SLG-CC.LL pede a paralisa

ción do proceso e a renovación 
da decisión de incorporar o pa
trimónio á Consellaria de Agri
cultura, a criación dunha comi
sión con membros da Conse
llaria e dos sindicatos para ela
borar o inventário do patrimó
nio e~istente, a convocatória 
de eleicións no agro e. a entre- -
ga dos bens en usufruto aos 
sindicatos labregos. 

Tamén a oposición parlamen-

O Presidente da Asociación de 
Comerciantes de Moaña, Xan 
Cancelas, ten un contencioso 
coa Cámara de Comércio de 
Pontevedra. "Téñome dirixido 
ao Defensor del Pueblo para 
que actue de ofício para defen
dernos", explicou. "Quen é Elá
dio Portela [o Presidente da 
Cámara de Comércio de Pon
teved ra], como foi eleito e a 
quen representa?", interrogá
base Xan Cancelas . "Queren 
impar unha medida por proce-

As Cámaras Agrérias foron sustentadas palas cuotas dos labregos, en base a iso tar anunciou a apresentación -
de diversas iniciativas sobre a 

O BNG vai exixir que se anule 
o proceso liquidador e que· os 
sindicatos labregos podan uti-
lizar o património das Cáma
ras Agrárias en tanto que o 
Psde G-PSOE considera que 
us beneficiários deses bens 
deben ser "as organizacións 
agrárias, as cooperativas e os 
concellos".• as centrals reclaman a sua devolución como património sindical. 

(Segue na páxlna catro) 
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Democratizar a economia 
A democrácia non chegou aos sectores 
económicos. Nun momento no que todo se volve en 
falar sobre as rixideces de determinadas normas 
laborais, as autoridades están a esquecer o 
agarrotamento dalguns organismos pseudo 
públicos que manteñen os priviléxios que no 
franquismo disfrutaban os poderosos e as penúrias 
que limitaban as posibilidades de progreso dos 
desfavorecidos. -

Unha Cámara de Comércio.é un mecanismo 
privado de intervención sobre os sectores 
económicos no que a representación non garda 
relación cos usos democráticos, de modo que a sua 
dirección ten unha capacidade normativa que 
favorece a uns intereses e prexudica a outros. Os 
beneficiados son aqueles que máis poder de 
intervención teñen, que con este sistema empregan 
ás. Cámaras· para consolidár a sua posición de 
domíroo. · 

Unha causa é intervir na economía desde a · 
posición da Administración pública, atendendo ás 
indicacións que a sociedade fai ao elixir aos seus 
representantes através dun proceso eleitoral e outra 
ben distinta é pasar ás agachadas e facerse cun 
instrumento de intervención que escapa tanto ao 

·control político como ás opinións dos próprios 
interesados. A libre competéncia, só é libre cando 
é igual para todos ou cando se estabelecen . . . . 
discriminacións derivadas dos ·intereses xerais. En 

caso contrário estanse a fomentar práticas 
monopolistas. · 

Eis os vestíxios do réxime anterior: socialización 
das cargas económicas, privatización do control e 
dos beneficios. O sindicalismo vertical deixou ver os 
seus métodos desde o princípio. Na ai::tuali.qade 
coñece várias expresións, como os coléxios 
profisionais, as notaFias, os rexistos e as Cámaras, 
tanto de Comércio como Agrárias .. 

En tempos, as Gá.maras de Comércio foron máis 
poderosas do que son agora, a economía era máis 
pechada e calquer intervención tiña un afeito 
imediato. Hoxendia conserva atribucións, pero 
proba do seu esmorecimentó é que houbo alguén 
que ousou· prantar cara. 

Ás veces o conflito contra as Cámaras pon de 
manifesto que grupos ec~nómicos emefxentes non 
están dispostos a aceitar imposicións. E o caso da 
disputa na Cámara da Coruña, onde sectores 
enquistados da economía local tratan de 
atrincheirarse frente á chegada dos aires 
modernizadores. -

No caso das Cámaras Agrárias, estamos nun 
momento no que perderon toda a sua influéncia 
sobre o campo. Os instrumentos de crédito que en 

. tempos -estaban nas s.uas mans, pas-aron ás Caixas 
Rurais e de Aforras, razóns dé operatividade asi o 

recomendaban. As Axéncias de Extensión Agrária 
comezar'on a asumir labores de promoción da 
actividade agrícola porque contaban con 
profesionais máis capacidade. Aos poucos, as 
Cáméj.ras foron valeirándose de contido, e o poder 
dos seus re.iteres, usado para repartir clientela, 
esmoreceu con elas. 

·Un do? papeis máis nefastos das Agrárias foi o 
aletargamento do campo en base a subvencións 
máis· destinadas a comprar vontades que a 
contribuirá sua modernización. Pois ben, nen ese 

· papel queda en mans das Cámaras.· · 

E foi xusto agora, cando só quedan os locais e os 
- funcionários -pero non as funcións-, cando a Xunta 
- deu en liquidalas; cando cumpriron o seu papel 
caciquil. E en lugar de voltalas aos seus lexítimos 
proprietários -expoliados antes e agora-, queda 
cos locais, non por necesid<;ides económicas, senón 
para evitar que o campo se organice. 

Hai un dobre raseiro para medir o campo e a 
cidade, os sindicatos agrários e os operários, estes 
últimos son reclamados para negociar, os primeiros 
non existen. As centrais obreiras recebiron o 
património sindical, pero no campo a Xunta négallo, 
non quer promover unhas eleicións sindicais e 
reparte subvencións ao chou, para seguir a manter 
? dependéncia. · 

ANOSA '!'ERRA 



(Ven da p·áxina tres) 

dimentos antidemocráticos e 
iso, como representante eleito 
dós comerciantes de Moaña, 
non vou pertnitilo, a min- os 
meus compañeiros . pódenme 
botar se non gostan do que fa
go, aos da Cámara non hai 
quen os tire de aí". 

Un recurso diante do Tribunal 
Constitucional levou consigo un 
fallo en contra aa adscripción 
obrigada ás cámaras. lso signifi
caba que non cabia cuota se os 
comerciantes anulaban a sua 
afiliación. "Afiliación de que? Se 

. eu nunca me apontei!", protesta 
Cancelas, que apesar de todo 
atopa no fallo un instrumento útil 
para negarse a pagar. 

PEPE CARREIRO 

Posición das Cámaras 

A interpretación da senténcia 
que fixeron as Cámaras foi ou
tra, e entenderon que o fallo era 
relativo ás Leis dos anos 1911 e 

. 1929, daquela a adscripción 
continuaba a ser obrigada e o 
cobro das cuotas lexítimo. En 
correspondénéia con esa inter
pretación, continuaron a pasar 
os recibos e a recorrer ao em
bargo xudicial nos .casos nos 
que a cuota -non era desembol
sada. Só na Galiza os impaga
dos suman máis de dez mil. · 

Cancelas entende que o Consti
tu ci on al, no fallo, declarou in
constitucional a adscripción 
obrigada, e que non é legal se
guir cobrando. O comerciante 

de Moaña recorreu ao Defensor 
del Pueblo para pór fin á prática 
do cobro. "Coa Lei, o Governo 
quixo apoiar ao máis forte. Para 
nós entrar nunha confrontación 
que chegue aos altos tribunais 
teriamos que investir moito di
ñeiro e iso é difícil porque non . 
ternos os recursos dos podero
sos", di Cancelas. 

A Cámara de Compostela está a 
ser unha das máis belixerantes 
e remitiu unha lista de mil impa
gados- á Axencia Estatal Tributá
ria para executar os embargos. 
O .Regulamento destes organis
mos proporciona cobertura pú
blica ao mecanismo de cobro e 
facilita a via forzosa para comba
ter a morosidade. O resto das 
Cámaras galegas -hai nove en 

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

1 As ·aútoridades terán que 
dotar de contido ás Cámaras' 
A Federación Galega de Co
mércio abriu un paréntese no 
seu conflito coas Cámaras. O 
seu presidente, Xosé Luis Fer
nández Núñez, recoñeceu que 
"si tiven unha pequena dife
réncia que sigo a manter, pero 
de momento non quixera talar, 
estarr10s á espera de aconte
cimentos. En todo caso o en
frentamento para min foi moi . 
dooroso". 

Os representantes dos comer
ciantes galegos van ter unha 
reunión na vindeira semana 
para unificar posturas e deter
minar as accións a adoptar. 

"Se a resposta a nível estatal 
é non pagar e solicitar a baixa, 
o que ten que facer o Governo 
se quer que segan a existir 
será dotar de contido ás Cá-

todo o país-, tamén manteñen 
sérios enfrentamentos nas res
peitivas localidades, ainda que o 
conflito ás veces está atempera
do polas relacións con algunhas 
org~nizacións patronais. 

O ~alote das taxas 
parafiscais 

As Cámaras de Comércio son 
un híbrido entre institución públi
ca e privada, a saber: corpora
cións de direito público que se 
fináncian através das chamadas 
taxas parafiscais, un instrumen
to que tamén· empregan colé-

. xios profisionais e as persoas 
que dan fe pública: rexistadores 
da propriedade, notários, etc. 

As taxas parafiscais es!án á 

maras. Neste caso, como ..é 
unha competéncia transferida 
en parte ás Comunidades au
tónomas, corresponde a Antó-
n io Couceiro, conselleiro de 
lndústria e Comércio, tomar 
algunha decisión", explicaba o 
Presidente da Federación Ga
lega de Comércio, que tamén 
suxeriu que desde o Governo 
estatal tamén hai unha estra- 1 

téxia para fratar de pór fin ao 
conflito. 

O representante do sector na 
Galiza xustificaba a sua posi 
ción de non continuar a mani
festar as suas discrepáncias 
"para non facer un cisma da 
cuestión das Cámaras de Co
mércio cando o Estado está 
nun momento de crise non só 
política, senón tamén econó
mica".• 

marxe do control público porque 
non forman parte do orzamento 
do Estado ou calquera dos seus 
organismos, senón que son xes
tionadas poi as diferentes corpo
racións sen que haxa un instru- · 
mento de verificación claro dian:.. 
te da sociedade. 

No caso das Cámaras de Co
mércio, a representación corres
ponde aos sectores, de modo 
que unha tenda de alimentación 
está no sector de alimentación, 
non no de comércio, onde uni
camente están presentes as 
grandes superficies. 

O labór que desempeñan as Cá
maras tamén é obxecto de cons
tantes críticas por parte dos pe
quenos comerciantes. "Pode que 
servan para as grandes indús
trias e para as exportacións, pero 
non para nós", indicaba Xorxe 
Núñez, de Centrotendas. Por ou
tra banda, as Cámaras serven 
de asesoramento para o comér
cio internacional, pero este mes
mo papel cúmpreo o Instituto de 
Comércio Español, un organismo 
de carácter público que está con
trolado pola Administración. 

O sistema de eleición da dire
ción das cámaras non garda re-
1 ación cos mecanismos demo
cráticos, senón que obedece a 
un sistema de representación 
vertical na que a participación di
recta non se produce. Por esa 
razón os comerciantes negan 
calquer lexitimidade a esta insti
tución, que ten unha tradición 
vencellada a antigos mecanis
mos -de autorregulación máis 
próprios do franquismo. Daquela 
son instrumentos tildados de 
herdeiros do sindicalismo verti
cal, que impregnou toda asocie
dade durante a ditadura. Neste 
sentido, o sistema de eleición 
vertical era a norma tamén no 
sindicato único de traballadores. 

Contado, hoxe hai unha relación 
entre o poder político, económi
co e as Cámaras de Comércio. 
O presidente da Confederación 
Estatal de Cámaras de Comér
cio é Guillermo de la Dehesa, 
unha persoa próxima ao Gover
no central que ocupou pastos 
no Ministério de Economia e Fa
cenda sendo o seu responsábel 
Miguel Boyer. 

A conexión entre os poderes 
económicos e as cámaras ven 
dada pola releváncia que teñen 
os grandes grupos nas direc-
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X ES T l Ó N PÚBLICA 

Nos oito primeiros meses do ano pasado,,.c~incidindo cos recortes de plantel para aforrar gastos 

O porto de Vigo pagou dietás sen xustificar 
•A. EIRE 

A Autoridade Portuária de 
Vigo pagou máis de seis 
millóns de pesetas en 
dietas desde o 1 de 
Xaneiro de 1994 ao 31 de 
Agosto do mesmo ano, 
periodo no que se aplica 
paradóxica,mente un 
recorte de gastos con 
redución de plantilla, 
segundo documentación 
que obra en poder de A 
Nosa Terra. Hai persoas 
que perciben á mesma 
cantidade de diñeiro cada 
mes sen que apareza os 
xustificantes de gastos. 
Desde sectores do próprio 
PSOE cuestiónase a 
xestión que se está a 
realizar no Porto de Vigo, 
coincidindo cos intentos 
de unificar a direción nos 
tres portas estatais na 
província de Pontevedra. 

A falta de xustificación sistemá
tica de gastos é interprétada por 
unha fonte da própria adminis
tración portuária, como "posí 
beis gratificaéións por traballos 
extra realizados". Nembargan
tes, fontes sindicais afirmaron 
descoñecer "estes incrementos 
fóra do convénio". Desde a - sec~ 
ción sindical da CIG manifesta
ron que "non podemos afirmar 
ou desmentir esta práctica, por
que nunca tiven:ios acceso a.o 
listado de dietas por máis que o 
ternos solicitado". 

Contratos de asisténda 
técnica 
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~ 
Ás dietas sen xustificar haberia 
que unirlle as contratacións de 
asisténcia técnica. A máis cintilan
te é a de Felipe Pimentel Sierra 
que recibiu 4.850.000 pesetas en 
conceito de "Estudo, orientación e 
valoración de postos de traballo 
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Os usuários quéixanse das altas taxas que teñen que pagar no porto de Vigo. Ago-
ra as tarifas foron liberalizadas. · · · 

do personal laboral da Xunta do 
Porto e Ria de Vigo e asesora-

mento en relacións laborais" , 
dous anos ate o 31/10/93, pasan- . 

r---------------------------------------~-----------------------------------, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A oposición a P~rada paralisou .o decreto 
de unificación dos portos de Pontevedra 
Na primeira quincena do mes cipe cara a -alcaldía viguesa, destes cursos no resto do esta-
da Novembro estaba xa prepa- nun episódio semellante ao do, pero Parada xa recibiu a 
rado o decreto de unificación rexistado en Asturias ao no- concesión _de dous-cursos ·no 
dos portos de Pontevedra (Vi- mear ao presidente do novo Porto de Vigo através do Colé-
lagarcia, Marine Vigo) nun úni- ente que agrupa aes portas de xio Oficial da Mariña Mercante, 
co ente. O ex governador, Xur- Avilés e_ Xixón. Foi asi como a segundo ·un responsábel da 
xo Parada, ia ser o novo presi- presión partidária paralisou o administración portuária. Se-
dente. Nwnha xuntanza privada decreto de unificación dos gundo fontes sindicais .un des-
do director Xeral de Portos, portas pontevedreses, men- tes cursos foi sobre mercadu-
Fernando Palao, cos presiden- tres Fraga reclamaba_ para a rías perigosas. 
tes dos portos de Pontevedra e administración autonómica a 
Vigo, negociaron o seu futuro. xestión dos partos de titulari- Desde o próprio PSOE pérgún-
Caión , o presidente do Porto dade do Estado. Madrid base- tanse polas razóns que ten Pa-
de Pontevedra seria asesor de ou a sua negativ~ esgrimindo lao para non dar un cámbio de 

1 Xurxo Parada. Espinosa, Presi- intereses do Estado. rumbo na estrutura portuária 

do a desempeñar a continuación 
o posta de xefe de personal sen 
ter a titulación adecuada cando 
se promulga a nova lei de portos 
e pode contratalo. Pimentel Si~rra 
ligado a Helena Espinosa desde 
os tempos de ambos na UGT, é 
hoxe o seu brazo dereito no Por
.to. Delineante en Ascón (compa
ñeiro de _Manuel Rodríguez, res
ponsábel da empresa Rodman}, 
foi sindicalista da USO; marchán
dose sen integrarse na CTG. 
Máis tarde ocuparía di"'.ersos car
gos en UGT, coincidindo no tem
po no que Espinosa traballou pa
ra este sindicato. Foi candidato ao 
Senado polo PSOE. A CIG e 
UGT denúnciano por non contabi
lizar as horas ex1raordinárias nos · 
orí.amentos, · gañándolle a denún
cia en maxistratura. -

Entre outras irregt.,1laridades 
comprobadas, o 9/8/91 solicita o 
par.o en forma de -pago único, 
uns dias antes de promulgarse o 
decreto que modifica esta moda
lidad~. Segundo fontes do INEM 
ao concederlle esta modalidade 
de pago tivo que apresentar ·fac
turas da constitucion e equipa
mento da empresa que ia criar, 
pero na realidade nunca deixou 
de traballar no Porto, polo qu~ 
fontes do próprio INEM pensan 
que pode estar imerso nun pre
sunto delito ao traballar e cobrar 

-o paro ao mesmo tempo. 

Desde hai dous anos estase a re
. alizar unha restrututación ·na plan
ti11a do Porto de Vigo pala via de 
xubilacións anticipadas como fór
mula para recortar gastos. Esta 
política está en consonáncia coa 
própria Lei de Portos do governo 
central que aposta por unha xes
tión independente para mellorar. a 

Alguns dos principais cárregos do 
Porto de Vigo cobran sistemática- · 
mente dietas, sen que estas se
xan xustificadas . Asi acontece 
cos inxenieiros Xulio Valderrába
no, Roberto Larrocha e Conchei
ro Dios. Tamén cobraron dietas 
sen xustificar nos oi1o primeiros 
meses de 1994, segundo docu
mentos que obran no poder de A 
Nasa T erra , o xefe de zona, Dio
n í sio López e o encargado de 
electricidade, Xúlio Estévez, así 
como o xefe da policía Polo Ca
rrasco, o sindicalista Paco Fuster 
e o almacenero Campos Muiños. 
entre outros. Arco Romero e 
Montegui Taboada, que percibi
ron 141 .000 pesetas cada un po
lo Congreso de Portos, non debe
rian de percibilas con cárrego a 
este cápitulo, por ter un orzamen
to aparte da própria xestión por
tuária. Surprende ainda máis no 
Porto as dietas a Xavier Rojas, 
que non aparece como traballa
dor deste ente, segundo fontes 
sindicais consultadas. 

l denta do Porto de Vigo, ocupa- viguesa, sobre todo tendo en 
: ria un ha xefatura de unidad e · Xurxo Parada tenta agora, co- conta o nerviosismo de Borrell 

- conta de resultados. Mais non se
mella s-er a que están a realizar 

: con contrato laboral fixo. mo compensación, obter a xes- despois do escándalo de Feve: 
1 tión dos cursos de formación "se por detrás non haberá un-
: Sectores do PSOE opuxéron- primeiramente ·nos portas de ha conexión de intereses con 
: se frontalmente a este nomea- Pontevedra e logo no resto do ' nexos en Petrovigo, Polishyps 
• mento, esgrimindo as sombras estado. Este plano de forma- e o porto con Palao como ca-
: que pesan sobre a xestión de ción conta cuns orzamentos de beza de turco e Helena Espi-
: Parada á frente do Governo centos de millóns. A negativa nosa como executora de direc-
: Civil de Pontevedra e os inten- de distintos presidentes parali- trices emanadas noutras ins-
, · tos de debilitar a Carlos Prín- sou de momento a concesión táncias"?+ _ ·, 
l . 1 L---------------------------------------------------------------------------J 

As TRANS-NACIONAIS AO COPO 

Cita a propriedade dunha conserveira rioxana que non figura no rexisto. 

. no Porto de Vigo. Persoas do 
PSOE criticaron a xestión de He
lena Espinosa e a sua equipa no 
Porto de Vigo, afirmando que "os 
clans privados que están a operar 
na província de Pontevedra, com
-postos por xente que non partici-
P? nen participou na vida orgáni
ca do partido, están a afundir a 
imaxe do PSOE".+ 

Un intermediário financeiro di que quer relanzarMassó e Car&allo 
•G.LT. fábricas de Carigas e Aldán. As perdas desde hai anos. Para su- beiramar histórica da vila. Con- groño) que non figura no rexisto 

conversas deron resultado coa perar a sua situación , as duas tra as protestas dos nacionalis- mercantil... Con todo, os interme-
A axéncia Cossonay lnvest- conserveira de Gómez Carbal/o fábricas de enlatados de peixe tas, a Alcaldía levou adiante a li- diários da Cossonay aseguran 
ments (investimentos Cosso- , que mantén pechada desde tentaron . capitalizar os . seus so- quidación do vello edifício de q·ue a conserveira rioxana costá-
nay), u'n intermediário financeiro hai catro anos a pranta de enva- lares industriais en Vigo e Cah- duas . prantas convertido en fá- ralles 500 millóns de pesetas. 
que non ten relación coñecida sado de Chapela e opera desde gas. A operación sobre a fábrica brica no x1x a partir da vella sa-
co seitor da alimentación, busca a fábrica de Ameix!de, na ria de de Carballo, na- praia de Chape- . lazoneira dos Massó. Pola con- A Xunta está dacordo con que 
o conttol das fábricas de con- Aldán. Esta instalación perten- la, implicaba unha recalificación tra, a recalificación proposta dos unha empresa extran~eira se fa-
servas de peixe Massó Herma- cía hai dous anos á conserveira do terreo con licéncia para edifi- terreas da fábrica de Cangas ga co control destas duas cqn-
nos, e Gómez Carbal/o. O feito Hijos de José Curbera ; antes car catro alturas na beiramar. non f.oi adiante. serveiras, -pero maniféstase en 
de oferecer un alto prezo por que a _marca e as instalacions Co fin de canear a Leí de Cos- contra da venda da ·totalidade 
dous negócios que dan perdas desta empresa pasasen amans tas, que ·proscribe a construc-·. No ámbito da conserva non aga- das empresas. O pais ten en 
e non poder identificar a activi- de Gómez Carballo. A axéncia ción en douscentos metros de chan dúbidas á respeito do decla- furicionamento 92 fábricas de 
dade industrial do axente com- que di representar un grupo de beiramar a pártir .. da liña do de- rado interés da Cossonay lnvest- .conserva, refrexo diminuido dun 
prador, presuntamente suizo, inversores suizos teria compra- balo, os empresários de Gomez ments por extender en todo o importante tecido de fábricas 
multiplica os rumores spbre un- do o 63 por cento da empresa Carbal/o defenderon o recheo mundo a conserva galega. Da que viviron os seus mellares 
ha operación especulativa que Gómez Carbal/o. As negocia- de cen metros a partir do peirao empresa ofertante sábese só a momentos arredor da guerra do 
teria como obxectivo os terreas cións entre a Cossonay e a fa- da fábrica. A proposta non foi s-ua declarada raiz suiza e que 14 e da posguerra iniciada do 
das duas conservéiras e a liqui- milia Massó non deron polo de adiante pola oposición pechada representa· como intermediário fi- 46. A maioria das fábricas de 
dación ~o negócio. agora resultados. dos vici.ños de Chapela. nanceiro a un grupo de inverso- instalación urbana tentaron so-

~ 
res. Como paten_te do seu pro- lucionar os problemas de finan-

ds -compradores fixeron hai seis Capitalizar os solares A .empresa Massó Hermanos xecto de levar adiante un· grupo zamento xeralizados a partir de 
meses unha .oferta ás· conser- acadou de a pouco a recalifica- · de conserva, cita a recente ad- 1980 coa reconversión dos te-
veiras Massó Hermanos, e Gó- Chama a atención en ambas- ción da fábrica de Bueu , que quisición dunha fábrica de con- rreos edificabeis e o traslados 

· mez Carba/lo para fácérsé'.cbas .duas _c.onserveir.as_ prndudren .consfüue a parte principal da ser:vas .vexetais de Calahorra (Lo- d~~ _fáb(lcas _ ~Q e~tr.?rrádio. + 



•Apoio dos 
teólogos ao 
bispo destituido 
pola sua postura 
aberturista · . · 

A decisión do Vaticano de 
destituir Q. Jacques Gaillot, bispo 
da diócese francesa de Evreux; 
desencadearon mostras de 
solidariedade dentro da própria 
lgrexa e en diferentes meios de 
comunicación. Gaillot defendia o 
uso de preseNativos fronte á 
SIDA, a pildora abortiva, a 
toleráncia cos homosexuaís e o 
matrimónio dentro do 
sacerdócio. A Asociación 
Europea de Teoloxia Católica 
sinalou que as medidas do 
Vaticano contra o bispo . · 
'.'semelJan doutra época" e 
teólogos belgas, alemáns e 
portugueses amasaron a sua 
solidariedade con Gaillot. O . 

· secretário xeral da Asociación de 
Teólogos Xoan XXI 11 do' Estado 
español, Juan José Tamayo, 
calificou de "intolerábel" a 
decisión do Vaticar:io e que, ao 
mesmo tempo, non lle extrañaba 
a adopción da medida pala 
concepción verticalista da 
lgrexa.t 

• Aznar coincide 
na política 

. privatizadora 
con CIU 

O presidente do PP, José Maria 
Aznar, anunciou en Paris diánte 
de políticos e inversores 
franceses, qu~, nunha hipotética 
chegada do seu partido ao 

. Govetno do Estado español, · 
levaría a cabo u.n programa de 
flexibilización do mercado laboral 
e de privatización de_ empresas 
públicas. Aznar 
autodenominouse como liberal 
"pero non thatcherianb" e sinalÓu 
que considera esas medidas 
necesárias para a economia do 
Estado. Paralelamente, CiU 
debatir$, a ptoposta de Unió 
Democrática de Cataluriya, un 
plan.de privatizacións que . 
acadaria o billón de pesetas e 
que abrangueria a empresas 
rentábeis como Endesa e 
Repsol, as que compiten co ·. 
sector privado como Argentaria, 
Tabacalera, Transmediterránéa 
e Telefónica e.as que necesitan 
afrontar grandes inversións 
económicas en tecnoloxia como 
Ence ou lnicel. O debate de CIU 
tamén tocaria a sectores como o 
metalúrxico ou mineiro 
dependentes do .INI.• 

• Unha moción de . . 
censu~ co apo10 
do PP dévolve a 
Santiso a aicaldia 
de·Abegondo 

A pouco tempo das elecións ~ 
municipais de Maio, Abegondo, fü 
concello perto da Coruña, xa ~ 

XOSÉ .LOIS · 

promovida pblo "PSOE e un 
concelleiro de CNG, quitóulle á _ 
alcaldia ao independente Xosé 
Antonio Santiso Miramontes e 
deulia a Tomás Regueiro, do 
CDS, ágora, Santiso volta á 
alcaldia debido a unha moción 

· de censura contra Regueiro 
apoi~d~ pola· pp _e CNG. As 
acusacións que caían no alcalde 
Regueiro eran a de non 
convocar nengun pleno.ordinário 
en dous ·anos e adicarse só a 

seu negócio privado. A moción 
de censura contra el fóra 
apresentada en Xuño e foi unha 
decisión do Tribunar de Xustiza 
a·que fixo posíbel o pleno de 
investidura de Santiso que, pala 
sua parte, estivo apoiado polo 
senador Hernández Cachón, 
próximo a Romay Beccaria. O 
máis protrábel é_ qu~ Santiso 
deixe de ser independente !)as 
próximas eleicións de Maio e 
apareza ·nás listas do PP.+ 

•Os estudantes de 
Filosofia denÍ.ncian 
o retroceso do 
pensamento 

Os alumnos convocan un 
maratón filosófico reivindicativo 
de vintecatro horas a partires 
das dez da mañán do Xoves 19 
ate a mesma hora do Venres. 

· Con esta convocatória a toda 'a 
cidadania, denuncian o 
retroceso da filosofia e do 
pensamento crítico. Nas 
vintecatro horas, celebraranse 
várias actividades :cinema, 
talleres e conferéncias. • 

•A Caixa Postal 
desafiuza a unha 
familia pera , 
séguelles a cobrar 
un crédito 

Caixa Postal concedeulle un 
crédito de 850.000 pesetas á 
familia Argibay, que vive na 
parróquia de .Marcón, en 
Pontevedra, que se pretendia 
amortizar con pagos mensuais 
de 35.000 pesetas durante·tres 
anos. Cando non puderon 
afrontar o pago e a Caixa Postal 
comezou a descontar cartos do 
salário dunha tilla do matrimónio 
Argibay, renegociaron o 
émpréstimo coa dirección da 
entidade de Pontevedra, 
quedijndo a mens_ualidade 
reducida a once mil pesetas e 
cun prazo de seis anos. Mália o 
ac6rdo, non cesaban de receber 
cartas do xulgado para ordenar 
o desafiuzamento. A entidade 
bancária continuaba o 
procedimento de embargo pero 
cobráballe as mensualidades á 
f.amília. Unha imobiÍiária 
adquiriulle a casa á Caixa Postal 
pero o desafiuzamento está 
paralisado pala apresentación 
dunha querella contra a 
.e.ntidade por estafa.• 

-•·A Comisión Europea dá ~n ultimatum á Ence · 
Antes de que rer:nate ~ebreiro, ª.~~rita teri que sol~cionar o problema da contaminación do complexo 
Ence-Eln?sa .. ~s1 llo es1xe a Com1s_1~n Eur~pea, rem!tíndose ao artigo 7 da directiva comunitária relativa 
ª. conta~1n~c1on e que ven senda mcumpnda sistemáticamente pala factoría de celulosas. Esta esixén
c1a e~tabelecese d~~pois de que a Comisión Europea comprobase o pasado ano que Ence realizaba 
verqu1dos de _mercu~10 ao r:nar q~e non respeitaban os límites estabelecidos, sustáncias organoclora
das ~· aden:ia1s, part1cula? ~ atmosfera en concentracións superiores ás permitidas. A Direción Xeral de 
Medio Ambiente da Com1s1on Europea advirte seriamente ao Governo Central e á Xunta sobre os ris
cos que corren as pe~soas afectadas nu~ acidente ~erivado dunha actividade industrial como a que le
va a cabo Ence e ob~1ga a tomar as medidas apropnadas para correxir os verquidos contaminantes. 

A Co~selleria de P.~lítica Territorial e a dirección do complexo Ence-Elnosa teñen sido denunciados 
en re.1te'.~das ocas1ons polos a.ltos índices de contaminación por diferentes colectivos, entre eles, a 
Asoc1.~c1~n poi~, Defensa da Ria, que pede o peche da factoría. Xosé Guiña sempre asegurou que 
non _tina mtenc1on de pec~a'. Ence pero prometeu o~rigar aos responsábeis do complexo a tomar 
'!1ed1da? corr~~toras, propos1to. que se v~1 pospo~endo ~~da vez máis. Agora, despois tle que saise 
a luz a .1nt~nc1on de pech~r o ciclo produt1vo coa mstalac1on dunha papeleira, a Conselleria de Políti
ca Terntonal ten que presionar para que se adopte a normativa com1.,mitária sobre vertidos perigosos 
ao mar .en Ence-..Elnosa. + 

cambiou de alcalde. Se hai dous o 
.anos unr.ta nlOOLÓJ.l de,aSnSlJFa, ., r. :.~ . 
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· •A Corísellaria de . 
lndústria apra:za o 
aval p.ara Alvarez 

Ate o vindeiro 26 de Xaneiro, non 
se saberá se a xunta avala o crédi
to de 2.500 millóns que unha enti
dade financieira concedera ao Gru
po de Empresas Álvarez. A Comi
sión Delegada de Asuntos Econó
micos da Consellaria de Industria 
ainda non ten o informe das condi
cións do aval que se lle impoñen a 
GEA. Os traballadores protestaron 
polo retraso xa que o val é necesá
rio para a consecución do crédito e 
para que a factoria comece ·a fun
cionar plenamente.• 

•Expediente 
disciplinário da 
Garda Civil a 
Llaneras 

A dirección xeral da Garda Civil 
abriu un expediente disciplinário 
contra Manuel Llaneras, xefe de 
acuartelamento e subdirector de 
apoio na etapa de Luis Roldán co
mo director. Está probado que Lla
neras permitiu o pago de obras de 
construción que non se realizaron e, 
asimesmo, compaxinou o seu cargo 
co de conselleiro de Panasonic e 
sócio dunha firma automovilística. O 
informe interno da Garda Civil acusa 
tamén a outros dous altos cargos 
des tas f orzas ·de seguridad e. • 

~. Abelardo Pardo 
comparece 
como acusado na . . , 
mesma com1s1on 
na que está de 
investigador 

Abelardo Pardo, concelleiro do gru
po mixto de Vigo despois da sua 
saída do PP, utilizou o fax particu
lar de Xosé Manuel Moreno, impli 
cado polos concelleiros Xesus Cos
tas e Ana Gandón na trama das ex
torsións urbanísticas, para enviar 
escritos aos meios de comunica
ción. Os concelleiros relacionaban 
a Pardo, Moreno, ao funcionário 
Xosé Rodríguez e a Eduardo Ca
nabal na sistemática apresentación 
de alegacións e recursos por este 
último aos proxectos urbanísticos 
da cidade. Ramón Cortegoso, con
celleiro do PP e presidente da co
misión de investigación das extor
sións recoñeceu as evidéncias que 
relacionan a Abelardo Pardo coa 
trama pero sinalou que, legalmen
te, non o poden expulsar da comi
sión. Oeste xeito, Pardo é investi
gador do caso pero tamén acusado 
e terá que comparecer proxima
mente perante a comisión.+ 

• Xuízo a familiares 
e amigos de 
presos 
1ndependistas 

O vindeiro dia 25, celebrarase na 
Coruña un xuizo contra quince per- · 
soas, todas elas familiares e ami
gos de presos independentistas, e 
membros das Juntas Galegas pala 
Amnistia. O fiscal pede seis meses 
e un dia de priisión menor e acusa
ción retírese a unha protesta leva
da a cabo diante do Palacio da 
Xustiza da Coruña en Maio de . 
1990 pala política de dispersión 
dos presos independistas galegas 
nos Gárceres de todo o Estado.+ 
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. COMUNICACIÓNS 

A oposición demanda que negócie o invesUmento en infraestrutura_e non só pague. 

A Xunta segue sen definir os tern1os no~ que a,ceita 
o déficit das liñas ferroviárias am~azadas co peche 
• CARME VIDAL 

Sen se materializar ainda 
os termos nos que a Xunta 
vai asumir o déficit das 
liñas ferroviárias 
ameazadas de peche, 
Fraga instou xa aos 
concellos e deputacións 
para que participasen no 
cofinanciamento do seu 
mantimento. O governo 
galega non asegurou que 
se manteñan todos os 
servizos nen se pronunciou 
nos termos da negociación· 
até elaborar un estudo 
sobre o "interese social" 
dos traxectos. O Sábado 
21 de Xaneiro a Mesa ten 
convocadas 
manifestacións en Ourense 
e Ferrol e un peche en 
Lugo. O 22 a manifestación 
será en Montarte. 

Os grupos da oposición parla
mentar criticaron que o governo 
galega se remita a concellos e 
deputacións co fin de "eludir 
responsabilidades" que lle co
rresponden e exixiron que o 
apoio aos tramos en perigo de 
peche se corresponda cunha 
negociación diante o MOPTMA 
para a mellora de infraestrutu
ras ferroviárias na Galiza. 

seu sentido, nun ano no 
que o. destinado á infra
estrutura viuse substan
cialmente reducidcr no 
proxecto de orzamento. 

Xoán Carlos Villarino 
défendeu asimesmo a 
necesidade de recorrer 
a concellos e deputa
cións para manter as li
ñas ferroviárias, habida 
conta de que "son admi
nistración s afectadas 
que deben participar na 
negociación" e anunciou 
que a Xunta ia seguir 
mantendo contacto coas · 
administracións locais 
de cara a asumir o cofi
nanciamento dos traxec
tos ameazados de pe
che. O concello de Fe
rro! xa ·mostrou a sua 
oposición a esta medida 
ao tempo que BNG e 
Psde G-PSOE manifes
taban que esta décisión 
constituía unha forma 
máis de fuxir das res
ponsabilidades do go
verno de Fraga que até 
agora viña mantendo 
unha política esquiva á 
hora de afrontar o pro
blema, argumentando 
que non tiña competén
cias ao non estar o ser
vizo transferido. 

A cámbio de 
me lloras 

O deputado do BNG e 
membro da Mesa Pala 
Defensa dos Camiños 

cide a .apoiar as liñC!S 
que non responden aos 
mínimos .de contrato-pro
g rama pactado entre 
Renfe e o MOPTMA, ten 
que ex.ixir tamén a parti
cipación no control dos 
servizos e demandar a 
mellara das infraestrutu
ras, dado o seu lamentá-

- bel estado. Non se opón 
a deputada socialista á 
posibilidade de "raciona
lizar os horários e mes
mo chegar a prescindir 
dalgun serJizo xa que se 
trata dun transporte pú
blico que ten que res
ponder a unha série de 
necesidades" pero rexei
ta o cofinanciamento dos 
concellos que pode ser 
"un xeito de desviar a 

. atención". 

Pala sua banda, Carlos 
Abellán , membro da 
Asociación de Amigos 
do Ferrocarril e da Mesa 
pala .defensa dos Cami
ños de. Ferro, sinala que 
a pouca rentabilidade 
dos traxectos débese ao 
abandono no que se 
atopan polo que recla
ma o desenvolvimento 
dunha política integral 
de transportes públ"icos 
galegas adecuada que 
poténcie asimesmo un
h a .rede de cercanias 
principalmente nas cida
des da Coruña e Vigo e 
integre outras vias de 
comunicación. 

O Director Xeral de Transportes, 
Xoán Carlos Villarino, manifesta
ba a este xornal o mesmo dia 
que Guiña expuña diante do 
Congreso dos Deputados as de
mandas galegas en infraestrutu
ra que o mantimento das liñas ia 
depender da sua rentabilidade 
social e que "a Xunta vai deter
minar os servizos que quer man
ter e 'non se poden definir cales 
son mentres non se estuden as 
contraprestacións sociais que 
aportan". As negociacións retra
saron o prazo de suspensión das 
liñas entre A Coruña, Ferrol, Co-

Cada dia chegan menos trens ás estacións galegas de Renfe. de Ferro, Francisco Ro
dríguez, amosou a sua 
preocupación ante a posibilidade 
de que "a Xunta pague e non 
reivindique; é preciso facer un 
plano bianual de Jnvestimentos 
por parte do MOPTMA para que 
se comprometa a modernizar as 
liñas porque, se non , o peche 
será definitivo daqui a dous anos 
en tramos moi deteriorados co
mo Ferrol-Betanzos". Alén disto, 
o BNG reclama da Xu'nta que 
exixa o control dos servizos e 
horários de cara a facer o ferro
carri I competitivo e negócie a 
mellara en infraestrutura~ que 
corresponde ao Ministério. 

ANxo 1GLEs1As Segundo Abellán •. a Xun-
ta poderia asumir o défi

cit da liña mediante convénios 
pontuais polo que adquiriría bille
tes que logo ela mesma xestiona

xeitando en todo momento que 
as administracións locais pude
se n facer 

quena dentro do presuposto do 
ministério, pero que ~uporia un

. ha impar
'· tante mella

r a en tra-
frente ao 
déficit ferro- A 

· viário como Mesa pola defensa 
dos Camiños de Ferro 
reclamou da Xunta 

parece ser 
a intención 
do governo 
de Fraga. · 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

! que a negociación ca 
! M-inistério pase por 
1 ¡ garantir a ·mellara das 
1 

: infraestruturas e non 

- ria con grupos sociais necesita
dos ou interesados no transporte 
ferroviário o que suporia tamén 
un xeito de potenciar-o uso do 
tren. Considera Carlos Abellán 
que o chamado eixo atlántico que 
vai da Coruña a Vigo pode com
pensar o déficit doutras zonas 
nas que cómpre facer investi
mentos urxentes. 

~ ruña, Lugo e Monforte e Ouren
se e Zamora até o dia 28 de Fe
brei ro , e neste tempo a Xunta 
ten que decidir cales van ser os 
termos das negociacións co 
MOPTMA para o seu mantimen
to. Os tramos ameazados supu
xeron no ano 1993 un déficit de 
700 millóns de pesetas e se a 
consellaria de Política Territorial 
decide asumilo vai ter que facer 

• unha modificación presupostária, 
da que ainda non ten definido o 

O paso seguinte seria a transfe
réncia dos servizos rexionais e 
de cercanías e a criación dunha 
compañia ferroviaria galega para 
a xestión dos traxectos interiores 
sa que si poderian participar os 
conceUos como accionistas, re-

O deputado 
nacionalista 
sinala que 
pára manter 
en condi
cións non 
perigosas 
os traxectos 
indicados, o 

1 
1 

¡ sup.oña só un cheque 

mos como 
o da Coru
ña-Ferro! 
que, cunha 
circulación 
que non su
pera os 45 
quilómetros 
por hora, é 
o segundo' 
máis lento 
de todo o 
Estado es
pañol. 1 

-: en branca. 
.MOPTMA 
teria que in-
vestir 10.000 millóns de pesetas 
en tes anos, cantidade" m.oi pe-

Mª Antónia 
Arias, depu

tada do Psde G-PSOE, afirma 
que unha vez que a Xuntá se de-

A Mesa ·pala defensa dos Cami
. ñas de Ferro na que están inte
. grados ·partidos, sindicatos e 
asociacións, reclamou da Xunta 
que a negociación c_o Ministério 
pase por garantir a mellara das 
infraestruturas e non supoña só 
un cheque en branca do que 
non se consigan contrapartidas 
para Galiza. + 
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CRISE DE ESTADO 

Afirmo~_ , parafraseando a Fraga, que o _mellor terrorista é o terrorista mono 

Fernández Moreda desinárcase 
da liña oficial-socialisto no caso GAL 
•A. EIRE 

Os cargos socialistas, 
mesmoo os 

· presuntamente implicados 
no caso GAL, rexeitaron 
publicamente, até de 
agora, a actuación do 
terrorismo de Estado. 
Fernández Moreda, 
presiaente da Deputación 
.de A Coruña e integrante 
·da executiva socialista até 
o último congreso, foi o 
primeiro en rachar esta 
norma abertamente ao 
afirmar eh declaración a 
Rádio Galega que "o 
mellar terrorista é o 
terrorista morto". 

O efecto · emudecedor do PP si 
que o logróu, pero só a respeito -
das suas declaracións. Nengun di
ri x ente do PP galego quixo co
mentalas, pero os soéialistas quéi
xanse de que "os meios .escamo
teasen que a frase $ de l=raga e 
até houbo algun que se remonta a 
Churchill ou o xeneral Custer''. 
Outros, como o BNG, acusan ·ta
mén á maioria dos meios de co- . 
níunicación "de non perguntar ao 
PP e deixar constáncia de que 
non queren pronunciarse." 

Os socialistas galegas non tive
ron máis remédio que mostrarse 
disconformes coas manifesta
ción realizadas por Fernández 
Moreda a pro! dos GAL. Miguel ·• 
Cortizo manifestou que non 
compartía · a valoración e p·on
tualizando que "a opinión do 
PSOE non é isa, como teñen re
flexado en numerosas ocasións · 
dirixentes do noso partido". O 
presidente do grupo parlamen-

Moreda mostrouse 
contrário a calquer 
investigadón sobre 
os Gal, negando a 
necesidade .. da 
reabertura do 
sumário 

Fraga muda de postura · 

tar socialista considera que es-
- tas palabras "non deben inter
pretarse na sua literalidáde, por
que necesáriamente habia mati
ces ". Pero Moreda non só paro
diou, oú se apropriou , da frase 
pronunciada por Fraga lribarne 
no ~arlamento español, senón 
que ·se mostrou contrário a cal
q u er inv·estigación sobre os 
GAL, negando a necesidade de 
reapertura do sumário. Este ma
tiz fai pouco creíbeis as mani
festación doutros dirixentes so-· 
cialistas afirmando que Moreda 
o único que tentou foi "parodiar 
a Fraga para mostrarlle ao PP 
que debía estar calado". 

Fraga lribarne negouse e.n vá-
. rías ocasións a facer comentá
ri os sóbre os GAL, aducindo 
que, con anterioridade, foi Mi
nistro de Interior. O agora minis
tro do ramo, Juan Alberto Be
lloch afirmaba en Abril de 1986 
nunha entrevista que pechaba 
unha reportaxe da segunda ca
dea da TV francesa, titulado, As 
mans suxas: "o único corporati
vismo evidente, o único verda
deiro partido político , é o dos 
ministros do Interior, sempre co
erentes" . . 

Máis poda que non sexa só iso. 
A primeira sospeita de utiliza-

Fernández Moreda, un home de Francisco Vázquez que, até de agora, mantivera 
unha imaxe de moderado. 

ción indebida de diñeiro-estatal, 
aparece en 1976, senda Fraga 
lribarne ministro da Governa
ción. Descubriuse unha partida 
neste ministério de 50 millóns 
de pesetas sen que se tivese 
notícia do seu destino. Por 
aquel tempo os grupos parapoli
ciais comezaron a atentar con
tra. os refuxiados bascos en lpa
rralde. Uns días antes do nací-

mento dos GAL, Fraga tamén 
asistiu a unha reunión con Feli
'pe González e o dirixente do 
PNV José Maria Retolaza. Ao 
pouco tempo o senador do 
PNV , Julio Jauregui , afirmou 
que á·disidéncia basca habia 
que combatila "cunha guerra 
clandestina dirixida polo Estado 
e desde o Estado". Mentres, o 
Primeiro Ministro francés, Lau-

rent Fabius, afirmaría que el non 
tomara a decisión de organizar 
os GAL, pero se tivese que to
mala, teríao feíto. 

O siléncio sobre os GAL non lle · 
impide a Fraga afirmarar que as 
responsabilidades políticas de
berían de adiantarse ás actua
cións do· poder xudicial. "Non fai 
falta estar na senténcia dun xuiz 
para asumir responsabilidades 
políticas", afirmou en Radio Voz, 
contradecindo de xeito categóri 
co o que veu afirmando todos 
estes anos no parlamento gale
ga cada vez que era encausado 
un dirixente do seu partido, sen
do o caso máis nídio o do con
selleiro Xan Fernández, ao que 
se negou a cesar. 

Menos renuentes que os popu
lares en enxuiciar a Moreda, es
tiveron os de Esquerda Unida 
que, nun comunicado firmado 
por Anxo Guerreiro, mostran a 
sua indignación polas declara
cións do presidente da deputa
ción coruñesa, afirmando que 
xustifica as accións dos GAL e 
se "lamenta de que non fosen 
máis eficaces na sua acción te
rrorista e delictiva". 

O parlamentar do BNG, Fran
cisco Rodríguez, pola sua ban
da, criticou as declaracións de 
Moreda, afirmando que "está 
asumindo plenamente as bar
baridades do estado policial. 
·Son declaración que non nece
sitan ser comentadas, pois xa 
se define o seu autor por elas 
mesmas", negando que con es
ta postura se estivese a apoiar 
ao PSOE, "pois nós xa explica
mos con anterioridade a nosa 
inequ ívoca posición sobre os 
GAL e a crise de Estado. Non 
adoitamos comentar declara
cións que non necesitan clarifi
cación, nen facer as nosas va
loracións políticas por manifes
tacións xornalísticas". + 

JULIÁN SANCRISTÓBAL E XOSÉ AMEDO,'DA UNIVERSIDADE ÁS CLOACA 

Bilbao, 1971. Na Faculdade de Ciéncias 
Económicas vívese a resaca represiva 
das mobilizacións do último trimestre de 
1970 contra o Consello de Guerra que 
c·ondenara a marte a seis membros de 
ETA (entre eles Mario Onaindia). Julián 
Sancristóbal é un rapaz tímido que acaba 
de chegar á Universidade e que, como 
tantos outros, ten a sua conciéncia dividi
da entre a .repugnáncia que lle provoca o . 

. fraf)quismo e o medo que lle impede 
compq.rtir a primeira liña do enfrentamen
to co réxime. Durante o primeiro ano de 
estáncia na Faculdade terá ocasión de 
ver unha imaxe que se converterá nunha 
pez~al da paisaxe universitária da 
época : u.n indivíduo xoven e atlético 
arrinca con desprezo indisimulado os car:
teis que tencionan erguer un cativo con
trapoder informativo frente á censura' ins
titucionalizada. Desde a si.Ja voluntária 

· discreción, Sancristóbal escoita rapida
mente os dados básicos sobre a identi
dade do suxeito : trátase dun policia da 
Brigada Político-Social apelidado Amedo. 
Non sabe moito máis sobre el pero si co
ñece o seu estílo: arrogante·, prepotente, 
provocador. 

VIDAS CRUZADAS 
XEsus VEGA 

Bilbao, 1983. Julian Sancristóbal é un dos 
governadores civis máis novos da recente 
história política do Estado español. Desde 
o seu despacho na Praza Elíptica non po
de evitar que as lembranzas consuman 
unha parte do seu 

de da cuesti9n. Dos informes que tiña pe
dido, todos coincidian nunha cousa: en 
matéria de loita contra ET A, Xosé Amedo 
oferecia unha solvéncia elevada: un poli
cia con capacidade de liderazgo sobre os 

seus compañeiros, 
disposto a xogar valioso tempo. 

Quen lle ia dicer 
que, con trinta 
anos, teria o man
do daqueles poli
cías que, dez anos 
antes, mantiñan a 
calquer prezo a lei 
e orde que emana
ba dos "Principios 
Nacionales del 

-------------- forte, sen receios 

:Movimiento". Pero 
el non era un re
cén chegado: xa 
simpatizaba co 
PS.QE antes de 

· 1975 e resultara 

'A singular sociedade 
delitiva estabelecioa 

entre Amedo e · 
Sancristóbal constitue un 

exemplo a respeito da · 
lóxica .que presidiu a 

transición' · 

ante os novos res-
p o ns á beis do · 
PSOE e convenci-

. do de que o Esta
d o tamén se de
fende nas cloacas. 

Madrid, 1994. O 
xuíz Garzón acu
sa a Sancristóbal 
e outros mandos 
policrais de ter 
promovido e parti-

. eleito nas municipais de 1979. O proble
ma da ETA seguia tendo unha envergadu
ra semellante á que posuia nos seus tem- . 
pos de estudante. Requeríanse, pór tanto, 
meios extra,ordinários á altura da gravida-

cipado no secues
tro de Segum:lo 

Marey. A partir das declaración·s-de Ame
do e Domínguez reábrense as dilixéncias 
xudiciais sobre as actividade.s dos GAL e 
adquiren valor probatórió as teses que 

rapontaban ao governo de Felipe Gonzá-

lez como o responsábel máximo daquel 
episódio de guerra suxa. En calquer ca
so, os testemuños xornalísticos e as ac
tuacións xudiciais certifican a verosimili
tude de duas premisas que se viñan fo~
rnulando desde había, tempo. Primeira: 
que a singular sociedade delitiva estabe
lecida entre Amedo e Sancristóbal consti
tue un exemplo ilustrativo a respeito da 
léxica que presidiu a transición posfran
quista. Unha parte importante da oposi
ción á vella di~adura optou polo "borrón e 
conta nova" e aceitou co-xestionar a Ad-

. ministraéión cos aparellos e funcionários · 
herdados do franquismo. · Segunda: que 
só un ano despois de obter 1 O millóns de 
votos, unha parte dos dirixentes do 
PSOE aplicaron a idea de que· a "razón 
de Estado" é un fin que xustifica o uso de ·
calisquer meio. Os 100 anos de honra
dez non aguantaron 12 meses de contac-
to cos fi9s do Poder. A prime.ira grande 
corrupción da equipa comandada por 
González estaba servida. A partir daí to- · 
do era posíbel , todo ficaba lexitimado no 
imaxinário felipista : o trasacordo sobre a 
OTAN, Juan Guerra, Filesa, Mari?no Ru
bio,-Luís Roldán .. :+ 



Francisco Rodríguez 
'Co PP haberia un retroceso instituci.onal dos naci.onaHsmos' 
• CARME VIDAL · 

-A utilización da crise 
política para o ascenso do 
PP ao governo español 
vai ter, segundo o 
deputado nacionalista 
Francisco Rodríguez, 
importantes 
consecuéncias negativas 
para os nacionalismos, 
que poden sofrer un 
retroceso institucional. O 
BNG opta porque sexa o 
mesmo PSOE o que teña 
que depurar as 
responsabilidades dentro 
do aparato do Estado nun 
momento no que o 
enfrentamento de poderes 
pode facer agramar máis 
casos de corrupción. 

A que se debe que sexa agora 
e non antes cando se faga pú
blica a corrupción dentro do 
aparato do Estado? 

As acusacións de corrupción co
mezan a agromar coincidindo 
cunha reestruturación do capital 
financeiro que tivo manifesta
cións claras nos casos de Mário 
Conde , Javier de la Rosa e 
mesmo Mariano Rubio . Esta
mos polo tanto ante unha nova 
agrupación do capital español . 
que, ao estar hoxe internaciona
lizado, ten claras vinculacións 
forado Estado. A crise está ser
vindo a unha guerra desatada 
en tre sectores que estiveron 
controlando o capital financeiro , 
asi como pontos neurálxicos do 
Estado e outros que o están 
substituindo. Esa guerra pode 
non estar controlada en todas 
as suas consecuéncias. 

Estase a dar unha vinculación 
directa entre a críse política e 
a situación económica? 

Chama a atención que se tente 
reducir a situación económica á 
pol ítica monetarista. Semella 
como se fose a cotización da 
peseta o único termómetro. A si
tuación económica está mal 
agora, estivo hai dous anos e 
seguirao estando co Partido Po
pular no poder, porque eses son 
problemas estruturais do capita
lismo a nível internacional que 
cada quen padece de forma dis
tinta, máis Galiza que Catalun
ya, por exemplo. O problema de 
fundo existía xa antes desta cri
se, o que aé.ontece é que só se 
xulga a situación econ~mica se
gundo un monetarismo puro e 
duro, sen- ter en conta indicado
res reais como a capacidade 
produtiva e de xerar emprego, o 
poder adquisitivo da xente ou o 
ben estar social. 

Modificar o sistema 
de partidos · 1 

Alén das intencións do capital 
internacional, hai motivacións 
políticas claras de substitu
ción partidária no governo es-
pañol? ' 

Si, .as motivacións po9en deber
se a que o capital financeiro te
ña xa decidido un despraza-

mento rápido do PSOE e a que 
se queira tamén deslexitimar o 
aparato formal da democrácia 
burguesa para xustificar: que o 
sistema de partidos non vale e 
que é preciso unha nova saída 
onde os xuíces son os únicos 
incorruptos. Paréceme verda
deiramente alarmante que se 
poda propriciar a saída dun sis
tema institucional que _non fun
ciona através do poder xudicial. 
Pode tamén servir Pé!ra que da
qui naza unha reforma eleitoral 
moito máis involucionada, que 
haxa recortes de liberdades e 
que se dé un ascenso fascista, 
xa non en termos totalitários, 
senón encoberto nunha fraseo
loxia democrática. Todo iso ser
viría tamén, claro está, para re
solver drasticamente a presión 
que para o Estado español , 
dentro da Europa de Maastricht, 
supón a cuestión nacional . 

'A mellar solución é 
que o PSOE 
asuma todas as 
responsabilidades' 

En canto aos direitos sociais, 
non está a ser empregado ta
mén o tema dos GAL de cara 
a radicalizar ainda máis o libe
ralismo económico? 

lso é unha evolución do· próprio 
sistema. O que acontece é que 
agora se quer correr máis · nese 
aspecto e o grande capital vai 
por esa via a nível internacional 
e no Estado español tamén. O 
PSOE, mesmo indo claramente 
por ese camiño, vai máis de va
gar e incluso parece facer ama
gos de non querer profundizar 
máis, para manterse con prag
matismo no poder e co control 
do aparato do Estado. O capital 

internacional, tanto europeo co
mo norte-americano está dese
xando facer tabula rasa e con
seguir un capitalismo ainda 
máis selvaxe. 

Como se· entende entón o pa
pel que está a desenvolver Iz
quierda Unida? 

<t 

O papel de IU é primeiro ver se 
se pode beneficiar a curto pra
zo. Tampoucci hai que esquecer 
unha fundamental cuestión de . 
fundo, que é o seu tremendo -es
pañolismo, que fai que como 
aparato teña unha postura radi
cal · sobre o deseñvolvimento do 
Estado ·Autonómico. Non se en-

ANDRÉS PANARO 

tenden senón as acusacións 
constantes de Anguita cóntra 
Pujol, ao que lle recorda conti
nuamente o carácter de clase, 
cando mesmo o PSOE é moito 
máis favorábel que CIU aos mo
nopólios e máis dependente do 
capital internacional. 

Continuidade do Governo 

O BNG rexeita a convocatória 
de eleicións anticipadas e exi
xe a depuración de responsa
bilidades, onde está a saída a 
esta.situación? 

Sabíase desde hai tempo da 
vinculación de parte do aparato 

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

'O PNV tenlle medo ao PP, 
· mália seren da mesma internacioliQI' 
Que cámbios poden experi- · cional. E imposíbel senón en-
mentarse no referente aos tender como o PNV, que per-
direitos das nacións dentro tence á internacional onde está 
do Estado español? r o PP, teña medo do seu aseen-

O feíto de CIU e PNV seren tan 

so ao gov.erno est~tal. 

Como vai repercutir o ascen
so do PP nos nacionalis
mos? 

reticentes a que veña o Partido A pior consecuéncia da entra-
Popular non é porque Euskadi da do PP no governo $Spañol 
e Catalunya non vaian ter ga- seria no tocante aos naciona-
rantidos os seus intereses eco- 'Q capi't·~I ft'na_ncei·ro lismosl que é neste momento o 
nómicos como os tiveron sem- que máis lle preocupa. A sua 
pre no Estado español, senón ..... n°On está contento política pasaría pola homologa-
porque son conscientes de que · ción do mapa autonómico, o t 

o pp vai estar disposto a un . con que os . cal significa volver outra vez a . : 
pulso ideolóxico e de retroceso un sistema unitário . Mesmo 1 

institucional contra o nacionalis- espazos tentarian manipular os tribunais : 
mo. lsto non se debe SÓ ao seu para frear direitos tan elem·en- : 
españolismo tradiciona!, senón económicos teñan tais como a normalización lin- : 
tamén a que o capital financei- moitos parapeitos güística, ademais de reforzar 1 

ro, o que máis pode, non está aos..secto,res máis españolistas l 
contento con que os espaz9s institucionais de do exército, da própria policía e : 
económicos teñan rnoitos para- da base social que se sente l 

1 peitos institucionais de tipo na- tipo nacional' . española.• . 1 
1 1 

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

'do Estado a métodos terroris
tas, corrupción económica e 
mesmo narcotráfico. En nome 
da loita antiterrorista perseguiu- · 
se a liberdade de expresión 
nunha guerra suxa que nunca 
foi confesada com6 .tal. Non du
bidamos da implicación do par
tido do governo español , pero 
p_ensamos que a mellor solu
ción é a continuidade e que o 
PSOE asuma todas as respon
sabilidades. 

O PSOE está a ser vílima da 
sua forma de actuar. É curioso, 
e dá a medi.da do sistema, que 
cando ese partido actua dunha 
forma menos absoluta e con 
menos control, s~ o compara
mos co PSOE que atentaba 
contra o pluralismo democrático 
na integración na Otan; é cando 
as acusacións contra él son 
maiores. O máis adecuado seria". 
que continuase · o governo ac
tual. O enfrentamento entre os 
poderes servirá para aclarar a 
situación e depurar responsabili
dades, pero posibelmente non 
poda aguantar toda a lexislatura 
e entón a situación vai depender 
moito da forza do PP, que pode 
encamiñar a sua política a re
matar co sistema de partidos e 
a democrácia formal actual, pa
ra-dar pé a unha ·dominación .ex
clusiva dos que teñen maioriais 
absolutas. 

As acusacións veñen dos 
mesmos que avalaron a gue

. rra contra ETA 

Algunhas organizacións políti
cas denunciamos no seu dfa 
que o pacto constitucional foi 
feito para acabar cos .discrepan
tes e co nacionalismo que non 
aceitaba o. Estado das Autono
m ias. En nome ·diso xustificouse 
a guerra suxa e o cotnrol dos ci
d ad áns. Todo o marco parla
mentar español pactQu a loita 
antiterrorista e todos aceitaron 
que foraºda. constitución non ha
bia direito a existir. Os que acei
taron que frente a unha guerra 
que eles chamaron antiterrorista 
era posíbel calquer meio, agora 
acu.den a argumentos antidemo
cr-áticos e a mencións do Estado 
de Direito para faceren as acu
sacións. 

O clima de corrupción, onde a 
política se desenvolve nos 
meios de comunicación, be-
neficiará ao PP? · 

Os protagonistas parecen ser 
alguns meios_ de comunicación 

·con claros intereses económi
cos detrás e o poder xudicial ; 
quer dice,r , toda xente movida 
por grandes intereses financei
ros internacionais. O PP non 
seria alternativa se non fose 
polo desgaste da situación ac- / 
tual. Non van chegar ao poder 
por unha opción na que a xen
te crea,· ainda que estexa er:i-

. ganada, senón pala própria di
námica dos sistemas eleito- · 
rais. O PP está xa a talar dun 
indulto a Amedo e Domínguez 
e da habilitación de todos os 
acusados de pertenceren aos 
Gal. Non se busca a depura
ción .do aparato do Estado, se
nón a crise para que unha op
ción política poda gañar unhas 
eleicións e se empolingue no 
poder.• -
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O pasado dia 13 caducou unha . subverició~lde 1.700 millóris _de p~setas ao Grupo.M_ardo que 
• • ~· • 1 - • '"' - .. - ' " • 

Sobrino Manzanares • .... 

1 • 

ou como .deber sete mil 'miHóns sen que .pase nada 
•MANUEL ~IGA 

Xosé Manuel Sobrino 
Manzanares, un. home duns 
65 anos, seductor para os 
negócios, é desde bai 
vintecinco anos o factotum 
do Grupo MAR. Segundo 
alguns dos seus achegados, 
exerce de conselleiro 
delegado, director e caixeiro, 
ainda que un informe da 
lnspeción de Traballo, de 
Febreiro de 1994,· non 
deixaba de especificar as 
dificuldades para localizar 

-- aos responsábeis da 
empresa. El é, con1odo, a 
cabeza máis visibel, dun dos 
maiores mistérios 
empresariais non 
investigados pala xustiza. 

Ao seu redor, Sobrino Manzana
res teceu unha rede de socieda
des que se nun .primeiro momen
to serviron para aproveitar as si
nérxias do grupo, má_is tarde fo
ron utilizadas como enxámio co 
que eludir responsabilidades. O 
mentado informe da lnspecíón de 
Traballo constata a resposta dun 

l · directivo de MAR no sentido de 
que as empresas eran ''totalmen
te independentes con obxetos so
ciais diferenciados, se ben o o 
Consello de Administración era 
común" a várias destas soéieda~ 

Antonio Ramilo foi chamado a declarar en 
várias ocasións como directivo de M.AR. 

. des. Tal e$tratéx~a ·seria -rébatida 
definitivamente o pasado-ano por 
u·nná s_enténcia do Xulgado do 
So_cial ·-de Vigo ao ~stablecer a 

-"responsabilidade solidárla': de to
das ·as. empresas do grüpo. Tal 
senténcia consideraba probada a 
"unidade de direción, .confusión 
patrimonial, identidade de domici
lios", etc. entre Cordelerías Mar, 
Mar S.A. e Con_xeladores Mar-1,2 
,3 e Mar de Vigo. Sobrino Manza
nares· perdeu asi a batalla aéf pre
tender desvincular ao resto do 
grupo das responsabilidad~$:con
traidas cos traballadores de Cor
delerías Mar ac;>s que adebedabá 
vários meses de salário. 

Un curriculum 
pleno de 11éxitos" 

Pero foi unha das contadas e sim
bólicas derrotas de Sobrino . que 
no seu curriculum de empresário e 
xestor acumula "éxitos" insospeita
dos. En 1991 conseguiu que a Se
guridac;je Social lle aceitase como 
aval un edifício vendido anterior
mente. En Outubro do ano seguin
te entregaria na Delegación de 
T raballo un talón sen fondos de 50 
millóns de peseta~. Con anteriori
dade, en 1990, conseguiu que os 
traballadores aceitasen corno pa- ¡---------------------- ----....,----- ------ --- --- ------ ------ -- ------ - --------------, 

~~i~iu~~~~~~ª~;~, ~~1 ó~6i~reqsuª~ ! ·Mistérios que a Xunta. deberia investigar 
contaba. cunhas cargas de mil ·mi- : 
llóns de pesetas repartidas entre : 
vários bancos. Testigos do men- ., 
cionado pago foran ademais dos : 
próprios traballadores e duri notá- l 

Entre os rnistérios que rodean 
algunhas das operación do gru
po está o da propriedade da em
presa mixta htspano-arxentina 

rio, os conselleiros Xan Fernández • Mar_::.Lavquen que segundo al-
. e Gil Sotres. Sobrino Manzanares : , guns foi vendida a empresários 
cornprorneterase a librar de hipo- l urugu_aios dos que non se coñe
teeas a finca, pero chegada a hora : ce nen o nome, nen o domicílio. 
da verdade non fixo tal. -. 1 

Tampouco se sabe onde foron a 
·parar os ingresos pola venda da 
pesca obtida nas Malvinas. Cor
delerías Mar suministraba habi
tualmente aos barcos redes e 
aparellos que nunca chegaba a 
cobrar. Os ingresos dos barcos 
perdianse nos recovecos dunha 

administración que en poucos 
anos deixou a Cordelerías, unha 
empresa rendabel, cunhas car
gas superiores aos mil millóns 
de pesetas. Asi o poñia de ma
nifesto, con toda claridade, o in
forme da lnspeción de Traballo: 
"Caberia pensar -dise- que a in
tención última é o desmantela
mento do centro de traballo sen 

. que polo momento a empresa 
evidenciase esforzos ou xes 
tións tendentes a superar a ac
tual situación de inactividade". 

b terceiro.mistério incumbe direc
tamente á Xunta que ante a es-

candalosa situación da empresa 
e a mobilización dos traballado
res non ten máis palabra que a 
<'.te dicer que é un problema que 
supera a sua incumbéncia por se 
tratar dunha empresa privada. 
Non oustante, o governo autóno
mo concedeu 172 millóns de sub
vención ao grupo e a piques esti
vo de entregarlle outros 148 se 
non fosen embargados polos 
acredores. Os 172 millóns desa-
pareceron, a empresa non pagou 
a cuota obreira da seguridade so
cial , tal e corno prometera, pero a 
Xunta nunca acometeu, até odia 
de hoxe, unha investigación.• 
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Non tan inxénuos foron sen em
bargo os accionistas de MAR, en
tre os que se encontraban mem
bros das famílias de rnáis abolen
go na cidade olívica. Durante 
anos, Sobrino Manzanares foise 
gañando a sua confianza a costa 
de repartir cuantiosos dividendos, 
que obtiña non duns benefícios 
inexistentes, senón de suc.esivos 
créditos bancários. Era igual que 
en tempos do Xeneralísimo can
do de cada tres barcos que che
gaban ,- un deles ia destinado a 
repartir entre os coñecidos, de 
modo que era frecuente ver circu
lar as caixas de pescada polos 
chalets de Peniche. 

~------------------------------------------------------------- - -- --------------~ 
Vendidos os barcos e o património 
-hoxe só quedán tres buques con
xeladores en rnans da empresa
todo son agora débedas aos ban
cos e aos traballadores. A prática 
totalidade das entidades de crédi
to están implicadas nesta derrama 
calculada en rnáis de 4 mil rnillóns 
de pesetas, ás que haberia que 

sumar os intereses de cinco anos. 
Sobre o conxelador Mar 3 , por 
exemplo, pesaban xa, en Setem
bro de 1992, tres hipotecas e sete 
embargos, segundo consta no Re
xistro Mercantil de buques. 

· Os rnáis de trescentos traballadores 
hoxe afectados cobran actualmente 

o seguro de desernprego e non al
bergan apenas esperanzas de che
gar a facerse algun dia cos dous mil 
millóns que lles debe a empresa. 

Subvencións conxeladas 

Precisamente, os traballadores 
son os autores dunha 'querela cri-

r--------------------------------------------------, r-------------------------~--------------------------------------------------- -
. ' 

Final dun, .·grupo ponteiro 
Motopesqueros de Altvra Reu
nidos S.A. naceu nos anos cin
cuenta, comandada por Xavier 
Sensat Curbera. Nun primefro 
momento formada por dous 
barcos dedicados á pesca do 
lresco, pronto chegou a reunir 
unha frota composta por 104 
barcos. Paralelamente toi· me
drando un grupo e_mpresarial 
destinado a fornecer a esta fro
ta dos servícios e. rnédios nece
sári os. Asi naceu Servícios 
Pesqueitos Portu~rios, Mútua 
de Armadores Reunidos, Serví
cios Mecánicos Flota, MARSA 
(frigoríficos) e Cordelerías Mar , 
destinada á fabricación de re
des e aparellos. -

O auxe dós barcos conxeladores 
conduciu en 1968 á liquidf!ción 
total da frota do fresco, pero a ex- ' 
pansión do sector pesqueiro 
mantivo a forza do grupo. Só Cor
delerías Mar chegaria a contar 
con 350 empregados. Pero en-
1977 comezaron os reveses. Su
cesivos planos de reconversión fi
nalizaron en 1989 coa suspen
sión de pagos de Cordelerías. A 
pesca corneza a retroceder froito 
do impacto da política das 200 
millas e da entrada na UE, pero o 
grupo resíntese tarnén dunha lon
ga série de irregularidades ern
presí;lriais. Qesde 1991 qS notí
cias. que rodean a MAR anúncian 
o esmorecemento da firma.+ 
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De Nieto Antúne 
Como outras famílias emprende
doras da comarca, os Alvarez, 
Massó, Barreras, Zarauza, etc., 
o grupo , que en 1948 fundou 
Sensat Curbera viveu o seu 
apoxeo económico baixo o pálio 
do franquismo. Pero as relacións 
políticas de Xosé Manuel Sobri
no Manzanares, xestor de MAR 
nos últimos. vintecinco anos, non 

o remataron coa caída do réxirne. 
(!) 

> 
~ Se en tempos do Xeneralísimo, 
fi? os vínculos económicos do grupo 
~ conxelador co governo chegaban 
~ ao almirante Nieto Antunez, ínti
~ rno de Franco, Sobrino Manzana-

Sobrino Manzanares, director do grupo, foi tamén presidente do Polo de Desarro- :2 res foi quen de bandearse na de-
rn oc ráci a con similar ventaxe. llo Vigo-Porriño. Na fotografia, sinalándolle a Franco un panel expositor durante 

unha visita á cidade en 19_70. . · Amigo do ex-Conselleiro Xan 

--------------------------------------------------~ L-----r---------------~--------------------------------------------------------
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é responsábel 

minal contra o Consello de Admi
nistración do grupo e dun embar
go que ten paralisado no porto de 
Marfn ao buque Mar3. A história 
deste barco é significativa por 
canto da sua saida á mar para 
traballar en augas das Malvinas 
formando parte da empresa mixta 
hispano-arxentina Mar-Lavquen 
depende que a Unión Europea fa
ga entrega du nha ax u da de mil 
éen millóns de pesetas á empre
sa e de que o Ministério de Agri
cultura, Pesca e Alimentación . 
(MAPA) destine tamén ao grupo, 
por igual conceito, unha subven
ción de 550 millóns de pese~as . 

O pasado 13 de Xaneiro finalizou 
o prazo concedido pola U E para o 
cumpremento de condicións. Con 
todo, un recente escrito do director 
xeral de estruturas pesqueiras do 
MAPA, Rafael Jaen, fai crer que 
este prazo pode ser prorrogado. 
Os traballadores esixen que unha 
parte desta subvención se empre
gue en cubrir os salários atrasa
dos. Asi o demandan CCOO e 
UGT. A CIG vai máis alá. Un por
tavoz deste sindicato afirma "non 
confiar, como tan CCOO e UGT, 
na palabra do empresário. Nós so
mos partidários de manter o em
bargo do Mar3 até que se cumpra 
o pago do 25% dos salários ade
bedados aos traballadores afilia
dos". "Se non hai un aval neste 
sentido -sinala este portavoz da 
central nacionalista- poderia suce
der que deixásemos sair o barco 
coas axudas e lego que quedáse
mos sen nada". 

Tamén os bancos aspiran a rece
bir os cartos desta subvención, 
asi como á cesión das accións 
dos barcos, por mor das debedas 
que con eles manten a empresa. 
Pero todo aponta a que Sobrino 
Manzanares prefire ter conxelado 
o proceso, en canto non vexa un
ha saida que lle permita facerse 
cunha parte da subvención, alén 
do que se leven os bancos e os 
traballadores. 

De non resolverse o dilema os 
bancos poderian acaba:r quere
lándose contra Sobrino Manzana
res e contra outros directivos, to
dos eles coñecidos na cidade. É 
o caso de António Ramilo Fer
nández-Areal que xa foi citado a 
declarar ante o xulgado en várias 
ocasións.t 

~------------------··------, 

a .Abel Caballero 
Fernández -un capitán de fragata 
na reserva- e doutros membros 
do Partido Popular que o invita
ron a várias reunións desta lorza 
política, non descuidou ·as alian
zas pola sinistra. As suas boas 
relacións con Pepé Loira, director 
xeral de pesca, e co ex-ministro 
Abel Caballero, están na raiz da 
criación da empresa mixta Mar
Lavquen que actualmente ten 
pendente a concesión dunha 
subvención de 1 .100 millóns de · 
pesetas por parte da U E e de 550 
millóns máis por parte· do MAPA. 

i 
Quizá nestas boas amistades radi- 1 
que a clave de qu_e até hoxe, nen o : 
Ministério, nen a Xunta de Galiza, 1 

lle esixisen responsabilidades.• : 

~------------~~----~~~~-~~J 

CONFLITOS NOS CONCELLOS -

A Directora de ~olítica Interior visitou .Vigo para. impoñer o plano policial 

Os-afectados de G-uixar énsaian a via eleitoral 
e rematan coa violéncia 
•H. V. 

A detención de seis persoas de 
Guixar a resultas dos incidentes 
da noite do dia dia 14 coincidiu 
cos primeiros abandonos por par
te dalguns integrantes d_a Comi
sión de Afectados pota Construc
ción da Pranta Empacadora, a ra
zón era a viruléncia do conflito. 
Dous días dsspois dos incidentes, 
a Comisión facia unha chamada á 
cibdadania para rematar coa vio
léncia e anunciaba a constitución 
dunha candidatura viciñal para as 
muñicipais. A outra coincidéncia 
era a visita á cidade por parte da 
directora xeral de política interio~. 
Concha Sáenz. 

sacar rendabilidade eleitoral á 
instalación da empacadora. Dun
ha banda, un sector da direita 
trata de montar unha candidatura 
independente de comerciantes de 
Teis. A pretensión é arrepañar vo
tos daborido para conseguir o edil 
que, segundo os inquéritos que 
eles manexan, f;;ilta ao PP para 
facerse coa maioria absoluta nos 
vindeiros comícios municipais. 

. Esta candidatura viria promovida 
por Pablo Padin, en tempos con
celleiro e despois conselleiro de 
Sanidade en representación de 
Coalición Galega. O PP esta pre
sente en Teis através da Asocia
ción de Comerciantes, pero non 
como partido debido ao posicio-

;,: · ~ namento a pral da empacadora 
< ~ . que ten en Compostela. 

1~, ~ 
As distintas posicións políticas ian 
tomando forma. Dunha banda 
anunciábase unha candidatura vi
ciñal indepern:iente para as elei
cións municipais de Maio, detrás 
da que estaba o PP. Pela outra, 
o Venres o PSOE asinaba un 
pacto interno cara as municipais, 
no que se incluía unha cláusula 

Este local, situado frente a empacadora en construción, mostraos efectos da protesta: A outra operación política foi abor
tada, procedía das filas do guerris
mo e estaba comandada polo mili
tante socialista , Miguel Arauxo. 
Carlos Príncipe acusou velada
mente a este sector de tratar de 
desprazalo da alcaldía -mesmo 
dando paso á direita- para des
pois afastalo da dirección do 
PSOE vigués. Desde A .Coruña 
chegaban as ordes para a policia 
actuar con contundéncia e manter 
o conflito coa tensión máxima, ou 
retirar a policía do Estado para 
que fose o Concello quen carrega
se da represión. Príncipe pulsou 
ao PSOE de Madrid e Concha Sá
enz visitou a cidade para pór arde. 
De contado, os viciños pediron a 

, coa pacificación de Guixar. Os 
guerristas, que usaban o conflito 
para desestabilizar a Carlos Prín
cipe, eran neutralizados polo aval 
de Madrid a meio da presenza en 
Vigo de Concha Sáenz. 

Resíduos da Xunta. Os verdes 
tampouco querían usar material pi
rotécnico para protestar. 

dimento xudicial. 

A viciñanza de Teis era quen es
taba a pagar as incomodidades 
do enfrentamento. A violéncia po
lictal súmabase aos distúrbios 
que provocaban no bairro os ·en
frentamentos producidos até ben 
entrada a madrugada. Os comer
ciantes, dispostos a apoiar unha 
candidatura independente, non 
.suportaban máis tempo as perdas 
producidas polo conflito. 

O concelleiro da maioria 
absoluta 

Antón Lois, integrante da Comi
sión de Afectados e militante do 
colectivo ecoloxista Landra, distan
ciárase da dirección da Comisión 
por discrepar das medidas violen
tas e_por aceitar aquela o Plano de 

URha fonte consultada por A Na
sa Terra informou que un grupo 
de integrantes da Comisión non 
queren facerse cargo dos custes 
xudiciais das primeiras persoas . 
acusadas. U.n mozo está en pri
sión e outro baixo detención vixia
da nun hospital da cidade, onde 
convalece de diversas lesións 
provocadas cando· foi detido. O 
rapaz que perdeu parte dos de
dos da man pala explosión dun 
fogu~te que manipulaba, tamén 
poderia verse incurso nun proce- Duas operacións políticas queren ~in da violéncia. • 

A LEXITIMlDADE DA PROTESTA SOCIAL 

Praticamente todos os dias os viciños de Teis 
saen á rua, desde hai meses, para protestaren 
pola construción dunha empacadora de lixo no 
centro do bairro, en Guixar. A ubicación desta 
empacadora, que a alcaldía considera funda
mental para dar saida ao problema do lixo na 
cidade, nun bairro tan povoado como Teis, ti
ña que ser -polémica, máxime cando nun prin
cípio se pensou neutras partes da cidade, que 
foron desbotadas ante a oposición viciñal. 

Din os que apoian a construción que nalgun 
lugar hai que poñela: que por Teis pasa a via 
do tren que terá que transportar o lixo a Mei
rama, logo de empacalo; que o vertedoiro do 
Zondal está no límite, e con perigos de epidé
mia na zona ... Son alguns deles argumentos 
de peso, que non se poden ignorar. Pero os 
viciños contestan que Teis é un bairro moi po
voado, e que se ubica ali a empacadora por
que é residéncia de xente traballadora; que a 
empacadora vai verter líquidos, facer moito 
ruído, e que o paso dos camións durante toda 
a noite vai impedir durmir aos viciños; que se 
podaría con~truir no monte, ainda que fose 
máis custosa, xa que o respeito. do entorno e 
os problemas sociais que orixina son eviden
tes; que as empacadoras xa non se cons
truen en Europa 'e l)SA, onde se desbotou 
por nociva a incineración ... Argumentos con
tundentes, que r:ion deben carecer de valor, 
cando. nengun cutre bairro de Vigo quer a 
empacadora. · 

Pero en Guixar, ademais do debate técnico
económico sobre o tema do lixo, están en 
cuestión outros problenJaS ~senciais, como 
son: a reciclaxe ou a indneración do lixo en 
Galiza, a coeréncia partidária, o papel da mo-:. 
bilización social, e o respeito-ás mi norias. 

Sobre a primeira das cuestións ás que facia 
referéncia no parágrafo anteripr, na visita que 
o pasado Venres . re~.lizaron á empacadora, o 

- Góvernaaor tívíl ·e ;:i- Direcro·ra -Xeral de· Políti-

ca Interior, quedou patente que Governo cen
tral, Xunta e Concello están unidos para que 
se efectivice a construción, xa que como dicia 
Carlos González Príncipe, Alcalde de Vigo, "A 
de Vigo é a primeira das 32 plantas que se 
construirán en Galiza ... polo que non nos esta
mos xogando o futuro da cidade senón o da 
Galiza". As afirmacións de Príncipe son coe
rentes, aposta pola incineración do lixo, e todo 
indica, que será en Vigo onde se decida so
cialmente se o plano da Xunta vai adiante, ou 
ten que redefinirse aceitando · un modelo máis 
acorde coa protección do meio ambente, co
mo é a reciclaxe. Postas asi q_s causas, ou se
xa no contexto real e global -non localista
no que está ubicado o problema, resulta que 
tanto os conservadores como o nacionalismo 
actuan a nível local con critérios diferentes 
aos nacionais. Pero, máis ala das incoerén
cias partidistas, a diferé.ncia estriba no r'esulta
do final, xa que de seguir adiante as obras, os 
conservadores ~conseguirán efectivizar o seu 
programa, e os nacionalistas verán esfumarse 
a sua ·1oita a favor dun tratamento adecuado 
dos re"síduos. · 

En Guixar tamén está · en cuestión outro as-

-----~-------~--
'En Guixar tamén está en 

cuestión se frente ás 
decisións ·das institucións 

só cabe o recurso · 
administrativo, ou tamén . 

ten lexitímidade a protesta 
social' 

-pecto importante, concretamente: se frente ás 
decisións das institucións só cabe o recurso 
administrativo, ou tamén ten lexitimidade a 
protesta social como últrmo recurso. Non hai 
dúbidas de .que en Teis protesta todo un bai
rro, non se trata de 50 ou ·100 persoas cunha · 
consigna partidista e facendo follón. Goste ou 
non, estamos frente a un problema social, de 
tanta dimensión como os da Fonsagrada, Alla
riz, ou o de cafquer colectivo de traballadores 
que realiza unha folga ou manifestación contra 
o peche da sua empresa ou perseguindo mé
lloras salaríais. Non se pode resolver este pro
blema coa utilización da forza pública e xustifi
carse dicendo que detrás está tal ou cal partí- . 
do, porque isto sempre se dixo de todos os 
conflitos e mobilizacións sociais desde o po
der. Se desde a esquerda nacionalista se per
de sensibilidade frente á mobilización social, 
ainda que noFl goste cu dexie ao descuberto 
as nasas debilidades, estamos fortalecendo a 
institucionalización frente á mobilización so
cial, e isto é, ·ao meu entender, perder de vistá 
cal foi e será o prinicpal meio de avance políti
éo e social en Galiza. Sen quitar por iso prota
gonismo á presenza nas institucións1 así como 
á propaganda dos obxectivos e fins do nació-
nalismo. · 

En Guixar, máis alá dos intereses partidistas 
locais do PP está en xogo o modelo ecolóxico, 
o papel da mobilización social, se as institu
cións están abertas á sociedade, e moi espe
cialmente se hai solidariedade e Rroxectó de 
país. Se os viciños de· Castrelos e Coia pe
chan os ellos frente á represión dun bairro, 
porque lles soluciona o problema imediato do 
lixo, só estamos alimentando individualismo e 
egoísmo que con seguridáde se vai reproducir 
frente a outras mobilizacións sociais, ainda 
que pensemos daquela r:náis xustas porque 
nos favorecen partidistamente ou están mellar 
enfocadas. Todo isto está en xogo en Teis, e 
non só o problema de ·onde botar o lixo na ci
dade de Vigo.• - · · - · - · · · · 



INESTABILIDADE NO CENÁRIO POLÍTICO 

O presidente Cavaco Silva fai voto de siléncio 

A direita · portugues'a e1frontél . 
as n1aiores dificuldades dos dez últimos anos 
• GON(:ALO NUÑO/PORTO 

A dois meses do remate do . 
ano em que Abril dos . 
Gravas completóu 20 anos, 
os sociais democratas 
portugueses -há 1 O anos 
no Poder- agitaram-se 
desnorteados com os · 
pavores do complexo de 
orfandade, pois de repe11te 
-e nada mais que. de 
repente- o chefe lnaga a 
incerteza nas hostes dos 
seguidores e com a car-ga 
dramática de urna máxima 
histórica (e parafraseando) 
bem presente-no mais 
profundo da memória do 
povo lusitano: de bem com 
o Partido para mal do País, 
de bem con este para· mal 
daquele. \' 

Já com o voto de silencio assumi
do, Cavaco Silva deixou correr as 
coisas e criar nos portugueses a 
confusáo e a dúvida plenas·, ou 
seja, deixar d_e liderar, ora parti
dária ou governativamente, próxi
mos e futuros rasgos políticos. 

Depois da muita agitac;áo provoca
da -própria destes cenários-, e 
que leva já 2 meses, Cavaco Silva 
mandou dizer que levará o seu 
mandato até final da presente legis
latura; nada garantindo, no entanto,_ 
em relac;áo a chefía partidária. 

Há quem afi rme, pelos corredores 
da opiniáo pública, que todo este 
inusitado' silencio e surpree.nden
te auto-suspensáo do lider social 
democrata da vida pública do. pa
ís , náo passa de urna manobra 
bem maquinada para escamqtear 
o amontoada das dificuldades 
que se avizinham, bem distintas e · 
diferentes das que os sociais de
mocratas encontraram nos cha
mados anos d 'oiro 85190, levando 
alguns analistas a concluirem que 
o Cavaquismo só é possível. na 
Europa das facilidades e uma nu
lidade na Europa das exigencias 
( .. .) náo sabendo, por is so e aga- Os dous governantes ibéricos, hoxe en dificuldades, durante o último cúmio luso-español. 
ra, que rumo dar ao país. 

Quanto a nós algo se passa no 
seio do partido social democrata 
e é muito possível que o líder se 
sinta agastado com oportunismos 
e todos os ismos produzidos por 
1 O anos de ·poder in interrupto 
.,-tal é o rol e a listagem de 
atropélos ... da responsabilidade 
de apoiantes e següidores cava
quistas indefectiveis. 

Nesta perspectiva, e a ser assim, 
Cavaco Silva estará no papel de 
vítima, a que o Pavo poñugués. é . 

_extremamente sensível, remeten
do para os outros o de§>empenho 
de maus da película, já que o líder 
é incólume, impoluto e vertical. 

atractivos de silencios e mutis
mos, desviando-lhes as aten<j6es 
e retiran_do espac;o-de-manobra a 
Oposic;áo sobre a gravosa si
tuac;áo socioeconómica em que o 
país se encentra mergulhado? 

Se é assim -é um dos cenários 
possíveis....:.. resta saber até onde 
c_bega a resistencia, por agora ex
pectante, dos portuguese9 ou 
quem mais sai prejudicado desta 
tnstabilidade política cnm eleva
das repercussóes nocivas na já 
débil e traca economia, com em
presários e agentes económicos 
a criticarem asperamente -e pe
los motivos que· veremos adian
te-· o estranho comportamento do 

· chefe do Executivo portugu~s. 
Cavacó Silva está- na política por 
devoc;áo e náo por profissáo -os Conflitoilnstitucional 
portugueses sabem, por experién- ou o detonador da 
cia dolorosa, no que dáo estas conveniencia 
posturas ... Estará este político por-
devo<;áo a pulsar os "seus" gover- É já assunto nórmal e rotineiro, 
nadas -resignados aos caprichos praticamente caso diário, o parti-
da personalidade instável e depri- do do Governo denun,ciar publica-
mida do governante- com es tes ·,.,: mente FO ~president&_d.a República 

como o factor desestabilizador da 
governa<;áo do país. 

Perante o exposto fica-se com a 
ideia de que Mário Soares está a 
promocer, regularmente, urna es
pécie de guerrilha (crise) institu
cional, no seu relacionamento 
como Governo, ao vetar e criticar 
diplomas e acc;6es do Executivo. 
Náo deixa de ser curioso verificar 
que Mário Soares foi eleito para a 
chefia do Estado com os votos, 
também, dos sociais democratas. 

Será·que essa circunstancia obri
ga o chefe de Estado a ter 
atenc;óes para quem preteode go
vernar sem dar cavaco? 

poderes nas máos de um único 
homem (Cavaco Silva), simulta
neamente chefe do partido maio
ritário e primeiro-minístro (. .. ) Mui
tas pessoas para terem emprego 

· necessitam ter o cartáo do PSD 
( ... ) É melhor que me julguem ex
cessivo que pecar pelo silencio 
cúmplice ou por omissáo" -entre
vis ta recente de Mário Soares 
aos jornais portugueses. 

-' 
Dos últimos conflitos surgidos ré-
leva-se o veto a Leí das Policías 
Secretas e o caso da coope
ra9áo militar com o governo de 
Angola. 

A Leí do Sistema de lnformac;óes 
e Seguranc;a -SIS-, vulgarmente 

O mandatário luso tem vindo a fa- conhecida por Lei SIS~ que o 
zer reparos ao que considera Presidente vetou já por duas ve- . 
abusos de poder e que atribui a zes, é o instrumento legal que re-
ditadura da maioría, ~ excessiva guramentará os servic;os de infor-
concentrac;áo de poderes e a mac;áo, a sua organizac;áo e fun-. 
pouca transparencia da acc;áo go- damentalment~ a sua fiscalizac;áo 
vernativa, referindo que "a actual por urna comissáo, integrada por 
maioría tem vindo a dar lugar a . todos os partidos com acento na 

iu_ri}é! .c.o.n.cen_tca_<;,á9_ ~~~~~~~~E.~ .. __ ~s~e_rl]_~.1~~?: -~~.-~.E~J~.~.bJ i~~~ g~~ _o. 

Governo nao só náo aceita como 
discorda que o co.ntrolo dos din
heiros atribuídos ao SIS seja feito 
pelo Tribunal de Cantas. 

"Nem pelo que está a acorrer em 
Espanha -referencia ao caso 
GAL- faz estes senhores do Go
verno mudarem de opiníáo" -co
menta o cidadáo comum bastante 
preocupado, e com motivos para 
tal- com o desfecho desta lei , já 
que todos sáo potencialmente ob
jecto das investiga96es desses 
servigos. 

Para o Partido Comunista Portu
gu és (PC P) o SIS " é um caso 
particularmente chocante ( .. .) ao 
permitir-se que um servi<;o que já 
demonstrou ter sido colocado as 
ordens partidárias do PSD e que 
já mostrou actuar contra os direi
tos fundamentais dos cidadáos 
-esteja hoje, em roda-livre e sem 
qualquer forma de controlo eficaz 
e democrático". 

Existem, de facto , maus exem
plos no processo de actuagáo do 
SIS com filmagens de manifes
ta96es estudantis e de trabalha
dores, infiltrac;áo de agentes em 
plenários sindicais e um desenro
lar de atropelos aos direitos, liber
dades e garantias que a Consti
tuic;áo da República Portuguesa 
garante a cada cidadáo. 

••• Angola e material de 
guerra 

Em 25 de Novembro de 94 um 
semanário de Lisboa fez "man
chete" com a eventual venda, por 
parte de Portugal , de material de 
guerra ao governo de Luanda, ou 
seja, 4 helicópteros "Altouette 111", 
fomecimento de material para 
avióes "Mig" e operac;óes de ma
nutengáo em bases governamen
tais , tudo isso no decurso do re
crudescimento da guerra entre 
MPLA (governamental) e UNITA 
(movimento de guerrilha), senda 
Portugal um dos mediadores do 
processo de paz. 

O Governo comec;ou por negar a 
ex istencia de qualquer coope
rac;áo mil itar com Angola, mas -e 
colocado perante a evidencia de 
pravas insofismáveis- o ministro 
da Defesa acaba por pedir de
missáo do cargo , te ndo Cavaco 
Silva optado pel a demissáo do 
militar responsável pelas Oficinas 
Ger.ais de Material Aeronautico 
-fomecedoras desses servic;os
e rejeitado o pedido de demissáo 
do ministro. 

Posteriormente Mário Soares vi ria 
a vetar, como Chefe Supremo 
das Forc;as Armadas, a reco n
duc;áo do general Mendes Dias 
no comando da Forc;a Aerea Por
tuguesa, responsável -tal como o 
Governo- pelo sucedido. 

Jonas Savimbi, líder da Unita e 
em paradeiro incerto, exige expli
cac;óes ·ao Governo portugues. 

O caso acaba por provocar urna 
onda de reacc;óes entre a classe 
política lisboeta, cuja extensáo a 
Luanda fez '.'azedar" as relac;oes· 
entre José Eduardo dos Santos e 
Mário. Soares, que é violentamen
te criticado pelo embaixador an-

. g~l_§l!:JO _ e'!J _ Po~ugal , Ru~ Mi!lg~s •. 
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Foi mais urna acha na fogueira 
- dos conflitos Soares/Cavaco, só 

que desta vez -e em termos de 
opiniáo pública-: os portugueses 
concordaram com a actua9áo do 
Governo, apoiando a coopera9áo, 
e a todos os níveis, com Angola, 
pois "se náo f6r Portugal será 
qualquer outro a faze-lo". 

Mais recentemente, e no decurso 
de urna visita que efectuou a Lis
boa, o representante permanente 
do Secretário-Geral da ONU em 
Angola, Alioune Blondin, elogiou 
a participaQáo portuguesa em An
gola, "que tem -disse- um papel 
incontornável e muito importante 
para o desfecho do conflito ango
lano". 

Fugas ao fisco, corrup~ao, 
contesta~ao social e 
cargas policiais 
Confrontando com urna forte con
testa9ñao social , ao longo do 
ano , o Governo foi somamdo 
auténticos · desaires na tentativa 
de solucionar os problemas, ini
ciados pela contesta9áo estudan-
ti 1, em Abril , ao pagamento de 
propinas e aos exames do 1 Oº 
ano . O Governo responde com 
bastonadas policiais. 

Aos protestos , desencadeados 
em Junho, contra os aumentos da 
portagem na Ponte 25 de Abril 
- responde o Governo da mesma 
forma e feitio, ferindo na refrega 
da repressáo policial jornalistas, 
magistrados e militantes do pró
prio partido do poder, apanhando 
completamente etn falso o minis
tro das policias, que foi a tele
visáo acusar o PCP de fomentar 
a revolta da ponte. 

julgado e condenado, estando a 
decorrer os frami1es do recurso 
da ·sentega, por bu.ria, prevari
caQáo, participagáo em negócios 
e abuso de confianga. 

O caso Totta-Banesto, com o Go
verno a declarar aos portugueses 
-e até a exaustáo- que o investi
m e nto de Mário Conde no do 
banco luso nao ia além do permi
tido por Lei á participaQáo, directa 
e indirecta, do Banesto no Banco 
Totta e Ac;ores. rondava os 50% 
ou o equivalente _a 125 r:nilhóes 
de pesetas. 

A Regionalizac;áo (regióes autóno
mas-a-portuguesa) é outro dos 
erros graves, cometidos pelo pró
prio Primeiro-Ministro, já que cons-. 
tituiu o grande "slogan" da cam
panha eleitoral do PSD, com o pre
texto de que, ganhando as 

· elei9óes, o PSD iria fazer cumprir a 
Cosntituic;áo ... regional izando o pa
ís. Cavaco Silva viria a surpreen
der, urna vez mais, o seu próprio 
eleitorado ao afirmar-se -e depois 
de eleito- contra a r~gionaliza9áo . 

Evasao fiscal 
· "A corrup~ao existe" 

Com a manuten9áo da presente 
instabilidade política, assiste-se a 
urna saída (fuga) massiva de ca
pitais para o estrangeiro. As cau
sas directas deste autentico éxo
do financeiro S'ncontram-se no 
descontentamento dos agentes fi
nanceiros e dos empresários em 
rela9áo a política fiscal, a viola9áo 
do sigilio bancário e a tributa9áo 
das despesas confidenciais. 

próximos do limiar da pobreza; 
com urna percentagem do PIB 
para a Seguran~a Social a cerca 
de 1.0% da média europeia, o de
semprego aumenta diáriamente e 
na proporgáo da diminuigáo da 
massa salarial, cujos aumentos 
estáo praticamente congelados 
por desentendimento entre Go
verno, centrais sindicais e estru
turas patronais. 

. A concluir todo este "ramalhete" 
surge a última das descobertas e -
que muito contribuiu para Cavaco 
Silva radicalizar, se é possível 
ainda mais, a sua postura de 
sileni:::io e mutismo. 

Os jornais, mais urna vez os mal
ditos jornal is tas,· trazem a público 
o património particular e pessoal 
do entáo líder da bancada social 
democrata, Duarte· Lima, conside
rado de valor elevado e consegui
do muito rapidamente para quem 
náo possuía riqueza. 

O líder parlamentar do PSD auto
s uspendeu o seu mandato até 
conclusáo do inquérito r-equeridó 
pelo próprio. Dificilmente o Pavo 
entenderá os novos ricos da polí
tica -se far esse o caso-, pois 
quando para tal sáo eleitos é para 
defenderem e promoverem o bem 
comum. 

Nesta perspectiva -que será a do 
1 º Ministro portugues e que até 
prova em contrário é intocável e 
sem mácula neste tipo de ac
tua9óes-' Duarte Lima estará 
manchado política e eticamente: 

Negócios de morte, no Hospital • 
de Beja, arrastam na embrulhada 
um deputado da Maioria e a im
portagáo de sangue contaminado 
com o virús da SIDA faz com que 

O montante das dívidas ao Fisco 
ultrapassa os mil billóes de escu
dos (m il milhóes de cantos), a 
factura9áo falsa campeia, os sa
cos azuis nas empresas com 
obras contratadas pelo Estado é 
assunto quotidiano. 

Por agora, e na sequencia de to
dos estes acontecimentos, demi
tiu-se o secretário de Estado da 
Cultura,.Sanatana Lopes, p~r dis
cordar aberta e plenamente das 
ambiguidades a que o líd~r se re
meteu. 

Está já na forja mais um tema 
passível de conflituidade entre 
Mário Soares e Cavaco Silva: -a 
Leí de lmprensa,· cuja remode- · 
la9áo proposta pelo Governo foi 
já vetada pelo Presidente, e que 
o Tribunal Constitucional acába -
de aprovar -7 votos contra 6-, 
com a alega9áo de que as emen
das nao violam a Constituigáo. 

a ministra Leonor Baleza -a me
nina dos olhos executivos de Ca
vaco Silva- venha a ser acusada 
e constituida arguido pelo promo
tor público, envolvendo a máe da 
min istra, entáo secretária-geral 
do Ministério da Saúde, expendo 
o Estado ao pagamento de eleva-
d as indemnízagóes - por repa
ra9áo e dano- aos familiares das 
vítimas contaminadas com aquele 
virús. Nesta onda cavaquista um 
irmáo da ministra -o Ministério da 
Saúde era a família Beleza ... - é 

Na relagáo dos grandes devedo
res ao Estado constavam os clu
bes de futebol , com as dívidas 
em vias de solu9áo, já que o mi
nistro das Finangas -e no auge 
da polémica- amea9ou as di
rec9óes dos principais clubes por
tugueses em penhorar, ou vender 
em hasta pública, os própr ios 
campos de futebol . 

Na área social e laboral os pen
sionistas portugueses encontram
se na cauda da Europa e muito 

E assim está Portugal. .. suspenso 
da tala de um político -que é Pri
meiro-Ministro- qüe decidiu emu
decer. Até quando? + 

r------------------------------------------------------------------------------, • 1 

A Xunta non quixo intervir 
na venda do Si111eón a Portugal 
• G.L.T. 

A venda do banco Simeón a 
Portugal supón un paso máis na 
formación dun sector empresa
rial luso na Galiza, inaugurado 
coa venda da Corporación Noro
este ao Grupo Cimpor. A liber
dade de comércio entre os dous 
países, baixo novo marco legal 
das normas comunitárias, inicia
ra unha intensa campaña ex-

. pansíva do empresariado galega 
cara a rexión do Minho. Dez 
anos despois do ingreso de Por
tugal e España na CE, non hai 
presenza de empresas galegas 
ao Sul do Miño. 

continuada desde aquela en todo 
o país, seria de feito a primeira 
estrutura galega de servizos que 
vai ser dirixida desde Lisboa. 

de Argentaría in-dicaron que a 
Xunta non fixo xestíón nengun
ha perto do banco ou do Banco 
de España. 

O presidente da Xunta manifes- A segunda parte da operación 
tara algunhas obxeccións for- de venda do Simeón , avanza 
mais á iniciativa de compra por- sen que Xunta teña cousa que 
tuguesa, que coñeceu através dicer. O único atranco á integra-
dos meios de comunicación. Se- ción do Simeón na rede da Cai-
ria o presidente da Caixa Galicia xa Geral está na retrocesión das 
que.n alzase entre os empresá~ accións do Totta e Ac;ores que 
rios a voz pola exportación da adquirira ilegalmente o Banesto 
rede bancária máis anterga do na etapa da Mário Conde.· Lis-
país sen ter considera90 antes a bo·a é celosa do seu espazo 
opción de compra da banca ga- bancário e como condición a 
lega. O presidente do grupo Ar- venda de parte da rede da Ca1xa 
gentaria respostou ás críticas do Geral á Argentaria exixe a devo-
Governo autónomo e da Caixa lución do control do Totla. A par- · 

O Banco Simeón será a .segunda Galicia sinalando que a corpora- tir desta rectificación, o Simeón 
grande empresa galega que pasa ción non podia admitir interfe-· pode pasar a control portugués e 
a mans portuguesas se o grupo réncias de natureza política. o primeiro grupg bancário IL.Jso 
español Argentaría chega a un - Doutra parte, Argentaría sinalou venderá parte da sua rede á 
acorde coa Caixa Geral de Depó- que non recebera ofertas da Ga- banca pública española. O pro-
sitos . O banco de fundación ou- liza para a conservación do seu xecto do Eixo Atlántico engrosa 
rensá do ano 1857, con presenza banco no , ár:nbit,Q g?lego. Fonte~ n9 Norte e esvaise no Su!.+ 

1 
1 
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Os portugueses 
MANuELCAO 

Os tópicos sobre .Portugal van desde os que desprezan ou miran 
por riba do ombro a este povo viciño a unha minoría intelectual que 
ó idealiza en extremo. No intermédio e.stán a maioria dos galegas 
que aplican aquela sábia máxima de "cada un na sua casa e Deus · 
na de todos". , 

Porque, certamente, e.por razóns derivadas do centralismo, o país 
luso foi durante séculas descoñecido e esquecido polo povo gale
ga en xeral. A partir da entrada dos doüs países _na CE esta situa
ción cambiou radicalmente tanto política como economicamente. 
As relacións Galiza-Portugal son cada vez maiores tanto en fluxos 
comerciais como en investirilentos, configurándose mesmo institu
cionalmente na UE a rexión económica Galiza-Norte de Portugal 
con 50.000 Km2 e máis de 6 millóns de habitantes. 

Os dados macroeconómicos lusos para 1993 dannos conta dun 
país que tivo unha-taxa de medre do PIB negativa (-0,5), unha taxa 
de paro do 5,5% e que non 
cumpria nengunha das condi-
cións de converxéncia paa ac-
cederá terceira fase da UE. A - - - - - - - - -
mellora da economia. lusa foi 
evidente desde 1987, manten
do, iso si, a penúltima posición 
en case todos os indicadores 
xunto con Grécia (o PIB per 
capita é agora o 46% da mé-
dia dos 15 países da UE). Asi, ~ 
desde o 87 até o 90 a taxa de 
medre superou á média euro
pea ralentizándose posterior
mente cunha evolución similar 
no emprego. Desde 1992 au
menta a taxa de paro, sobreto-
do no colectivo de menores de· 
25 irnos, que s·on o 20% da 
povoación activa e represen-

~ ConÚgúrase, 
asi, un país moi 

polarizado 
cunha clase 
· dirixente 
minoritária e 

poderosa' 

·tan o 40% do paro rexistrado, . 
maís, ainda asi, surprende unha taxa de paro tan baixa só mellora
da po~ Grécia (4,4%) e Luxemburgo (1,9%). 

Destes dados pódese deducir que o conceito de parado en Portu
gal debe ser diferente aos doutros países, dado que estamos dian
te dunha man de obra pouco cualificada, própria dun país que his
toricamente non investiu en educación, l+D ·e formación. A taxa de 
analfabetismo era do 11 % en 1991, as taxas de escolarización son 
baixísimas -existe o traballo infantil- e a formación secundária está 
a grande distán.cia dos pafses europeus centrais. Configúrase, asi, 
un país moi polarizado social e economicamente cunha clase diri
xente minoritária e poderosa e unha grande masa da povoación 
pexada na sua posíbel evolución pola auséncia de políticas educa
tivas e de desenvolvimento. Esta política foí tamén seguida no Es
tado español antes dos anos so· e resulta particularmente visíbel 
na política nas colónias africanas, nas que os colonizadores nunca 
trataron de formar aos indíxenas polo temor a seren desprazados 
no futuro polos asi cha.mados "evoluídos". Manter ao próprio povo 
na ignoráncia pare~ce ser un element<? central da política de Lisboa. 

Na Galiza. ternos constáncia desta sociedade polarizada como re
ceptores de man de obra barata non cualificada, e polo despraza
mento das empresas ao país viciño para rentabilizar o diferencial 
nos custos salariais uni!ários máis, pola outra banda, tamén ternos 
cqnstáncia dunha,minoria de empresários agresivos e competitivos 
que se está a facer co control de várias empresas galegas, froito 
dunha visión intelixente e a longo prazo. A relación entre economia 
e política permite agoirar un futuro de luces e sombras na criación 1 
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DEBATE SOBRE O SISTEMA ECONÓMlCO 

OS NO.VOS XESTORES REXEITAN UN MODELO DE ESTADO· QUE NON XERA BENEFÍCIOS 

. MENOS BENESTAR E MÁIS CONSUMO 

Até datas ben recentes, os cidadáns dos 
países industrializados tiñan como ob-
xectivo razoábel chegar a gozar do cha-

. mado Estado do Benestar e apesar de 
que ninguén tiña definido claramente en 
que consistía (quedando pois envolto en 
neboeiro o seu contido), .estaba conside
rado como un obxectivo desexábel· e po
síbel. Ao deixarse a sua interpretación ao 
libre albedrío de cada un, resultaba· pois 
que non había un único modelo de Esta
do do Benestar, senón tantos.como cida
dáns capaces .de imaxinalo segundo as 
suas necesidades ou prioridades. Subita
mente (e coincidindo coa caída do Muro), 
a idea deste Estado do Benestar esvaise 
para sem"pre. do naso horizonte. É certo 
que nas diferentes e periódicas crises 
económicas tiña perigado, pero nunca se 
nos dixo tan claramente que era (segun
do eles) inviábel, insostíbel e mesmo in
xusto. O Estado non pode ser, argumen-: 
tan, o pai de todos, resolvendo -os proble
·mas dos seus fillos-cidadáns. Esta visión 
de Estado, dísenos hoxe, é obsoleta e in
cluso anti-social. O actual proxecto que 
se nos oferece pasa por estabeleeer un 
novo conceito de Estado (diminuindo o 
seu poder e baleirándoo de contido), no 
cal os governos sexan unicamente meros , 
xestores de recursos e a vontade dos ca
les non se .rnedirá en parámetros cualita
tivos de benestar dos pavos senón en 
rentabilidade económica. Non será nece
sário que sexan socialmente xustos, só 
eficaces ... Probabelmente é por este mo-
tivo que, ultimamente, van desaparecen
do da cena política de todo o mundo ho
mes e mulleres pertencentes ao ámbito 
do pensamento, senda substituídos por 
grises persanaxes des-
cañecidos, funcionários 
e tecnócratas fieis, (to-

}ORDI CLIVILLÉ 

. ~ ll,vvia ·de. Privadó.rJJ u 1 

Pero son os réximes totalitários, fascistas 
e comunistas os que implantan por leí (e 
por necesidades da sua própria · existén
cia)' estes avances. O modelo capitalista 
puro, ante esta perspectiva, vese abriga
do a seguir por un camiño que aparente
mente · busca os mesmos obxectivos. A 
terceira vía posíbel, quer dicer, o Anarco
sindicalismo é arrecunchado sen ter sido 
nunca o suficientemente analisado nen 
profundizado nas suas posibilidades re
ais de aplicación. 

l. )Uma5t a Je~ ~Va1lzALiónf ... 

Non controlaba as plagas nen as sequías. 
As enfermidades e os acidentes matába
no ou deixábano, a el e aos seus, nun es-

tado lamentábel onde 
unicamente cabían a 

UN _TOQUE ATRACTIVO 

Pero o capitalismo tiña que engadir un 
toque atractivo ás suas propostas e que 
ao mesmo tempo lle xerara benefícios. 
Segundo o seu critério, o verdadeiro Be
nestar débese basear no consumo. Non 
importa que este consumo sexa irracio
nal. Hai que consumir. Canto máis me
llar. Ainda que isto lle comporte ao indiví
duo sacrificar horas de liberdade, de enri
quecimento -cultural, de vida afectiva ou 
simplesmente de ócio. No modelo capita
lista a Sociedade valora aos indivíduos 
segundo a sua ostentación consumista. 
Conquerido rsto, eliminar o "Estado de 
Benestar" convértese no obxectivo priori
tário do capital. Como o fai? Sinxelamen.: 
te diminuindo o gasto (eliminando presta
cións sociais) en lugar de promover o 
descenso do consumo desmesurado 
(fonte principal do seu benefício) . 

KLRos O só anúncio da posibel quebra do siste-
Francesa sentou entón as bases para un ma actual de Seguridade Social e da fal-
cámbio esperanzador ... pero lento dado ta de recursos para poder facer frente ao 
que o Poder pasaba da Aristocrácia á pago das pensións do futuro, quebraron 
Burguesía acomodada. definitivamente a base do Estado do Be

dos eles "masters nal- -----------
desesperación ou como 
moito (se a situación 
non chegaba a estes li
mites) a resignación, re
ceita administrada pota 
igrexa e moi ben vista 

Coa chegada da revolucióq industrial 
configúrase un novo modelo de socieda
de. A máquina facilita o 

nestar. Este é incompatíbel coa angústia 
que xa desde agora sofren moitísimos ci
dadáns. Faria falta pois contrapar ao fini-

gunha matéria") e dos 
cale.s nunca se ouviu 
nen leu nada absoluta
mente. Xente competiti
va, calificada de eficien
te, que camiña con pa
so seguro e convencida 
da desnecesária lexiti
mación do seu poder 
polo pova. Para eles, o 

'A doutrina da 
eficácia ésquece 
que só é eficaz 

para uns _poucos' 

-polo resto de poderes. 
Se. morria xoven, a sua 
família (analfabeta co
mo el mesmo na maio
ria dos casos) quedaba 

poder de que dispoñen · 
emana da sua prepara- _ 
ción, currículum e capacidade para se fa
ceren imprescindíbeis ao seu imediato 
superior hierárquico. Bástalles cunha 
aparéncia de democrácia. A eles o Esta
do de Benestar elles alleo. O Estado· son 
eles. O Benestar é o seu. 

A ORIXE DO ESTADO DE BENESTAR 

fundida na máis negra 
das misérias e a mercé 
da maior ou menor boa 

vontade da ·caridade públ.ica. O benestar 
pois éralle descoñecido. 

A imparábel emigración de campesiños 
ás cidades non mellorou as suas condi
cións de vida. Amoreamento, servidumes 
indignas, hurriillacións ... e novamente en
fermidades imposíbeis para eles de tratar 

traballo e o obreiro in-
dustrial (campesiño ou 
filio de campesiños) 
empeza a vislumbrar, 
consciente ou non diso-, 
a posibilidade dunha 
sociedade máis xusta e 
menos insegura. lní
cianse daquela as loitas 
colectivas co fin de con
querir un posta de tra
ballo para todos,·, o des
canso semanal, a aten
ción médica, as oito ho
ras, o ensino gratuíto, o 
acceso á cultura ... Este 
era o modelo de Benes
tar que, até a eclosión 
da -Revolución Rusa do 

quitado modelo de Es
tad o do Benestar un 
novo modelo , ao que 

- - - - - - - - - - - poderiamos denominar 

'Suprimir 
prestacións sociais 

favorece o 
aumento do 

consumo, pilar 
b~sico desta 
sociedade' 

Sociedade do 
Benestar, baseado en 
satisfacer necesidades 
reais do cidadán, en 
ser e non en posuir e 
que teña como obxecti
vo a tranquilidade das 
persoas, a xustiza so
cial e a realización glo
bal do individuo. Todo 
isto nun marco de liber
dade individual e colec
tiva escrupulosamente 
respeituosa co meio 
ambiente e o resto dos 

• mantiñan á maior parte da sociedade en 
Antigamente o campesiño non podía tan algo que moi ben se poderia definir como 
sequer soñar en ter seguras as colleitas. Sociedade do Malestar. A Revolución 

17 (novo avance), era o fito colectivo pa
ra o mundo industrializado ou, dita doutra 
maneira, para unha sociedade moderna. 

seres vivos (quer dicer, 
coa vida sustentadora de vida). 

Estado e Sociedade están, na actualida
de, divorciados. O Estado converteuse 
nun aparato de domínio que non ten na
da a ver co Povo, prostituindo a sua 
eséncia. Velaqui, para demostralo, un 
par de exemplos extraídos da prensa diá
ria: "Para o Estado constitue .un éxito 
que, a finais de Setembro, haxa neste 
país 59.800 parados menos" ... O divórcio 
é evidente posto que, para os cidadáns é 
unha traxédia que existan 3.698.370 per
soas sen traballo. Outro titular "As em
presas industriais incrementan o seu be
neficio nun 30%" ... A realidade da maio
ria é se·n ·embargo, e segundo outr'o titu
lar, "As fámílias diminuen a SL¿a capaci
dade adquisitiva nun 2,19%'' ... E evidente 
que o Estado non somos todos. Uns can
tos poden, como fixo Luís XIV de Franza, 
dicer "O Estado son eu". O resto, se non 
se fai nada para conseguir a nova Socie
dade do Benestar teremos que suportar 
a do "Malpasar e de Pior Futuro" ... Entre
tanto, os antigos fantasmas do fascismo 
·vol ven aparecer en Europa .. . • 

Q) escudo de Galiza, 
-

deseñado por Castel a o, 

agora e~ insígnia. 

¿olicita a cantidade 
que desexes ao teléfono 

(986) 43 38 30 ou ben ao ~partac;lo 
1371 36200 de Vigo. 

Envia o importe total en selos de correos· 
' 
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A Xunta tardou máis de oito anos en ela~orar o texto legal . 

Sanidade aproba un · decreto que non especifica recursos 
nen prazos para a reforma · da asisténcia psiquiátrica . 
•MARIA ALONSO 

A elaboración dunha lei 
que permitirá a reforma 
dunha asisténcia 
psiquiátrica que na 
Galiza ainda conserva 
rasgos tipicamente 
manicomiais ten sido un 
dos procesos poi íticos 
máis longos e 
complicados que se 
lembran. 

Oito anos despois de a Xunta 
de Galiza dar os primeiros pa
sos para se pór á altura de co
munidad es autónomas como 
Astúrias, Andalucia, Navarrra ou 
Madrid, -que xa entre os anos 
83 e 85 sentaron as basas le
gais para modificar as arcaicas 
estruturas das redes de saúde 
mental-,. o Consello da Xunta 
aprobou un decreto de contido 
exces ivamente xeral que non 
supón compromiso por parte do 
Governo galega. 

A normativa, que ten sido califi
cada por diversos colectivos co
mo a Sociedade Galega de Psi
quiatría como "boa, pero incom
pleta", estabelece como bases 
principais da asisténcia psiquiá
trica a integración da atención á 
saúde mental na rede sanitária 
xeral, deixando así de configu
rar unha rede paralela e mesmo 
marxinal; a desaparición dos 
hospitais psiquiátricos tradicio
nais, que serán substituídos pa
las unidades de asisténcia psi
q u látrica dos hospitais xerais 
para ingresos temporais ; e a 
potenciación da asisténcia ex
tra-hospitalar através de diver
sos dispositivos ambulatórios , 

A atención aos enfermos dependerá do desenvolvimento do decreto. 

como as unidades de saúde 
mental comunitária e o"s hospi
tais de día. 

Representantes da Sociedade 
Galega de Psiquiatria, sen re
xeitar os beneficios que a apli
cación dos critérios recollidos no 
decreto suporia, consideran que 
no documento legal faltan moi
tos elementos, precisamente os 
que máis teñen a ver coa aten
ción que se prestará aos pa
cientes, como o estabelecimen
to s dos cupos de povoación 
asistida. 

No mesmo sentido pronunciou-

se a Asociación Galega·de Saú
de M~ntal , presidiaa polo d_outor 
Vítor Pedreira, quén entende 
que o decreto da Xunta deberia 
precisar moito máis do que o fai 
cuestións tais como a forma en 
que en realidade se vai acome
ter unha reforma psiquiátrica de
señada polo momento só nos 
pape is. 

A inconcreción denunciada por 
estas asociacións sanitárias 
vencelladas á asistencia pis
quiátrica fará, na sua opinión, 
que o alcance e a mellara real 
que supostamente significará 
para a atención aos enfermos 

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

Esquecido na pasada lexislatura 

-, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A história da actividade parla
mentar poderia calificar ao 
Partido Popular como o grupo 
máis preocupado pola necesi
dade de reformar a asisténcia 
psiquiátrica, para adaptala ao 
informe ministerial de 1985 so
bre as directrices que deberian 
marcar este tipo de atención 
sanitária e ás exixéncias da 
Leí Xeral de Sanidade aproba
da no 86. -

A primeira demostración dun 
interese que tardaria oito 
anos en cristalizar remóntase 
ao a:no 88, cando o PP, da
quela na oposición, apresen
tou pola via parlamentar unha 
proposición de lei que resul
tou rexeitada por un voto. Ese 
mesmo ano, o Governo tripar
tito da Xunta apresentara 
diante dos distintos sectores 
profisionais implicados un an
tepróxecto de lei que fara moi 
discutido e non chegara ao 
Parlamento. 

Entre as numerosísimas pro-

Seis anos 
despois 
de que o PP 
apresentara 
unha proposición 
de lei, a . 
Consellaria de 
Sanidade 
optou por un 
decreto. 

mesas elitorais e obxectivos lexislatura a aprobación dunha 
do programa da Consellaria de Lei galega de Saúde Mental. 
Sanidade, figuraba na' pasada ' :No mes de:Novembro do ·90, o 

1 . 

P P, xa no Governo da Xunta, 
levou ao Parlamento o proxec
to de l~i, pero a lexislatura re
matou sen ' se saber en que lu
gar da longa cadea de trámi
tes parlamentares prévios á 
aprobación definitiva se per
deu o texto. 

Finalmente, seis anos despois 
de que o PP apresentara unha 
proposición de lei no parla
mento galega, a Consellaria 
de Sanidade optou por non 
outorgarlle ao texto rango de 
leí e aprobalo en forma de de
creto. 

Entre as circunstáncias que, 
segundo o documento da 
Xunta, "aconsellaron abando
nar a idea de regrar a saúde 
mental cunha leí independen
te" figuran "o transpaso do In
salud, a modificación da leí de 
criación do Sergas, a posta 
en funcionamento deste orga
nismo de xeito autónomo, a 
criación do comisionado do 
Plano Autonómico sobre Do
grodependéncias e a aproba
ción do Plano de Saúde de 
.Gal iza".• · · · · 

L-----------------------------~------------------------------~--------------J 
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dependa en exceso do desen
volvimento que agora queira fa
cer a Consellaria de Sanidade 
do texto legal. 

Distribución equitativa 
teórica _ 

Unha proba da falta de compro
misos e liñas de actuación con-· 
cretas para que Galiza poda sü
perar o seu atraso, cifrado por 
alguns expertos en saúde men
tal nuns 1 O anos a respeito dou
tras comunidades do Estado, é 
a distribución dos dispositivos 
de saúde mental prevista. Se
gundo a Asociación Galega de 

CURSOS DE: ' 
*Ofimática 
*Inglés * Recursos humanos 
* Francés comercial 
*Marketing 

Saúde Mental, o decreto non in
clue refe.réncias territoriais áo se 
considerarán axeitados para 
asignalos aos distintos dispositi-

. vos de saúde mental. Por outra 
banda, o docume"nto · tampouco 
se preocupa de estabelecer o 
número de camas necesário , 
nen o tamaño das unidades de 
saúde mental. 

As críticas partiron tamén do 
Coléxió Oficial de Enfermaría da 
Coruña, que subliñou a indefini
ción dos recursos humanos que 
a Consellaria pensa destinar 
aos dispositivos da nova asis
téncia psiquiátrica, nen tampou
co especifica que tipo de forma
ción deberán ter os profisionais 
que se integren néles. 

Por outra banda, a Asociación 
Galega de Saúde Mental consi
dera que mália os responsábeis 
sanitários pretenderen ver na 
aprobación do decreto o resulta
do da sua política de potencia
ción da asisténcia ambulatória; 
este concede a responsabilida-

. de de coordenar e xestionar os 
recursos a un alto cargo que es
taría integrado nos hospitais xe
rais. 

Finalmente, o feíto de integrar 
as imidad~s de saúde mental 
nos centros de especialidades e
nos centros de atención primá
ria poderia representar unha di
ficuldade engadida para a refor
ma psiquiátrica se levar a cabo, 
debido á baixa porcentaxe de 
cobertura da povoación con 
equipas de atención_ primária 
que rexistra na actualidade de 
Gal iza. -

A falta de dotacións presupostá
rias específicas para criar novas 
recursos asistenciais compro
mete, igualmente, a definitiva 
reforma psiquiátrica en Galiza. • 

* Administración Plan .de cantas 
* Autocad (Vl 2) 
* Xeriatria 
* Comercio marítimo internacional 
* Bases de datos ( dBase IV 2.0) 

Duración: 100 horas. Lugar: Vig0 
lnfonnación e inscripcións locais da CIG-Formación 
Rúa Gregorio Espino, nº 47 (A Doblada) Tlf. 26 26 91 

A participación nestes·cursos é totalmente gratuíta 
(Excluídos persoal das administracións públ icas e traballadores por conta propia) 
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XUSTIZA E SOCIEDADE 
/ . . 

Gon~alo de la Huerga 
'As senténcias deben ·ser de.batidas n~os meios de comunicación' 
• XAN CARBALL\ 

"O importante seria que as . 
resolucións, as seríténcias 
qu~ ditásemos, fosen 
debatidas nos meios de 
comunicación", di GonQalo 
de la Huerga, presidente da 
Sala 2ª do Contencioso
Admi nistrativo no Tribunal 
Superior de Xustiza de 
Galiza. D~ la Huerga é 
ponente da recente 
senténcia do canon 
eléctrico de Lugo,_ e pala 
natureza do tribunal que 
preside está no centro do. 

- debate sobre as relacións 
- da xustiza e· a política. 

Neste época de crise o poder 
.xudicial aparece como propri-

. mente independente, pero ao 
mesmo tempo moi .vencellado 
ao dia á dia da política. 

A separación de poderes de 
Montesquieu está plenamente vi
xente e é un elemento de civiliza
ción e de. progreso importantísi
mo. Significa que o poder político 
esté submetido a unha norma, a 
dereito. Quen controla se a actua
ción política se axusta á norma? 
O poder xudicial, neste caso as 
salas do contencioso-administra
tivo. A separación debe ser com
pleta, pero o que pasa é que a 
opinión pública non ten ben claro 
isto. Só se decata desJa separa
ción ' cando existen situacións de 
anormalidade, de crise. Habitual
mente· percébese que só existe o 
poder executivo e en pade o le
xislativo, que. moitos eñtenden co
mo apéndice daquel outro. Non 
se sinte a Xustita como garantia 
dos direitos do cidadán . Se o po
der politico ten unha actuación 
ilegal e nós dicimos qe efectiva
mente é ilegal ao cabo de tres ou 
catro anos, as consecuéncias de
sa actuación ilegal están consu
madas e conseguidas as suas fi
nalidades. 

lnventouse aquel neoloxismo 
daxudicialización da vida poiíti· 
ca para desvirtuar a acción da 
xustiza? 

Non se debe evitar. Non se trata 
de que a xustiza no'n se 'politice, 
porque vive na sociedade. Pero 
os.que din que-se xudicializa a vi
da política son os que non lles in
teresa que o poder xudicial inter
veña nas actuacións do poder po
lítico. Son persoas da vida políti
ca que están quebrantando a lei e 
nese momento intervén a Xustiza. 
Agora intervén de maneira esp.ec
tacular a xprisdición penal, pero o 
contencioso, que é a que controla 
ao Executivo no dia a dia, actua 
de contínuo. 

Outra crítica con doses de de
magóxia é que o poder xudicial 
non é éleito. 

Non é eJeito porque cando algun- ' 
ha vez se intentou tivo un mal re
sultado, porque se precisa dunha. 
preparación técnica que a xente 
non é capaz 'de calcular. Precísa-

. se un tribunal moi cualificado pa
ra valorar a aptitude dos candida

- tos. As próprias constitucións par-

ten da base de que Ó poder xudi
cial non sexa elexi90, e agora 
non se pode deslexitimar dicindo 

'Na senténcia do 
topónimo da Coruña 
e a galeguización 
.municipal falamos 
dunha execución -

1 • paulatina, non dun 
1 , . • 

1 · ga$tO extraord_inário' 

que non está eleito polo pavo. 
Porque asi se quixo. Tampouco o 
están os enxeñeiros de camiños, 
que trazan as comunicacións dun 
país e non son eleitos pola xente 
dos lugares por onde pasa unha 
estrada: 

Presunción de inocéncia 

No debate sobre a operación 
Nécora ou na instrucción dos 
GAL falouse da presunción da 
inocéncia e de invertir a carga 
da proba. Non é perigoso iste 
camiño? 

A presunción de inocéncia noh é 
da sociedade senón uñ princípio 
de tipo procesal. O acusado non 
é culpábel mentres non se de
mostre,· pero isa atinxe ao xuíz e 
ás parte~ que interveñen no pro
ceso. Todos partimos, dentro do 
proceso, desa base democrática 
e constitucional. Pero fóra dese 
ámbito non hai tal. Cada cidadán 
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ou cada meio de comunicación fai 
a presunción que lle peta. A opi
nión pública ou cada indivíduo 

'Os xuíces estamos 
pouco no debate 
público porque non 
se saberia distinguir 
as opiriións 
perso~lls dos 
critérios da lei' -

pode pensar que alguen é culpá
bel, pero a Xustiza pode concluir 
que non está abondo probado e 
ter.que absolver. 

A prosa xudicial é sempre moi 
farragosa, distante da linguaxe 
convencional. a pé feito. Salva
riase esa distáncia e esa in
comprensión que producen de
cisións como a da Nécora ·se se 
explicasen con menos tecnicis
mo? 

A nosa sociedade ten pouca sen
sibilidade para o valor da xustiza. 
Tena para o trato persoal, pero 
para outras relacións e valores 
ryiáis abstractos hai menos rigor. 
E corrente na nasa sala recebar 
visitas de persoas e autoridades 
que veñen pedir polos infractores. 
Por exemplo cando hai irregulari
dades urbanísticas. E teñen a sua 
razón , porque as leis son para as 
persoas e non ao revés. As socie
dad es anglosaxonas poden ser 
máis duras e agresivas en moitos 
aspectos pero teñen unha, per
cepción estricta da xustiza. E ver
dade que nos rodeamos dunha 
certa linguaxe sacral , que auto
comprace ... isa é un mal. 

Viabilidade do xúri 

O xúri parece sempre como un
ha asignatura sen resolver. Cal 
é a sua opinión? 

Todo o mundo lle ten medo por
que é un producto de importa
ción. Os anglosaxóns teñen unha 
sensibilidade moi desenvolvida 
polo funcionamento da xustiza e 
por isa é loxico que se sintan con 
capacidade para xulgar e para in
tervir na xustiza. Ali o xúri naceu 
con toda naturalidade. Aqui hai 
outras sensibilidades que quizais 
perturabarian o senso abstracto, 
ríxido, que por veces ten a apli
cación das leis. Ademais eu rela
tivizo a sua trascendéncia e im
portáncia. O xúri non está na xu
risdición civil , na contenciosa, na 
social, só está na penal , e ade
mais nalguns delitos moi concre
tos. A intrvención seria máis inte
resante e coido que útil pala vía 
dun debate permanente sobre as 
resolucións xudiciais, que fose 
un tema corrente de discusión. 
Desa rnaneira os xufces e o con
xunto dos poderes tamén perce
biriamos que é o que pensa xen
te, que é o quer e que critérjos 
manexa. Se só se escoitan des
cal if i cac ións sobre un político 
porque· non lle resultou o tema e 
o tribunal correxiu a sua actua
ción, a xente pasa rapidamente á 
páxina de deportes. 

Mesmo neses programas que fan . 
na televisión para intentar popula
rizar a actuación nos tribunais, o 
artellamento é todo ianqui. Non 
se parece nen un pouco aos pro
cesos qu~ se seguen aqui. 

Socialmente séguese perce
bendo ao xuíz. como un cida
dán que está por enrriba. 

Esa figura do xuíz algo sacerdote 
e fóra da sociedade é do pasado. 
Como pasa nas sociedades pou
co artelladas aqui estamos no la
do contrário. Salvo nestes ·dias, 
-en que a especfacularización-de 
certas -actuacións equilibrou as 

_ causas, coido que .estamos nu 
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ha situaQión de desprestíxio. Non 
penso que teña que haber distán
ci a pero si unha consideración 
mínima cunha función delicada e 
difícil. Pero até hai un mes se 
conseguira-desprestixiar esta fun
ción . . O curioso é como se pode 
mudar dun mes para outro a per
cepción da xente. A sociedade 
debia ter unha opinión máis real e 
máis. asentada. 

Descalificacións 

Vostede é ponente· en diversas 
senténcias polémicas, como o 
do canon de enerxia en Lugo. A 
resposta da Deputación, por 
boca de Cacharro Pardo, foi 
descalificar ao Tribunal. Paco 
Vázquez, pola sua parte, fai ca
so omiso da senténcia de gale
g u iza ció n do concello e o 
TXSG ten que conminalo a obe
decer. 

É difícil reclamar unha atitude das 
persoas, máxime non se ten res
peito palas decisións do poder 
xudicial. O que si se pode dicer é 
que estas críticas descalificató
rias sempre se coidan moito de 
dar nengunha razón. Valoran e 
chegan a conclusións sobre a Sa
la 2ª do Contencioso, pero non 
expoñen nada sobre aquelo no 
que discrepan. Nunca se expón o 
que di a senténcia, que seria a 
base para criticala. Por isa é moi 
difícil contestar esas críticas, por
que obrigaria a estar permanente
mente nos meios, primeiramente 
explicando as senténcias. 

Neutros casos, como na sentén
cia sobre o topónimo da Coruña e 
a galeguización da vida munici
pal , requerimos a execución bai
xo apercebemento é pedimos dar 
canta mensual dos progresos que 
se vaian facendo. Non talamos 
de facer un gasto extraordinário, 
pero os impresos rematan e hai 
que mudalos, e os libros de actas 
e tantas outras causas que hai 
que ir repoñendo e que se deben 
ir facendo acorde coa lei. As sen-

'As constitucións 
estabelecen 
como se constitue 
o poder xudicial e 
agora non se pode 
deslexitimar 
dicendo que 
non está eleito 
polo póvo' 

téncias hai que executalas con 
ritmo adecuado, pero hai que mu
dar esas resisténcias. 

Outro problema son as dificulda
des para derribar construcións 
que vulneraron as normas ur
banlsticas. Aí resístese todo o 
mundo e non estaría mal que se 
nos dotase dunha espécie de de
legado do tribunal, con faculda
des de contratación para suplir 
as preguizas dos concellos e dos 
encarregados de executar as 
senténcias. Moitas veces teñen 

que . executar as senténcias as 
próprias administraqións que re
sultan condenadas e son renuen
tes. 

Os xuíces, mesmo cando xa re
mataron os casos, non apare
cen comentando as suás posi
·cións, tanto a prióri da sentén
cia como despois. 

Beservámonos, moito e coido que 
infelizmente é unha ne_cesidade e 
qlJe canto menos falernos mellar. 
O irripor:tant~ seria que as resolu
cións, as senténcias que ditáse
-mos fosen debatidas nos meios 
de comunicación. Que . se exP.re
sasen as razóns que fundamen
tan a senténcia e criticalas se non 
parecen ben. Pero nós non pode
mos entrar nese debate. Perde
riase confianza na sociedade do 
que dixeran os xuíces. Nós ternos 
unha interpretación sobre a reali
dade e é moi lícito, pero a xente 
non saberia distinguir as op-inións 
persoais do xuíz dos critérios da 
lei, que non teñen porque ser 
coincidentes. As leis ademais non 
son pechadas e hai un campo in
terpretativo que muda dun xuíz a 
outro. Infelizmente canto menos 
falernos mellar. Esta pexa só a te
ñen os xuíces, que dictan resolu
cións, non a outros ·íntervintes no 
proceso. 

Vostedes interpret~n de contí
nuo as leis. Na sua elaboración 
polas cámaras lexislativas, te
ñen algunha intervención ou 
son consultados por esa expe
riéncia? 

A intervención do poder xudicial 
na elaboración de leis poderia 
darse en canto a consultas, pero 
esa relacióri non existe en abso
luto. Existe a sensación de moho
polizar para un calquer iniciativa 
en troques de pensar que o social 
é produto de todos. O Consello 
do Poder Xudicial ten unha inter
vención preceptiva en determina
do tipo de leis, pero a nível de ba
se nunca se nos consulta.• 

r------------------------------------------------------------------------------, 
1 Se non se administra rápido 
non existe xustiza' 
"Co procedimento ordinário a re
solución dos problemas plantea
dos no contencioso-administrati
vo deberan tardar só uns pou
cos meses, porque a xustiza se 
non se f~i nun tempo prudencial 
non é tal. Sucede que aquí te
rnos, somentes nesta sección, 
máis de dous mil asuntos en trá
mite . Desde que se acaba un 
até que fallamos pasa un tempo 
moi grande. Ternos todo o ano 
1995 sinalado con seis ponén
cias cada maxistrado. E unha 
barbaridade, e con este ritmo é 
imposíbel. O que se remata ho
xe eu non podo fallalo até 1996, 
porque non hai nengunha sema
na libre. Resolvemos entre os 
tres compañeiros, dezaoit,o 
asuntos cada seman9-. Hai que 
estudalos cada un, preparar a 
doctrina, xurisprudéncia, delibe
ralos e fallalos. E despois redac
tar a senténcia. lsto é impren
sentábel. Aqui faltan xulgados 
do contencioso, unipersonais, e 
ten que habelos por toda Galiza. 
Que falten en primeira instáncia 
e despois· nós aqui en apela
ción. Pero é que o Tribunal Su- · 
perior de Xustiza de Galiza ab
sorbLe xa os casos en primeira 
instáncia.1

' 

tónomo e cales cree que de
beran asumirse? 

Unicamente están transferidos 
os médios materiais de edifícios 
ou aspectos secundários, pero 
non é competente a Xuntíil para 
aumentar as plantillas por exem
plo. Se hai xulgados do Civil en 
1 ¡¡ lnstáncia, do Penal (os de 
lnstrución), do Social (as antigas 
Maxistraturas), por que non hai. 
Xulgados do Contencioso-Admi
nistrativo? Parece que falta von-

'Ten que haber 
xulgados en 
primeira instáncia 
do contencioso e.n 
todas as cidades, e 
olribunal Superior 
ser a última 

tade política para que isto fun
cione . Na Constitución púxose 
que a Administración de Xustiza 
seria competéncia exclusiva do 
Estado . habia unha expresión 
nos textos históricos de que son 
cousas do Reí moeda, fonsade
ra, a xustiza ,e os seus xantares. 
Como iso é unha fórmula sacra
mental, hai inércia para mudala. 
Por que a Xustiza é competén
cia só do Estado? Se hai unha 
configuración autonómica por 

_ que a Xustiza non se transfire e 
o urbanismo si. Pero esas limita
cións legais existen de certo. 

De feito moitos· asuntos resol
tos polo TXSG despois ~on 
recoridos no Supremo. Non 
haberia que aumentar a sua 
potestade como derradeira 
instáncia? 

Haberia que examinalo con moito 
coidado (que contias, que te
mas ... ), pero de entrada actuar 
como tribunal de apelación lago· 
de contarse cos Xu lgados de 1 ª 
lnstáncia. Ainda que xa se redu
ciu moito a posibilidade _de re.cur
sos de casación, haberla que re
ducilos· máis. Cando non se ale-

· 1 
gan normas de tipo estatal xa non 1 

instáncia en hai casación, pero ainda a cuan- : 
·Que aspectos da Xustiza es- tia está en seis millóns para p_o- t 

1 
tán transfer~dos ao poder au- apelación'· . . . der recorrer e podia am~liar_se~• ¡ 

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

Aniversário sen festa 
en México 
Non foi de festa o primeiro aniversário do Tratado de Libre 
Comércio (TLC) entre Estados Unidos, México e Canadá Xaíme 
ME.3ilán escrebe en LA Voz DE GALICIA do 13 de Xaneiro, que tqda 
Latinoamérica esperaba unha solución comercial e financeira deste_ 
corte. "México, modelo de reforma económica para o mundo 
financeiro, anda atafegado. Desde o 21 de Decembro, o recén 
nomeado governo de Ernesto Zedilla resolveu que o peso frotase 
libremente a respeito do dólar nos mercados de cámbio. A divisa 
mexicana caeu en picado e perdeu até un 35 por cento fronte ao 
·dólar. Como consecuéncia, os inversores internacionais comezaron 
unha fuxida masivª do mercado mexicano , precisamente no 
momento no que máis comprian os seus capitais · para o _ 
finanzamento da débeda a curto prazo. No eido doméstico, a crise 
.do pesp disparou a alarma sobre o perigoso e agudo repunte da 
inflación. Os expertos están dacordo en que os prezos poden 
aumentar causa do 20 por centono 95, comparados co 7 por cento 
do pasado exercício. De seren certos estes pronósticos, a loita do 
governo de Zedilla para conter os salários, manter o crecemento ·. 
eco_!lómico e volver a confianza aos inversores pode ser máis diifícil 
que nunca.( ... ) Os problemas de México son tamén motivo de 
preocupación en Washington . Xunto co Canadá, os Estados 
Unidos habilitaron unha liña de perta de un billón de pesetas. O 
mecanismo de emerxéncia do Tratado de Libre Comércio, axudou 
tamén á México con oitocentos mil millóns de pesetas:" 

O timo de Larsa 
O FoucE de Decembro califica de grande estafa a intervención da 
Xunta na venda de Larsa_ " As cooperativas non foron invitadas a 
entraren en Larsa pero si fqron utilizadas, incluso coa criación 
dunha macrosociedade, Co/aga, para avalar todo o proceso. Xa 
desde antes do nacemento de Colaga , son frecuentes as 
declaracións de portavoces da Consellaria e do próprio Romai, 
abrindo a posibilidade de ·que as cooperativas entren en Larsa CD? 
capitaliza9ión dos 750 millóns do anterior governo. ( ... ) Fraga volve 
a mentir; o de Colaga foi outro dos moitos enganos. Fraga opúxose 
a que se axudara a Larsa cando era ·galega e entregoulle 1900 
milJóns aes franceses. Mentira· na participación de capital gal ego, 
na participación das cooperativas, no compromiso cte recoller e 
transformar leite na Galiza_ E minte agora ao defender a . 
importación deleite en base a que existe demanda do mercado. 
Porque o leite francés interceptado non veu para o mercado de 
Madrid , Levante ou Catalunya. Ese leite estase a vender nos 
hipermercados da.Galiza cando Galiza produce moito máis do-que 
consume. Que nos metan nos tribunais os franceses ou a Xunta, a 
ver quen é o que sae condenado". 

SERGUEl/LE MONDE 

Un pavo en armas 
"Non hai mentira, por grasa que sexa, que aguante un lanza
granadas" comenta Jan Krauze nunha crónica sobre a_guerra de 
Grozni que publica LE MONDE do dia 4. "Arrasando decenas de 
blindados rusos e despois de recusar, contra toda léxica militar, o 
asalto de forzas infinitamente superiores, os combatentes -

1 

checherios fixeron cachizas da propaganda oficial que tiña a 
Moscova nos biosbardos. A enormidade da desfeita apareceu con · 
toda claridade despois que a televisión rusa, que durante dous dias 
non dera máis que comunicados oficiais, achegou os seus 
micrófonos a tres deputados que regresaran de Grozni. As imaxes . 
de fondo representaban un mundo de marte e- destrución . Victor 
Cheiniss, deputado, contou que as forzas rusas, despois de 
intensos bombardeos aéreos e reparación artilleira, lanzaran unha 
operación militar de sete estralos pero que as tropas tiveran unha 
derrota abraiante. Pero a testemuña mái dura foi a do crego Gleb 
lacunin, ex-prisioneiro do Gulag que volvendo ao seu papel de 
disidente, dixo: "Nen os batallóns Alfa (a unidade selecta da garda 
presidencial) nen os Beta p.oderán con eles porque non son bandas 
urb~nas senón un pavo en armas que defende a sua terra" • 
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DEPORTE-ESPECTÁCULO 

A CRISE DO DEPORTIVO MOTIVADA POR UN DESEXO DE ASIMILACIÓN 

·os CORUÑESISTAS PAGAN o SEU .PECADO DE MADRIDISMO 

-Várias son as razóns, e de diferente ín
dole, que levaron ao adestrador do De
portivo, Arsénio lglésias, a apresentar a 
sua dimisión, ·non aceitada polo pre~iden
te·do R. C. Deportivo da Coruña, Augus
to César Lendoiro. A primeira, paradóxi
camente, ter situado á equipa como unha 
das ponteiras do fút_bol _español, loitando 
polo primeiro posto da Liga cando ainda 
non rematou a primeira volta. Despois 
dun ano xogando na competición euro
pea, e o ano pasado perdendo. a liga polo 
mal fairo, instalouse a conciéncia entre 
alguns afeizoados, xornalistas e mesmo 
xogadores, de que o Deportivo· é tan bó 
como calquer equipa. 

E non é que non o .sexa, que o é. · Máis 
esa situación de previléxio na que se ato
pa tres anos despois de xogar a promo-

PuCHEIRO 

:Ci(m de.descenso de categoria, venlle da
da, precisamente, pola confección dun 
plantel axeitado a un sistema de xogo dé
terminado. Foi o traballo· de compaxinar 
as características técnicas dos profisio-

. nais coa táctica do treinador a .que propi
ciou os éxitos do Deportivo. O xeito de 
entender o fútbol de Arsénio é coñecido. 
Ese que tantas· gabanzas lle deparou hai· 
tres anos, ainda que cuestionado tamén 
por sectores propensos ao fútbol amanei
rádo ou ao espectáculo preciosista. 

. Os que agora 11~ critican xogar con cinco· 
defensas, ainda hai pouco que gababan 
non só a seguridade defensiva do con
xunto coruñés que, segundo eles, era a 
que lle prqporcionaba os excelentes re
sultados, senón tamén o papel funda-

• mental dos carrileiros Nando e Recarte 

que, coas suas penetracións e mesmo 
- cos seus goles, propiciaron a vitória en 

moitos dos partidos: Os qu~ demandan. 
máis dianteiros-ponta, desfacianse en 
elóxios do control do meio do campo rea
lizado por Mauro Silva,. Donato, Fran e 
Aldan-a, que lles permitia lanzar mortífe
ros contraataques. 

Pero a vaga que percorre nesta tempada 
o· fútbol español é a do espectáculo xo-
· gando ao ataque, imposta primeiraente 
por Cruyff e seguida esta tempada por 
Valdano. O sistema do preparador do 
Barcelona foi posta moitas veces en 
cuestión, s9bretodo na ligas europeas e 
nos partidos trascendentais, gañando tr_es 
das catre ligas por fallos dos rivais no últi
mo partido. Valdano sofriu o descalabro 
do Odense e mesmo foi sorprendido en 

Sc.J Gc.JS SSI, NON HAI Gc.JSN 
SNTSNDA ISTo DAS -L.INGc.JAS. 

AGc.JÍ '1AI TS'R Gc.JS' FAL..AR 
TODO o Mc.JNDO LATÍN E 
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Chamartín polo Compostela. Se Arsenio 
se arriscase a perder o partido co Madrid, 
estaria a cinco pontos e todos falarian xa 
da liga perdida. Por iso, seguindo o seu 
sistema, preferiu amarrar polo menos o 
empate, sobretodo despois da demostra
ción do Madrid ante o Barcelona. Eviden
temente unha táctica conservadora, pero 
válida cara as aspiracións ~inais. 

Pero os meios de comunicación supedi
tados ao espectáculo deportivo por ser 
unha das fontes principais dos seus in
gresos, necesitan épica, polo que tanto 
serven fictícias innovacións tácticas (Val
¡dano), como prematuros astros futbolísti-
cos (Raul) que, no millar dos casos, se 
converten en futbolistas aceitábeis nunha 
equipa de segunda fileira. Esa moda im
púxose tamén en parte dos siareiros de
po rtivistas, sempre moi pendentes do 
Madrid e, a maioria das veces, renegan
do da própria idiosincrásia. A istas razóns 

· hai que unirlle unha certa chularia capita
lina (o alcalde Vázquez é o exemplo máis 
característico) que sempre acompañou 
ao coruñesismo e que impregnou a al
guns xogadores. 

A TRADICIO MADRIDIST A 

Non é casual que a crise estalase no par
tido co Real Madrid. Esas ánsias coruñe
sas de ollarse en Madrid, reprimidas es
tes dous anos ao situarse ao seu nível , 
precisaban ser reforzadas nesta ocasión, 
por mor dos excelentes resultados dos 
merengues. En certos afeizoados existia 
nese partido ese medo intrínseco dos 
que se saben febles e pecadores (o seu 
antíguo madrídismo), por iso precisaban 
que a sua equipa se impuxese categóri
camente ao rival, para eles non sucumbir 
á tentación. Como non o logrou de todo, 
proxectaron a sua frustración en Arsénio, 
por non ser o espello do treinador madri
dista no que, tradicionalmente , se olla
ron. Por se fose pouco, ainda non esque
ceran unha derrota tremendamente doro
sa, a recibida ante o Celta de Vigo. 

Pero estas sensacións que si estaban no 
ambiente e que foron percibidas polos xo
gadores, terian quedado hai alguns anos 
en disquisicións provincianas se non fose 
polo novo papel que cumpre o Deportivo 
no fútbol estatal. A trascendéncia das de
claracións de Fran multiplicouse ao ser o 
partido televisado e realizalas en directo. 
Logo, xa non soubo parar a tempo, pe
cando de falta de profisionalidade e for
mación. Os meios estatais, sempre dis
postos por intereses próprios a desestabi
lizar ao Deportivo, aproveitaron a ocasión 
para asentar na opinión pública que Arsé
nio estaba a ser cuestionado. A cobertura 
informativa foi total e Fran apareceu en
trevistado na maioria dos meios de comu
nicación. Alguns xornalistas explotaron a 
ocasión para cobrarlle a Arsénio a vella 
canta da sua persoalidade que impide 
que lle fagan as ·alineacións como fre
cuentemente sucede na maioria das equi
pas, sendo A Coruña durante moitos 
anos un dos exemplos máis claros. 
Arsénio, fino albiscador da percepción 
social, deuse conta que .estaba senda 
pesto en cuestión por boa parte da masa 
social, que volvía ás andadas de hai tres 
anos, polo que decidiu xogar a sua baza: 
pór a -cada quen no seu lugar, propician
do unha moción de confianza. De perde
la, estaba disposto a sair coa cabeza 

.ben alta. 

Pero nada diso teria ocorrido se Buyo 
non realizase duas proverbiais paradas. 
Se·Manjarín logra o gol que atallou o be
tanceiro só ante el, os afeizoados terian 
matado a bicha do Madrid que levan den
tro e Manjarin, os dos xogadores máis ef1 
forma e con máis futuro do plantel coru
ñés, xa non. seria un medio9ar:npista, se
nón un goleiro. Asi é o fútbol. Por iso dá 
tanto e a tantos para talar. • 
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L ATINOÁMÉRICA A FERVER 

O desastre do modelo mexicano de libre cnmércio transmítese. a todo o continente 

O alun~ exemplar do Fundo Monetário, na ruina 
•G.LT. protestas da povoación. A de

rradeira foi o estatuto de auto
nomía para o Banco Central , 
dacordo co modelo monetarista. 
A consecueéncia de todas estas 
estas cataplasmas foi a irrita- -
ción de capas sociais a cada 
máis amplas, péro tamén o re
corte do crecemento anunciado, 
dun 4 por cento a un 0,4. 

Abolición do Estatuto 
da Terra 

fundo na estructura e no gover-
. no do país. De feíto, liquidaran o 

seitor público e todas as pres
cripcións proteccionistas salta
ran polos aires. A reforma do ar
tigo 27 da constitución revolu
cionári a, o Estatuto da Terra 
que garantía o reparto mínimo 
para os labregos pobres , identi
ficase como un dos motores da 
revolta chiapaneca. Como com
plemento, o Governo de Sali
na$ borrou todo o corpo de sub
vencións e axudas (vivencia, ali-

México, o alumno modelo do Fundo Monetário 
Internacional, vive un desastre económko ~ue se 
transmite a toda Latinoamérica. O elevado custe· 
social da descapitalización, co disparo dos prezos e 
a detención de crecemento, queima os anun~iados 
benefícios do Tratado de Libre Comércio con 
Estados Unidos e Canadá, xusto cando se cumpre 
o primeiro aniversário dunha traballosa 
formalización. O povo mexicano xa ten un alcume 

·para o mod~fo económico que Norteamérica 
propuña ao continente para o ano .2000: alianza 
para el retroceso. 

Alianza para el Progreso era a 
fórmula do governo Kennedy 
para América Latina nos anos 
60, centrada sobre o aumento 
dos níveis de educación e sani
dade. Despqis do descalabro 
do día 9 de Xaneiro, no que o 
peso perdeu oe vez o sesenta 
por cento do séu valor fronte o 
dólar, a alianza co norte só po
día recibir o nome do atraso. A 
bolsa caeu en picadQ, a indús
tria emblemática de México, a 
Volkswagen, decretou un peche 
patronal indefinido; a pouco imi
tábaa a Mercedes Benz, men
tres a Fiat cancelaba sen remi
sión un . cacarexado proxecto. 
Deseguida, os prezos dos bási
cos de alimentación comezaron 
a múdar o seu cartel dunha hora . 
para outra; as alacenas dos . 
mercados valeiráronse de todo 
obxecto sobrepreciábel. 

Non por iso o Partido Revolucio- . mentación, educación) e as bol
nario Institucional , no poder sas de pobreza multiplicáronse. 

Pero o sino da devaluación non 
ten só una leitura monetária. 
Para a oposición do PRI, a crise 
do peso revela a situaciqn real 
dun país en estado de choque. 
A revolta de Chiapas e previa
.mente o atentado que acabara 
co candidato Luis Donaldo Colo
sio tiraban á luz as tensións in
.ternas dun país que Salinas de 
Gortari se esforzara por presen
tar como modelo de estabilidade 
e recuperación económica des
pois da crise dos 80. 

De feíto a inflación fora vencida, 
con só un 1 O por cento no 94, e 

_todas as reformas esixidas polo 
Fundo Monetário aplicáranse no 
seu momento, sen ter conta das 

desde hai 65 anos, admitiu un · 
diagnóstico negativo da situa
ción. A finais do 94 Salinas asi
naba o Tratado de Libre Comér
cro (TLC), que marcaba unha 
longa relación de cámbios de 

As bolsás"de Chile, 
Brasil e Peru 
sentiron os 
arreguizos do 
terremoto de 
México. 

Ninguén quer voiver a pronun
ciar a palabra crack para des
creber o que pasou na bolsa de 
México o dia 9. Pero como no 
29 , todas as costuras e recosi
dos aplicadas á sociedade me
xicana racharon a un mesmo 
tempo. A conclusión .é que e 
preciso operar outra vez , per!) 
non segundo o mesmo plano. 
Ali ·marre un modelo económico 
que o Banco ·Mündial quería.fa
cer de aplicacón universal a to
da Latinoamérica. O pánico che
gou a Bos Aires onde o governo 
Menen- presu~e de ter logrado 
coa mesma receita resultados 
unha estabilidade de ouro. As 
bolsas de Chile, Brasil e Perú 
sentiron os arreguizos do terre
moto de México que a estas al
turas costu cen mil millóns de 
dólares en reforzas, proceden
tes dos Estados Unidos. Un 
analxésico, non un rémédio, 
láianse en México á vista dos 
resultados dun ano de convivén
cia cos mercados do Norte.• 

r-------------------------------------------------------~----------~--------; 

Odiado amigo . 
O ingreso de México no mer
cado comun de Estados Uni
dos e Canadá invertía a frase 
de Porfí río Diaz que aprenden 
todos os escolares mexicanos: 
Pobre México, tan lonxe de 
Deus e tan perto dos Estados 
Unidos . O governo de PRI fi
xo un esforzo histórico para 
demostrar que este aviso per
dera sentido pela forza dos 
anos . A modernidade consis
tía en que México se integrase 
cos viciños do Norte para me
llorar. Compria volver polo fo
rro a política de sustitución de 
importacións practicaa durante 
décadas. A nova fórmula era a· 

libre circulación e a liberdade 
de prezos. 

Na explicación do Governo, is-. 
to significaba a abriga de "au
mentar a eficiéncia e produtivi
dade dos produtores nacionais 
polo que deben aumentar a 
súa eficácia a niveis internacio
nais e deste modo sobreviver". 
Nunha reprodución literal dos 
.consellos do FMI, Salinas ad
vertía que os recursos fuxirian · 
deste xeito dos seitores prote
x id os e buscarían os máis 
competitivos. "E con isto , -.con
cluía- aumenta a eficácia total 
da economía". · 

. . 

. 1 

Segundo un informe da facul · 
· dade de Economía da Univer
sidade Autónoma de México, 
o número de persoas que se 

. poden incluir na clasificación 
de pobreza extrema duplicá
rase desde 1.984 á 1993. O 
salto erá de 13 niillóns a máis 
de 25 millóns. Ao mesmo 
tempo medraran as desigual
dades. Dacordo cun traballo 
da revista norteamericana 
Forbes o governo de Salinas 
de Gortari distinguírase por 
aumentar non o número 9e· ri
cos pero si a cantidade fabu
losa de riqueza amasada p~r 
uns poucos.• 

1 

Salinas arrasou a aslsténcia do Estado e o TLC agrandou as desigualdades. L------------------------------------------------------------------~--------

As contradicións invaden a vida dos cubanos ' 
Os cubanos viven, como poucos, 
un intre de confusión que se ma
nifesta en declaracións como as 
de Juan Carlos, un mozo que a 
revista Hika que o entrevistou, de
fine como "independente" e '1ra
ballador no mundo da cultura". 

"se sobrevivía grácias a iso a 90 
millas dos Estados Unidos". 
"Agora -engade- ternos que so
brevivir por nós mesmos en pia
res condicións". 

"hai poucos que se atrevan a fa
lar", para engadir, sen embargo, . 
que "os que · o .tacemos non so
mos apartados. Mira o meu caso". 

Estas declaracións recollen moi 
Ante a pergunta de se desexa ben o sentir de móitos cubanos 
cámbios políticos, Juan Carlos que ao mesmo tempo que se 

Juan Carlos critica a coopera- resposta que "sen poñer en alonxan do modelo socialista e 
ción que durante anos tivo Cuba cuestión o sistema, pero sí". A incrementan as críticas á retóri-
cos paises socialistas "porque pluralidade política, da que se ca do sistema, non deixan de 
non respeitou a nosa idiosincrá- mostra favorabel, demostraría lembr~r con nostálxia os 11 mi-
sia". Como exemplo, e~plica paradoxicamente "a forza que · llóns de toneladas de petróleo 
que "nas· tendas había meloco- pode ter o partido e pode ter procedente da URSS que cada 
tóns enlatados, pero non piñas". moita". Ao non dar ese paso o ano chegaban á illa a un prezo 
O xoven . afirma que isto xerou governo pasa a ser, segundo inferior ao do mercado interna-
" un desenvolvimento fictício", · Juan Carlos, "autoritário", porque cional. Un escritor cubano defi-
sen embargo non deixa de reco- "a unanimidade é enganosa". niu aquela época cunha frase : 
ñec~r a continuación. que tal , Cando eramos felices e non o 

,_,G,P\J.~ª ~@- ·;·.~.íl¡~~.ng í~el" , p~rqu~~ -~u§l!1 ·carlas af)rma tamén que sabíamos.• 
.. . . -, ··:·.~-~:-~\· . ~··· ~ .. ;·:i.i':L'· .:< ~ :· . . ·, . 
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Viaxe desde o 
Gal aos Cárceres 

ANDRADE 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis -
(Felipe González) 

Can~o suceden 
feitos pouco habituais 
-e veñen ocorrendo 
desde que 
9esapareceu a 
URSS- sempre 
retorna a tentación de 
crer n~ teoria das 
conspiracións. Pero 
como interpretar 
senón o feito de que 
un avión se estrele' e 
semente se salve 
unha nena por cair 
nun lamazal e que 
precisamente isto 
ocurra en Cartagena 
de Indias, a cidade 
colombiana onde vive 
Gabriel Garcia 

Ponto primeiro 

Aparenta ser indiscutível e sóli
da a demostrac;om do poder que 
os medios de comunicac;om 
acadarom hojendía, polo feito já 
obvio de ter sido um deles. ca
paz de enfrontar com éxitos a 
estrutura de domínio global do 
PSOE e cúmplices e de dar se- -
guridades aes Roldán, Amedos 
e a toda essa "cousa política" 
que está detrás e que outra vol
ta, cans com distintos colares, 
pretendem camuflar como "Pro
gressismo e Democracia" (es
panhola, por suposto) -Desde 
a époc¡¡i dos primeiros gregos 
saber:nos das loitas polo Poder 
no Olimpo- d~ que os intere.s
ses que representa som de for
za suficiente e segura, amos
sando assí com o seu uso que é 
tam boa ferramenta de domínio 
como calquera outra para umha 
democracia formal do século 
XXI. -

A que nom aparenta é a renova
da demostrac;om de dependén-

. cia dos "gacetilleros" com sede 
e expólio na Galiza que só após 
as prevas. estarem populariza
das e as forzas da neo-transi
zom política· terem avanzado · 
notavelmente dedicam seus "ca
breos" ovinos aos esfarrapados 
amos ajuntando seus beos aos 
outros para cando o reparto do 
papel-imprenta chegar. 

A destruic;om de jornais "pro~ 
gres" e o intento com cutres -
"egin"-; esse comportamento . 
colonizado; as mudanzas nas . 
propriedades de radios e televi
sons e ~s mesmas dificultades 

presentes e pasadas de A Nosa 
Terra por subsistir e medrar nom 
_ contradim, mas bem rafirman a 
necessidade arestora de os gru
pos de poder posuir estes instru
mentos fundamentais na confor
mac;on:i e focalizac;om dos inte
resses das ma~as populares. 

~emelha afirmar-se que só tem 

·~ 

acta de entidade social (que 
nom de fe) aquilo que é exposto 
e segundo qué cantidade nestes 
medios, e que após esta reváli
da da denúncia controlada do 
teFroJismo de Estado, converteu 
de facto, a éstes, numha parte 
da super-estrutura de Poder. 

Para o caso que aquí nos trae 
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ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

este facer parte do Poder ( ou 
Contra-Poder) implica a análise 
do comportamento pasado, pre
sente e futuro dos mesmos e a 
definigom clara de a "qué" e a 
"quem" servem, fóra das auto
definic;ons de independentes e 
calquera outra. 

Ponto segundo 

Semelha tamém polos feítos 
que se tratam, pola "alta digni-

. dade" dos con
correntes e po
i o grande nú-
mero de ouvel- Aquí 0 que 
has a berrar 
que os térmi- houvo foi um 
nos emprega- siléncio 
dos querem 
significar real- cúmplice 
mente, a impe- · 
riossa necessi- massivo: por 
dade de mu- isso vemos 
danzas sustan- "'I 
ciais no trans- aos 1 ustres 
correr político, lacaios" 
assí: sentir-se 
- " ... ataque a como 
mesma deme- traizoados 
cracia ... ", " ... a 
necessidade de 
recuperar a éti-
ca política .. . ", 
".:. o sistema político como pro
blema ... ", " ... desestabilizac;om ... 
chamada a salvadores (de la 
Patrié!, por supuesto) .. . " etc., etc. 

Dam-nos a entender que estan
do a causa que arde fai-se pre
ci ss o ir tomando posic;ons a 
cando menos para que as que 
caem e caerám nos colham a 
cuberto. Porque alguém terá 
que ·pagar a desfeita. E a "al
guém" hai séculas que o conhe
cemos. 

Nem que dicer tem que as "be-



autiful" ·carupsoes, os abusos de 
poder, os GALindos e os "siste
ma actual de representación" 
podem ir tomando moito polo 
saco e a nossa abriga está em 
ajudar o que se poida e mais a 
rematar com este Estado, e nes
ta batalha, decidida.mente leva
da ou nom, irnos ver ao qué e a 
quem se serve. 

Irnos ver qué e quem está ou 
nom por manter "baixo control" 
a denúncia de todo o entrama
do do "pauto do capó" daquel 
23-F para manter a unidade es
panhola a través de leis anti-te
rro ri stas camufladas, -planos 
ZEN, redadas massivas, tortu
ras e dispersons ... 

Porque claro ... Ponto terceiro 

Como puido se! isto e chegar a 
estas alturas? E que nom houvo 
essa voz, essa forza política que 
alviscasse nos feítos: leis fascis
tas, normas humilhantes, com
portamentos tiránicos ... nas de
núncias e protestos cidadáns ... 
a podremia deste Estado e cha
mara coa merecida persisténcia 
a mobilización das classes po
pulares? 

Fai um memória. Busca na he
meroteca. Fala com a gente: 
... Algumhas loitas sectoriais. Al
gúm artigo. Algumhas denún
cias "totum revolution = revol
tum". E todos es ses patriotas 
hoje desterradas nas prisons es
panholas. 

Aquí o que houvo foi um siléncio 
cúmplice massivo: por isso ve
mos aos "ilustres lacaios" sentir
se como traizoados. Aquí, outra 
volta, o siléncio como arma na 
guerra nacional e-de classes -
e de exemplares vendidos e de 
audiéncia encanalhada- e de 
satisfac9om no ordem imperan
te, em tanto nom mandem outra 
cousa "os de arriba". 

Aquí se silenciou -e de novo
planficada e eficazmente, como 
mandara Casinello, calquer 
cuestom que desenmascarasse 
as bases do sistemas político da 
Restaura9om Borbónica. 

Aquí a intimidagom, a acep
ta9om calada dos assassinatos 
de Estado, das condeas ao Es
tado Espanhol por práctica de 
torturas, das leis especiais, das 
relagons demonstradas (Pepe 
Rei e Eguin) entre isto e as má
fias da droga: Porque aquí se 
aceptou a destrui<;om de calquer 
processo revolucionário e se 
criou um ambiente no que se
melhava que os assassinatos de 
Estado eram/som "necessários" 
e levados adiante por (a)gentes 
puras, angélicas e protegidas 
por algum "deus" patriarcal, 
mentres cumpríam seu lavar 
evangelizador ... Acaso nom era 
lógico que tivessem outros "pri
mos" em bancos e adminis
tragom tam justos como eles? 

Dessas augas venhem estas. 
tormentas. Aquí a mais de catro 
lhes devía ter tocado facer de 
"desaparecidos" polo GAL para 
saír do atontamento e nom ter 
que pasar hoje por ésta espécie 
de catárse post-nazi. 

Aquí nom houvo um mínimo de
bate nem séria considerac;om a 
astes acontecementos, siquera 
na quinta parte que outros des
de logo quizás tam importantes 
-por citar só um exemplo o tam 
interesante das fragas e par
ques naturais- inda só fosse 
por estarem as presas e presos 
em perigo de extermínio. 

USO OU ABUSO? 
NANINA SANTOS 

Suprendeume que o Paf de Roma, en Filipinas , chamase aos 
xóvenes a "non abusar do maravilloso don da sexualidade". 

Surprendeume, digo, porque supón un cá¡:nbio a respeito das 
suas anteriores posicións. Non abusar1 non é a mesma cousa que 
non usar e até O'de agora insistía, teimudo, na· castidade, no non 
uso do sexo agás no matrimónio e s? con fins reprodutivos.' 

Agora os xóvenes católicos xa saben que poden praticar a se
xualidade co visto bon do seu xefe espiritual. Sen abusar, ao 
igual que non convén abusar de causa nengµriha. 

O que non remata de me tirar o pasmo é que á par destas de
claracións o Vaticano teña destituído a Gaillot, bispo de Evreux 
(Normandia), quen se tiña distinguido por unha atitude moi 
aberta e dialogante cos problemas de hoxe e entre 0utros, ver
bo da sexualidade (incluída a homosexualidade e o lesbianis
mo) e os anticonceptivos. 

A que carta quedarnos?• 

E final ... Ponto cuarto 

Aquí umha conclusom entre ou
tras moitas e legítimas que ca
be sacar deste in-acavado pro
cesso. 

Para aql!í e para agora umha 
conclusom sobre o que esse no
vo poder da Propaganda nom 
fala, ocultando a sua existencia 
e, de novo a pesar de facer par
te do mesmo entramado, hipote
cando assí solugons reais e de
mocráticas: elas som, essa leí 
anti-terrorista cámuflada e o sis
tema penintenciário aplicado a 
presas e presos políticos. 

As aparentes ánsias de demo
cracia do Propagandismo e da 
Judicatura ficam cegas as por
tas dos quartelilhos e das pri
sons cando de presos políticos 
se tratar. 

Nom se acava o talar, desde a 
honestidade e sincero sentido 
democrático, dos GAL e do te
rrorismo de Estado, sem debater 
na sociedade todas as suas ra
mificagons e sern dar cumpridas 
cantas de tantas denúncias de 
torturas, de tantas detengons po
líticas, de tantos días e noites de 
incomunica9om policial sem di
reito nengúm, de tantos transla
dos de prisom vejatórios, tantos 
maus tratos e degradac;ons nos 
cárceres, tanta política de deste
rro e dispersom para issolar e 
exterminar, ... dar feridas e mar
tes de familiares nas estradas ... 

Sem entrar, a luz e taquígrafos 
de imprensa e com ánsia trans
formadora em esse interno, nen
gumha soluc;om ao terrorismo de 
Estado será democrática nem 
atenderá aos interesses do Povo 
Trabalhador Galego senóm que 
nela, implícitamente poderemos 
.ver em nós aquela "solugom fi
nal" dada nas repúblicas latino
americanas aos militares golpis
tas e um novo triunfo das cade
as da opressom e da Justiza. + 

FÉLIX QUUANO 
(SALCEDA) 

Neglixéncias, 
outra vez 
Os feítos acaecidos a finais do 
pasado ano fixéronme recordar 
1984, cando lle ocorria ao meu 

tillo algo similar na Residéncia . 
"Juan Canaleja" da Coruña. Nes
ta ocasión son duas as persoas 
que entraron no qujrófano para 
seren intervidas no Materno 1 n
fantil, aforti.madamente para elas 
non se chegou á grav1dade oca
sionad a naquela oportunidade, 
pero non deixa d_e ser lamentá
be I que sigan ocorrendo esta 
clase de "acidentes quirúrxicós". 

Se se analisa este último caso, 
surxen moitas dúbidas ao res
peito. 

Por que se sinalou de imediato 
un fallo existente no vaporiza
dor?' cando no meu caso os 
médicos especialistas, tanto en 
anestésia como no mantimento 
deditos aparatos, declararon no 
xuízo, todos sen excepción, que 
era imposíbel 
que ocorrese 
unha anomalía 
da máquina e Recoñecendo 
que se isto pa-
saba, nunca lle a casa 
poderia acorrer subministra· 
nada ao pacien- dora tan 
te. E hoxe son 
os primeiros anómala 
que talan dun 
fallo do aparato avería, os 
de anestésia. seus aparellos 
Que poderá 
sentir o xuíz 
que ditou sen
téncia absolutó
r i a ao aneste
sista que aten
deu ao meu tillo 
e aqueles da 
Audiéncia Pro-
vincial da Coru-

non serán 
retirados dos 
Centros que 
posueo 
Sergas 

ña que ratificaron dita senténcia, 
despois de coñeceren a notícia 
de .que duas mulleres sofreron 
un "accidente quirúrx!co" similar. 

¿Non será que no primeiro caso 
mentiron, para salvar a r~spon
sabil idade do seu compañeiro 
anestesista, cuxo papel é estar 
vixilando o enfermo durante to
da a intervención e en caso de 
calquer anomalia actuar dilixen
temente? Pero se este non está 
no quirófano ou está realizando 
outra actividade neses momen
tos, se acorre calquer fallo, este 
non será detectado de imediato 
1) que trai consig9 os conseguin
tes danos para o·paciente. 
Pala información que. se ten 
deste caso, nós seguiremos 
quedando sen saber realmente 
que ·ocorreu no quirófano nº 1 

A ALDEA 

do Materno Infantil da Coruña, 
xa que no primeiro momento a 
casa subministrador.a do apara
to non aceita fallo nengun, se
gundo os meios de comunica
ción, pero despois de manter 
unha reunión coa dirección do 
centro, recoñécese que o apara
to fallou, pero non se explican a 
causa que o provocou. -

lsto lévame a pensar que máis 
unha vez priman os intereses 
comerciais sobre os de velar pa
la vida das persoas. 

Xa que recoñecendo a casa 
subministradora tan' anómala 
avería, os seus aparellos non 
serán retirados dos Centro~ que -
posue o Sergas na Galiza e ao 
mesmo tempo salva a maltreita 
reputación da clase médica,., 
apesar de ser unha e outra vez 
absoltos polos Tribunais que im
parten "xustiza''. Non poderán 
lavar a sua cara mentres sigan 
prevalecendo os seus intereses 
de clase, frente ao quefacer do 
resto da soCiedade. -

Por outro lado hai alguns como 
o presidente qun Coléxio de Mé
dicos, que máis unha vez facen
do gala do priviléxio que repre
senta o seu cargo, trátanos, a 
todos aqueles que dunha u ou
tra maneira sofremos as negli
xéncias dos seus representa
dos, de ignorantes. 

Ignorantes, por non crer as 
mentiras que nos cantan, para 
xustificar as suas próprias negli- -
xéncias e irresponsabilidades no 
seu quefacer profesional. 

Como no caso do xuízo polo fa
lecimento do sacerdote de Ta
beallo, indícase na senténcia 
que a versión dos acusados foi 
ratificada por oito médicos, pero 
ciase a circunstáncia qu_e todos 
eran compañeiros de traballo 
dos acusados. lsto neutros xuí
zos , onde non son médicos os 
que se procesan, ditas testemu
ñas son inabilitados nas suas 
manifestacións testificais. · 

Se de vBrdade eren os que di
tan xustiza, que queren facela, 
que apliquen os mesmos funda
mentos xurídicos en todos os 
casos. 

Por último solidarízorme coas 
vítimas e familiares deste novo 
"acidente quirúrxico", que por 
desgrácia non será o último, 
meritres a clase médica sig-á 
crendo que son os únicos posui
dores da _ _verdade. + 

ÜMAR CONTRERAS FLORES 
(A CORUÑA) 

Quen critica 
aos críticos 
Que ben o deben pasar os críti
cos de todo, os que lle buscan 
sempre, tanto ás ideas, como ás· 
causas, un recanto onde reman
gar a sua pegatina carregada de 
verdade. Que hipóc;;ritas e auto
suficientes os tjue se compra
cen en criticalo todo, sen un mí
nimo de ética obxectiva. Nada 
lles está ben, todo lles está ben. 

Que superficialidade a deses te
óricos baratos con dotes de ca
tedraticos ou mesias que, pola 
contra, nunca se empregan en 
nada transcendente. 

Que pobres eses ricos acugula
dos de ideas, que fantasmas, de 

Márquez, o rnáis 
famoso representante 
dun estilo que. se ven 
denominando do real 
maravilloso? 

O ultra, acusado de 
asasinar a un 
homosexual, soñaba, 

-segundo o seu 
informe psicolóxico, 
con "lucir tricórnio e 
un ha pistola". David 
Garrido, que asi se , 
chama o rapaz, 
rexeita ás mulleres, 

. pero representa ao 
home "con ombreiros 
anchos, calvo e 
vestido de militar". 

O ex ministro 
Barrionuevo está a 
visitar a canto preso 
hai relacionado c_o 
GAL. Vai cárcere por 
cárcere, .dando 
ánimos. Acabará 
montando unha 
Xestora Pro-amnistia 
e se cadra mesmo fai 
cola, xunto ás nais 
doutros presos, con 
cadanseu caldeiro de 
tomates, para as 
ensaladas da 
comuna. A non ser 
que os do GAL fagan 
pedidos a 
McDonalds. 

No Tribunal 
Superior de Xu..stiza 
de Galiza, situado por 
frente do Obelisco 
coruñés, trabállase 
arreo en despachos, 

_ en moitos casos, 
diminutos para o que 
un está afeito a ver. 
Sobretodo despois de 
ter coñecido as 
instalacións da Xunta 
de Galiza, onde o 
máis rechamant~ son 
as mini-saias, pero 
traballar, · o que se di 
traballar, non moito. 

Manuel Fraga saiu 
a defenderse, mesmo 
a11tes de que o 
criticasen, das 
acusacións de 
despilfarro por mor 
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caricaturas, de envexas. Que de ganhar a Liga jogando com · 

das exploracións santos inocentes eses "arrégra- cinco defensas e um solitário 
. petrolíferas. , lo !todo" fant e desfánd, p0t· ñen e MAIORIA. / ~~.beAto ,n~ ddi~nteira "a ve-las 

qui an, en ronan e es ronan vir. rserno a-se por.contento 
"Gastamos 500 . sen unha reflexión prévia.: com tal de conseguir que o Des-
m i llóns. Si, que X. i>IÑEIRO por se classifique para jogar o 

-Eses enfermos de parcialidade torneio da UEFA, mas nao vaia 
pasa?". Parece ser · que se eren tan imparciais e tan Os seus només nunca aparecen nos papeis, quitado nas esque- ser que se passe com a sua ra-

d
. posuidores das verdades, en- las dos xornais de províncias cando falecen. poseria aldeá :-táo aplaudida 

que IXO, CO SeU tono tenden de todo e non saben de pelos José-Maria García de tur-
habitual de porteiro case nada, unha sorte de ma- · · no e os hagiógrafos localistas 

gas-filósofos e económico-políti- Tampouco se paran a ler a prensa e os seus editoriais. Como do "Sabio de Arteijo"- e nem se-
de discoteca. Ai · cos, que non son quen de reco- moito coqiproban a Primitiva e a clasificación dalgunha .equipa quer chegue-

pillabán, que hai un . ñecer unha realidade obxediva, nas páxinas deportivas. mos a jogar tal 
porque non son · competic;áo eu-

mes dicias qu·e foran capaces de vela Nunca saberán que é a enxeñaria financeira. E cando algunha ropeia. Para 
mil! no seu ponto , Caixa de Aforros os ameaza de embargo por mil pesos .de sal- conseguir 0 

Nisto das relacións 
públicas aprendeuse 
moito. Por exemplo, a 
Renf e oferece uns 
cuestionários nos que 
pergunta: "Foi ben 
atendido cando 
mercou o seu billete? 
Ten queixas dalgun 
traballador? Tivo que 
agardar moito para 
conseguir o seú 
billete? Góstalle a 
estación?". Pois non 
van por aí os. tiros. Os 

natural, no seu Q b · menos a que 
entorno próprio; ue po res do negativo, éntralles un terror reverencial que os leva ·a pedir lutar pelo mais. 
e transfórmana eses cleménci~ ná ~ucursal- máis pr~xima. Claro que sem-
e defórmana, " , 1 •. pre se pode 
até aquilo que arregra O Non saben de ·inflación subxacente, pero acaban de sofrer un perder, mas 
non ten nada todo" sen férido calafrio porque a bombona de butano subiu vintecinco mais vale per-
que transfor- unha reflexión pesos en seis meses. der intentando 
mar, ·e pola con- ganhar que 
tra, soen deixar prévia. perder sem in-
e n ser ca.usas Tampouco teñen nocións de insubmisión ou desobediéncia or- tentar ganhar . 
ou declaracións ganizada. E se cadra por iso, pagan a ilegal cuota empresarial 

' merecentes dal- polas minúsculas leiras, sen dectarse de que foi suprimida hai 
gunha rectifica- " . tempo por un consello de ministros. 
ción. Pois ben, asi estamos nes-
ta sociedade, plagados de su
perficialismos papanatas que 
nos conducen a un falso Nirva
na, acugulado de medos e fan-

. tasmas, namentres a realidade 
medra deforme.+ 

· MANuEL NUÑEZ FruZA 

Son a maioria, amedoñada e imensa. A que nunca se corrom
pe. A que as leva sempre no lombo sen t.i.n chio. 

Poden vir ainda as máis inesperadas revolucións. Pero esa 
maioria leva camiño de sobreviver a todo recámbio. Será qui
zais o prezo de poder seguir chamándolle sociedade civil a es
te buraco de grilos. no que arnegamos? • 

Que astúcia ga
laica a de Arsé
n i o, pondo o 
seu cargo a dis~ 

Lideraruma 
equipa nao 
consisteem 
dar 
contesta~6es 

de socarrao 
enigmático 
aos jornalistas 

• tr.aballado-res 
Os C.A.F. ante o 
conflito de 
Chechénia 

xente que non representa os inte
reses dos seus povos, e por riba 
.cando estes povos tentan recu
perar a sua dignidade proclamán
dose soberanos e escollen un go
verno próprio, son exterminados 
en nome dos que se nomean a si 
mesmos democrátas, cando son 
sirnples asasinos imperialistas
fascistas. Cabe lembrar que lelt
sin non dubidou en bombardear o 
parlamento ruso cando este esta
ba a ser defendido polos parla
mentários rusos eleitos democra
ticamente polo seu povo. 

chénia e pedir que deixen ao 
seu povo en paz e liberdade pa
ra que poda escollar o camiño 
que mái~ lle conveña. 

posi~o de Lendoiro em lugar de 
dimitrl Assim, terá que ser este 
quem tome a decisáo de aparta
lo da direc<jáo técnica da equipa, 
e como o Sr. Presidente é tam
bém muito prudente -ainda que 
náo tanto como para desprender
se imprudentemente de Kostadi
nov- os únicos que aparecem 
como uns despropósitados im
prudentes sáo alguns jogadores 
e parte da torcida. Os jogadores 
críticos com Arsénio sáo desau
torizados, porque o seu role e jo
gar e náo opinar acerca das tácti 
cas do treinador, e os afeic;oados 
sáo desqualificados, porque náo 
sabem de futebol, já que para is
so estáo os técnicos, que, segun
do essa regra de tres, nunca po
deráo ser questionados. Se um 
treii:iador náo tem capacidade de 
lideranc;a para convencer aos jo
gadores das suas tácticas, já náo 
é um bom treinador. Liderar urna 
equipa náo consiste em dar con
testa<jóes de socarráo enigmático 
aos jornalistas nas rodas de im
prensa. Em quanto aos afe i<;oa
dos, estes ~gual que uns alunas, 
que náo sabem nada de mate
máticas, sabem se o professor, 
quando explica, sabe ou náo sa
be de matemáticas- poderáo náo 
saber de futebol , mas sabem 
quando um treinador náo leva a 
equipa por bom caminho . Aos 
técnicos há que bota-los antes de 
que fracassem, porque depois de 
fracassados a medida de prescin
dir deles é já superflua. 
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funcionan 
perfeitamente, en 
xeral, e os billetes 
non tardan. Os que 
tardan son os trens. 
Pero sobre iso non 
perguntaban nada. 
C~rotas! 

Prestaba moito 
escoitar aos galegas, 
despois de sesenta 
anos de em.igraqos a 
c .uba, talar un galego 
con _acento guajiro, 
durante a 
·recuperación para a 
· comunidade do 
Centro Galega da 
Habana. Os que 
daban mágoa eran os 
representantes da 
Xunta talando 
madrileño con 
aéento de 

Os Comités Abertos de Facul
dade somos unha Asociación de 
estudantes universitários naci0-
nalistas de ámbito nacional. 
Cando talamos de Nación esta
mos a' talar da Galizél, xa que co
mo recoñece _a própria Constitu
ción española, Galiza é unha 
nacionalidade, ainda que esta 
própria Constitución negue o di
reito á autodeterminación dos 
povos que actualmente confor
man o Estado español. 

... 
Moi de lamentar é a postura 
que est~n a manter a maioria 
dos meios de comunicación da 
Hespaña; cando comezou o 
conflito manti ~ 
veron unha pos-
tura de intbición 
ou de aceita- Ao mellor 
ción da invasión 
e nestes dias consideran 
ainda se escoita que é mellor 
falar dos "rebel-
des" chechenos axudalos unlJB 
cando talan 
deste povo que vez que xa 
está a loitar po- estex.a o povo 
la ·sua dignida- , aniquilado e 
de e por poder 
rexer o seu des- logo pedir O 
tino. Tamén é O 7 
de Jamentar a ' 
pouca resposta 
cidadá ante. es-

En fin, vese claramente que a 
guerra de Chechénia está moti
vada claramente por intereses 
económicos e territoriais, os ase
sores estadounidenses están a 
facer unha "boa" laboura, espe
remos que Felipe González, Az
nar, Anguita e compañia non te
ñan este tipo-de asesores, polo 
ben dos povos da Hespaña. • 

CoMITÉS ABERTOS DE FACUID.M>E 
DO CAMPus DE LUGO 

Arsénica 
prudencia · 

·: Chamberf. + 

Direito que está recoñecido pola 
própria O.N.U. ainda que isto 
non sirva de nada, tal como se 
está a demostrar con Cheché
nia, na que a O.N.U. se subme
te aos intereses do imperialismo 
ruso alentado polo americano, 
ao fin de contas o grande bene
ficiado se logran estabelecer un 
governo títere-ruso-americano, 
xa que isto .permitiríalle ás multi
nacionais americanas extraer 
sen problemas o petróleo e de
mais. combustíbeis desta rica re
xión. Convén lembrarvos que os 
EEUU consumen o 50% da 
enerxia da T erra e esta non pr9-
cede na sua totalidade do seu 
território, senón da que obteñ<3n 
as suas multinacionais nos paí
ses .colonizados a un prezo mó
dico. Esta entre outras é Ltnha 
das causas que explican a exis
téncia de países deserivolvidos . 
e países non desenvolvidos. 

ta barbárie: ao mellar conside
ran que é mellor axudalos unha 
vez que xa est~xa o povo ani
quilado e logo pedir o 0,7 para 
axudalos a sobreviver, o mes
mo poderíamos dicer das orga
nizacións políticas. 

Como bem é sabido, dar arséni
co em pequenas doses é um 
método de envenenamento, que 
permite passar desapercibido 
ao envenenador e que a enve
nenado nao se inteire de que 
está senda envenenado paulati
namente. Dizem que essa fora a 
via empregada pelos carcerei
ros británicos para acabar com 
a vida de Napoleáo desterrado 
na ilha de Santa Helena. Pois 
bem, salvando as distancias his
tóricas, pois Arsénio náo á um 
pérfido británico daqueles tem
pos, com a sua conservadora · 
"prudencia arsénica" de ir gan
hando um pcmtil")ho (mas, per
dendo outro) em cada jogo do
minical, acabará, sem que nos 
demos conta, com as possibili
dades do Despor para ganhar o 
campion?to de Liga. Náo se po-

Quando os galegos taremos na 
gestáo do futebol , assim como 
na da política e outras facetas 
mais decisivas da vida social , a 
coragem, o valor, o atrevimento, 
daqueles soldados galegas, que 
causaram a admirac;áo de We
llington nas batalhas de Vitoria e 
San Marcial contra as tropas na
poleónicas, dos que dissera "es
panhois, imitada aos inimitáveis . 
galegas"?+ 1 

1 
1 
1 

. 1 
1 
1 
1 •••••••••••••• 
r----------, 
1 Fago un pequeno 1 
1 

anúncio nun 1 
1 1 
1 semanário amigo 1 
1 . 1 
1 ANOSA TERRA 1 
1 
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1 1 
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Dificilmente se poderán desen~ 
v~lver se están gqvernados por 

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

Non cabe dúbida de que o me
·llor xeito de colaborar con Che-
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Os autores galegas recoñecen o maxistério de Torga 
apesar da distáncia mantida coa Caliza · 

• XAN CARBAUA 

A morte de Torga non sorprendeu 
porque xa el mesmo no volume 
XVI do seu diário escrebeu o que 
practicamente é o seu derradeiro 
texto, Requiem por mim (1993). 
Sen eml)argo, ainda sendo ben co
ñecido dos escritores galegos, que 
mesmo o trataron persoalmente e 
traballaron sobre a sua obra, non 
tiña preséncia asídua nos meios de 
comunicación, sendo como era 
candidato perpétuo portugués ao 
Nóbel desde o 1960. Para Xosé 
Luis Méndez Ferrin isto é "porque 
desde El País mandaron falar de 

Loito desde Galiza · 
a Cabo Verde 
• G. NUNO DE . FARIA/PORTO 

Nunca o passamento de um es
critor' luso suscitou tantas ma
nifestá\:5es de pesar como as 
qu~, ~ ao longo da tarde e noi
te do passado 17 de Janeiro: 
chegaram de todo mundo,_, a 
Portugal. 

Ironicamente, ou nao, seriam de 
escritores da Galiza -Cela e 
Torrente Ballester- as primei
ras reacc;oes registadas pelos 
meios informativos. Camilo Jo
sé Cela, que se deslocou a Lis
boa para receber as insígnfas de 
catedrático bonorário da Uni
versid_ade Moderna, ficou mo
mentaneamente bloqueado 
quando os jomalistas o informa
ran da morte de Miguel Torga e 
lhe pediram um comentário so
bre o autor de " Os Sinos da 
Montanha". Falando em castel
luino ... Camilo José Cela articu
lou um conjunto de express6es, 
cuja percep\:ao foi nítidamente 
prejudicada pela emoc;ao provo
cada pela noticia recebida de 
chofre. 

Ouvido por agencias noticiosas, 
Gonzalo Torrente Ballester ex
pressou-se como "amigo e ad
mirador" de Miguel Torga, "o 

mais importante escritor portu
gues ._Sinto muito a sua falta", 
referiu o autor de "Crónica do 
Rei Pasmado", recordando os 
vários contactos que manteve ao 

. longo dos anos com o escritor 
"dos Diários_, os melhores livros 
- para Torrente- deste gran
de escritor de Portugal". 

D01Brasil chegavam as palav
ras, via rádios portuguesas, de 
Jorge Amado: "os nossos paí
ses estáo mais pequenos e o 
nosso idioma está de -luto. Per
demos o mais portugues -dos 
portugueses". 

Mas foi da África, essa área 
imensa da Lusofonia, que cbe
garan a Coimbra as manifes
tac;6es mais profundas e senti
das por aquele que tanto honrou 
e prestigiou um idioma inter
continental. 

· Manuel Lopes, e só para referir 
este, último sobrevi vente do 
movimento literário cabo-ver
diano "Claridade", disse, como 

· que ''flagelado (s) de Vento Les
te" - a sua obra mais conheci
da: "náo me sinto com capaci
dtide para aprofundar os valo
res deste homem de categoria 
universal".+ 

•................................................................. 
Pe oa, e aqui moitos seguen a 
moda que ai lle marcan". 

Criador inteiro Presem;a e o grupo máis ligado ao 
social-realismo, "o grupo Pre
sen<;a defendía a independéncia 
do escritor e criticaba aos orgáni
cos . Este grupo viviu con _moita 
intensidade a guerra española, pe
ro sempre desde posicións un pou
co de torre de marfin. Torga reaxe 
contra esta posición afirmando 
que son os problemas do home os 
que interesan, pero tampouco 
aceita a posición dos social-realis
tas que marxinalizan a impoténcia 
estética". 

Ferrin lembra a influéncia no 
grupo Brais Pinto, "en todos nós, 
especiamente en Ramón Loren
zo, en Ferreiro ou en Bernardino 
Graña que e crebeu a sua tese 
de licenciatura sobre o Torga ao 
que coñeceu'. Recoñece Ferrin 
influéncia nomeadamente dos 
eu conto , "a ua poesía interé
ame pouco, paréceme pre-mo

derno, e non me atrae a sua reli
xio idade unamuniana nen a for
ma poética". 

Pilar Vázquez Cuesta recoñécese 
como "a primeira grande propa
gandista" de Miguel Torga no Es
tado español. Coñeceuno no 1946 
en Coimbra e lembra a andaina 
do escritor de Sao Martinho de 
Anta. "A sua existéncia estaba 
xustificada pola literatura, era un 
escritor escravizado pola poesía, 
entendida. esta como criación in
teira". Vázquez· Cuesta, que fixo 
diversas versións das obras de 
Torga, sitúao entre a xeneración 
portuguesa do 27, a da revista Vázquez Cuesta coñece ben a 

TORGA E O CORVO VICENTE 
BERNARDINO GRAÑA 

No último conto do orixinalísimo libro Bichos hai o 
deluvio universal e hai un corvo chamado Vicente 
que, enriba do último cabezo aguanta a chuvia, o ven
to, a 'escuridade. Un corvo valente que se nega a de
sentenderse da terra sobre a que sempre vivíu e quer 
seguir vivindo. Sobre do último penedo, "negro, sere
no, único representante do que era vida plantada no 
seu justo meio, resoluto, impávido, permanecia Vi
cente". Se este Corvo mira para a Barca de Noé, que 
aboia sobre das augas cada vez maiores, é "pra mais 
se afirmar na sua funda raíz". "Sangue, respira\:ao, te
rra de terra era aquele corvo negro, molhado da cabe
za aos pes, que sobre a última pedra desafiaba a 
Deus". Pois ben:· velaí un, símbolo do próprio Torga, 
Torga rebelde, Torga solitario, Torga .sanguíneo, de
fensor da vida, defensor da terra. Torga telúrico e uni
versal. Porque ~ia terra, do vexetal, do animal, do 
acontecer campesiño, Torga tira ensinanzas para o 
Home. con maiúsculas. ( ... ) 

Polo humus, pola lama, polo sudor, pola miséria da 
sua terra, Torga aprendeu a ser el; a ser esencial e a . 

~ 
~ ), .. - - - - - - - . 

ser universal. Torga é un acordao amador das duras e 
irtas serras de Tras-os-Montes. Un místico de amor á 
terra. Unha sensibilidade exquisita, sin churimicadas, 
cunha ferida ao sol polo drama dos seus paisáns.( ... ) 

O orixinal de Torga, digo eu, é esa sua mfstura tan vi
vida, t<µi auténtica, do telúrico ou cósmico co social. 
Torga afincase ben afincado na terra dos seus maiores 
e ali atopa too: atopa a sua linguaxe (rex, cortante, po
pular, currilario e espresivo), atopa a maravila das se
rras graníticas enrugadas como o seu rostro, atopa a 
terra que chama con estrano meigallo, que lle ·fala da : 
orixe do seu corpo 'e da' orixe da vida, e atopa ali ta
mén os homes co seu vivir, ás veces (por desgracia, 

· moitas veces) infrahumán, reclamando del testemuña 
e protesta. Torga identificase con todo iso, porque 
Torga intelectual, Torga médico, Torga escritor, Tor
ga candidato ao Premio Nobel aínda é todo iso: o 
monte, o campo, un home puro.( ... )+ 

(Extracto do artigo Personalidá e obra de Miguel Torga. 
Grial, número 3. 1964) 

obra de Torga, ·"os seus Diários , 
ese relatório do dia a dia, no que 
intercala poemas e ·meditacións 
sobre a actualidade foron despois 
moi copiados". Sobre os seus con
tos V ázquez Cuesta coincide con 
Manuel Maria, que os identifica 
cos mellares de Anx-el Fole, e ne
les recoñece Ferrin "a perfeición 
da construción da língua portu
guesa, que non ten a ver coa de 
Pessoa, moi profunda,e portanto 
moi galega. Torga é o grande se
ñor das palabras profundas ·e xun
to co Aquilino Ribeiro e o Bento 
da Crus son insuperábeis". 

Descoñecimento 
de Galiza 

Manuel Maria lembra imhas rela
cións cordiais con Torga, ao que 
prirneiro coñeceu por carta, cando 
escrebe4 Mar Mdior, "eu tíñalle es
crito reseñas das suas obras nos 
xómais-galegos e coincidin despois 
algunhas veces en Coimbra, e sem
pre foi moi amábel. Paréceme un 
poeta extraordinário, porque logrou 
ter unha língua dir~ta e desnuda." 

Porén o retrato da sua relación coa 
Galiza é do descoñecemento, "el 
tiña unha visión que non singula
rizaba Galiza. Admiraba moito a 
Unamuno e era un iberista con-

. vencido. Lembro aquel poema que 
define a sua visión: Minha -Caliza 
de petfil bonito I arfa de pátria 
nun estilo austero . I Por seres 
portuguesa é que te quero / e por 
ser castelhana creo en ti. " Esa vi
sión tamén a identifica asi Ferrin, 
"era un iberista e non recoñeceu a 
existéncia de Galiza". • 
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UM PORTUGU:ES-IBERISTA DE TODAS AS VIRTUDES 
G. NUNO DE FARIA ) 

•Adolfo Cmreia da Rocha, tránsmontano de guem rijas e direitas espetando os:céus". justificac;ao simples de que ''ficavam 30% 
mais baratos_ ao leitor" -como dizia. 

A Miguel Torga -por ser o que era e como 
era- jamais lhe seria atribuído o prémio 
nobel, cuja primeira candidatura foi apre
sentada em 60, via Universidade de Mont
pellier. Em 92 é a própriá Associac;ao Portu-

$. Martinho da Anta, filho de cabaneiros a " 
xorna do acaso, que abalou Brasis-em-fóra 
diásporas ibéricas para se radic<lf em Coim- . -
bra e aí feito médico e cidadao ... essa pes
soa morreu as 12 horas e 33 minutos dopas
sado dia 17 e aos 87 -anos de idade. ,Q outro, 
insepulto Ser que v"iveu no que morreu, o 
Miguel Torga - poeta da Criaqao do Mun
do- está aí ou em todos nós-Origem; todos 
nós-do-Nao; todos nós-Integridade. Acaba o 
homem permanece a universalidade. 

"A Terceira Voz", editado em 1934, marca 
o aparecimento de Miguel Torga, cujo ta
lento 1iterário havia ·despertado na Res-pi:í.
blica (lar autónomo de estudantés} Estrela 
do Norte, em Coimbra; coma publicac;ao de 
vários livros. 

É um nome literário determinado pelo seu 
fervor iberista: Miguel... de Molinos, de 
Cervantes, de Unamuno; Torga ... tributo ao 
torrao-nascenc;a transmontana, ·onde "a urze 
eres.ce estoicamente, alimentando-se das 
fragas que vai mordendo para que .daí flo 
resqam mimosas no meio dos matagais" ou 
o s·eu "universal como local sem paredes" 
ou, e ainda, a conciliac;ao de urna mundi
videncia abrangente como apego telúrico as 
"raízes retrocidas dessas urzes que se er-

DIAS 

E . nesta postura se manteve inalterável, o.u 
seja, um exemplo permanente de verticali
da~e com apego a Natureza ... que o pariu. -

SÓ E NO CENTRO DAS COISAS 

A preservac;ao ·da sua estética e a liberdade 
de calcorrear cami-
nhos próprios consti-
tuem atributos de Mi-

Sempre rejeitou submeter os seus livros .as 
apreciac;oes críticas dos suplementos literá
rios dos jomais ou revistas da especialidade, 
com o argumento de que ·nao tinha "o me
nor interesse pela crítica literária académi
ca", rejeitando a chamada comunicaqao so-

- cial pela recusa de 
entrevistas. 

gu~l Torga, que o le- _ • .• • • • • • • .• • • • • • • .• •-• • • • • • •-• • A vesso· a prémios ·e 
atribuic;oes literários, 
a sua resistencia foi 
de 54 a 77, altura em 
que se desloca a Bru
xelas para receber o 
prémio internacional 
de poesia da XII Bie
nal de Knok-Heist . 
Em 80 ganha, com o 
brasileiro Carlos Dru
mond de Andrade, o 
prémio Margado de 

varam a afastar-se das 
capelas literárias e 
das d~ciplinas parti~ 
dárias. Vibrou, até ao 
alvoroc;o, com a Re
voluc;ao dos Cravps, 
que dermbou o regí- . 
me que lhe aprendia 
os livros e o meteu no_ 
cárcere. 

Mas e ~empre ele pró
prio. 1.¿m jeito de estar 
e modo de ser, assim, " 

... ~Vibrou c~m ·a 
_ .Revoluc;ao dos 

Cravos, que derrubou 
o regime que lhe 

aprendia os 'livros e o 
meteu no cárcere' 

Mateus. No ano se
guinte é o prémio 

pércorrertdo a vida num isolamento medita
do e reflectido, provocar~lhe-ia grandes anti
paías e muitas críticas preconceituosas e sec
tárias. Editava os seus próprios livros com a 

Montaigne por iniciativa alema. Despois é o 
prémio Camóes/89 e em 1992 a Associac;ao 
Portuguesa de Escritores confere-lhe o pré
mio vida literária. 

. guesa de Escritores a propór o nome deste 
transmóntano e portugues de todas as virtu
des ao galard~o de Estocolmo. 

Miguel Torga deixa de escrever em meados 
do ano passado, altura em que foi editado o 
XVI volume de Diário: Dada a progressao 
do mal incuráveL Torga escreve na última 
página desta edic;ao 20 versos para um epi
táfio -Requiem Por Mim~ e nao consegue 
atingir o que sempre perseguiu : O Sétimo 
Dia da Criaqao do Mundo. "Desde jovem 
'tive sempre a impressao de que a Arte - a 
escrita era um acto ontológico, um acto sa
grado" disse Miguel Torga, um día, a Cé ar 
António Molina, um do raro e privilegia
dos jorna1ista que dele con eguiram urna 
entrevista. 

Adolfo Correia da Rocha -Miguel Tor
ga- jaz e engrandece em S. Martinho da 
Anta, Vila Real de Trá -os-Monte , Portu
gal, tao íntimo sempre a terra que tanto deu 
e projectou ao ser e proceder de urna só ca
ra e um só parecer de antes queb·rar que 
torcer.+ 

..•.............•...................................................•................................• 
Palabra Silenciada pola ua 
directora Maria Xo é Queizán e 
a concelleira da Muller de Vigo, 
Ana Gandón. O seu título é O 
desafio de antígena. A razón de 
fin de século' e está adicada á 
Ilustración, por considerar está 
época como o ponto de partida 
do pensamento feminista. A 
revista conta cunha 
periodicidade anual desde o seu 
nacemento en 1983 e conta, 
neste número, coa colaboración 
de escritoras de Asturias 

• Inauguracións 
na Fundación 
Sotelo Blanco 

A Fu!].dación Sotelo Blanco prevé . 
duas · inauguracións nesta semana, 
o Xoves 19 a do Museu de 
Antropoloxia na sede de San 
Marcos en Santiago de · 

· Compostela e unha mostra 
colectiva de Xaime Quessada, 
Virxilio e Acisclo Manzano, que 
permanecerá aberta os meses de 

· Xaneiro e Febreiro. + 

•Festival de 
mulleres 
cantoras en Vigo 

. O Sábado 4 de Marzo é a data 
prevista po1a Concelleria da 
Muller de Vigo para a celebración 
dun Festiva] de Cantoras, co gallo 
da efeméride do Dia da Muller 
Traballadora. Segundo informa 
Xoán Manuel Estévez o 
acontecemento artístico terá como' 
marco o Teatro do Centro Cu1tural 

. Caixavigo e reunirá unha ampla 
representación de voées · 
femininas·. Por Galiza, está 
confirmada a preséricia de U xia, 
Maria González (cantante da 
Orquestra daTVG), as 

· pandereteiras de Leilía e, 
posibelmente, Maria Manuela. As 
representantes de Portugal serán a 
cantante de jazz Maria.Joa;o, 
Minela, habitual acompañante de 
Júlio Pereira e Filipa Pais. Outras 
participantes previstas son Luz 
Casal e Mª,del Mar Bonet. Aírída 

A cantar co Xabarin, . 
o disco compacto· dos parcos bravos 
Grupos galegas participan na compilación musical do Xabarín Clube 
O Clube Xabarin da TVG xa ten 
disco próprio: A cantar con 
Xabarín . Vinte cancións, qQe 
se foron introducindo no espá-
ci o televisivo infantil coas 
suas correspondentes imaxes e 
vídeos e que, -agora, edítanse 
nun compacto que se repartirá 
entre os nenos e nenas socios do 
dube. Mália que a caréncia das 
imaxes e do karaoke que acom
pañan aos temas pode supor un 

.: valeiro para os cativos, a primei
: ra .compilación musical do Xaba-
• rin Clube oferece a oportunidade 

de escoitar a grupos galegas co
ñecidos dun xeito diferente. 

Para alguns dos grupos que apa-. 
recen no compacto, sobretodo os 
máis vetéranos, esta foi a pri
meira vez que fixeron unha can
ción en galego. É o caso de Si
niestro Total, Aerolíneas Fede- · 

·rafes, La Marabunta ou Killer 
Barbies. Para outros, como An- · 
tón Reixa, este compacto é só 
unha oportunidade máis para ex -
perimentar coa música; o seu te
ma, A vida dentro dun pin, com- · 
posto por Ignacio Arkarazo, ac
tual Negu. Gorriak, é unha mos
tra da inovación permanente en 
música, ·non só para nertos, se
nón para adu1tos. 

O programa _da TVG que barre 

c o ~ a 

audiéncia infantil serveu 
para que novos grupos, ou polo 
menos cunha traxectória máis 
curta que os anteriores, se deran 
a ·coñecer en toda Galiza. O cai
mán do rio Tea, O vello Almorth, 
Os Bochechiñas ou Korosi Dan
sas son algunhas das formacións · 
que interveñen no compacto. O 
chamado ro~k bravú está repre
sentado por Diplomáticos, Here
deirvs da Crus e Yellow Pixoli
ñas. Moitos dos grupos e compo
sitores repiten en roáis dun tema · 
como Xulián Hemández, Sil vino 
Díaz e ?Ctirxo Souto. 

As mensaxes dos grupos musicais 
son diferentes pero o seu ponto 

comun é utilizar unha linguaxe 
sinxela, xoven e chea de consig
nas. Alguns temas serven para 
coñecer a xeografia galega: 
Nas Mariñas, Valadouro, Ber
gantiños, Monterrei. En Fiste
rra ou no Courel algún socio 
ten que haber. Os Diplomáti
cos fan unha oda ao futbolin, 
inventado por Alexandre de 
Fisterra: Un impulso dende o 
fin de mundo, paixón de ¡as-
ca contra a repugnáncia, 
vén con Alexandre, un bra
vo, un cachalote trouxo de 
Fisterra a paixón do de-

porte, e Os Bochechiñas in
citan aos nenos a rachar cos vide
.oxogos: Non sexas pipiola, ma
chaca a tua consola, xogar ao 
trompo, xogar ás bolas. 

O Xabarin xa ten a sua música ~. 
mália que non se poida mercar 
por agora, o compacto editado 

'POla TVG ten xa os seus adictos. 
Cancións para nenos pero tamén 
cancións dos grupos .galegas que 
a:toparon no programa unha oca
sión para facer temas para a mo
cedade: rock inxénuo, sen com
plicacións, cun berro en comun, 
o do porco, oink! Xa veu o xa-

. barín que eu xa o vin fozando na 
area de Samil. Veu dende o Cau
rel, pasou por Padrón e cantaru

. xaba esta canción.+ 

~···········~······························ ······························~····························· 

está por con.cretar o resto das · 
.cantoras. 

O que sí está arranxado é a 
compoñente instrumental do 
Festival, igualmente integrado por 
mulleres: Enma Pino, ademáis de 
tocar o piano, é responsábel dos 
ar-ranxos dun repertório, _ 
especialmente deseñad~ para a 

_ ocasión pola coordenadora do 
espectáculo, Uxia. Enma Pino é 
unha instrumentista de formación 
musical académica, e estará 
acompañada nesta ocasión por 
~dita Shoulmm:i no. violín, 
Margarita Joukova no cello, 
percusón e piano, ·e a1gunha outra 
instrumentista pendente de 
confirmación. + 

• .Sai:un .novo 
número de A 
Festa da Palabra 
Silenciada 

. O Martes i 7 foi apresentado o 
número 11 da revista A Festa da 

Canadá e Francia ademáis das 
galegas.+ 

• Plenário do 
Consello da 
Cultura coa 
presenza de 
Fraga 

N un Plenário Extraordinário do 
Consel1o da Cultura, o Venre 13, 
o . eu pre idente Xo é Filgueira 
Valverde expu o ante Manuel 
Fraga, presidente honorário como 
titular da Xunta o re umo da 
actividades de 1994. Neste 
Plenário tamén se deron a coñecer 
os informes dos coordenadores 
das dez ponéncias técnicas do 
Consello. O discurso do 
Presidente da Xunta estivo cheo 
de referéncias a filósofos, 
antropólogos e pensadores deste 
século, tanto de Galiza como do 
estranxeiro: Habermas, Adorno, 
Levi-Straus,s, Castelao, Risco, 
Piñeiro e, sobre todo, Rafael 
Dieste, por ser 1995 o ano 
adicado a el. "Nunca poderemos 
defender nengun valor cultural 
alzando fortes mural1as arredor de 
nós, xa que a nosa cultura 
adquirirá a sua verdadeira 
dimensión mantenélo os camiños 
abertos", dixo Fraga que baseou o 
seu discurso no rexeitamento á 
idea de illamento cultural e 
advertiu sobre os perigos de 
"deixarse pechar polos v·alores 
próprios". + 



A voz apache 
en galega 
Gerónimo 
Para·moitos daqueles que nacimos 
arredor do ano 50 e nos criamos 
nunha pequena vila, Gerónimo, 
xefe dos apaches, terá sempre un 
rosto que non lle pertence, o do 
actor norte-americano Chuck 
Connors, na película homónima 
dirixida por Amo Id Laven, onde a 
figura do xefe apache era deseña
da con certo respeito, o que non 
acontecia en filmes "pro índios" 
como, por exemplo, Flecha rom
pida de Delmer Davie ; sen contar 
a cantidade, ca e que infinda, en 
que Gerónimo é apre entado co
mo un imple a a ino. Cousa que 
acontece con toda as tribus fndias 
no filme de Hollywood, mália 
a excepción . Excepción que, á 
ve e , on piore do que os ata
que directo , xa que encobren o 
raci mo ob a máscara do )Jatema-
1 i mo. Mai hoxe queremos falar, 
6, de Gerónimo, debido a que re

centemente da man da Edicións 
Po iriva viu Jume a autobiogra
fía de te xefe índio: Gerónimo. 

nha autobiografía. (Gojleyé / 
Go hkHi yeh , redactada polo e -
critor norte-americano S.M. Ba
rret (Santiago 1994· tradución de 
Onofre Sabaté . 

·Da autobiografía de Gerónimo 
exi te ver ión portugue a (Ed. 
Antígona) e e pañola (Grijalbo). 
e ta última ~aducida, prologada e 
anotada por Manuel Sacri tán. Un 
prólogo e unha nota que on tan 
importante como o texto ( ic) de 
Gerónimo. A nota do profe or 
Sacri tán on toda unha introdu
ción á antropoloxia e hi tória dun 
povo, en cair no paternali mo
compren ivo de tanto antropólo
go e en repetir o erro do bon el
va e. ando ten que criticar criti
ca, e cando Gerónimo comete al
gun err pontualiza. A nota d 

• 

Manuel Sacristán eran, son, 
unha engádea nec.esária a un 
libro que pode ser recebido · 
como unha curiosidade cul
tural e máis nada. 

Porque a biografia de Geró
nimo é o máis afastado que 
existe do libro pitoresco. A 
meio do que vai contando e 
que Barret récolle, o xefe 
apache descóbresenos non 
como un cabecilla ou un 
guerrilleiró, senón un home 
que recolleu as ánsias, os 
desexos do seu povo. 
Ánsias e desexos nebulosos 
para nós, pois nada máis 
lonxe de programas e de 
ideoloxias nás accións da 
partida de Gerónimo: auto
defensa, loit apola sobrevi
véncia, pura intuición que 
inala directamente o inimi

go: o home branco; anglosa
xón ou mexicano. Mais ini
migo -porque invaden, ata
can e matan, non inimigos 
pota cor da ua pel. 

Desta biografia de Gerónimo po
derá o leitor tirar moita informa
ción, non só sobre Gerónimo mes
mo. senón tamén sobre loitas con
tra mexicanas e norte-americanos, 
obre como nace un guerreiro ín

dio, obre os ritos, os ~iias e os tra
ballo dunha tr1bo índia, sobre as 
uas formas de morrer e de viver. 

Sobre a ua cultura, en suma. O 
amor á terra própria, á palabra, á 
própria tribu, etc., conduce a Ge
rórúmo á revolta, xa que instinti
vamente sabe que se se renden, 
morrerán. faranos desaparecer. A 
loit ado índio foi unha loita deses
perada, unha loita contra a desapa
rición. e Gerónimo te temúñao. 

unha biografía exemplar. onde e 
por vece aparece de mái a voz de 
Barrer, non por i o apaga a voz do 
índio; non xa do índio individuali
zado en Gerónimo, nen na tribo á 
que e te pertencia, senón do fndio 
en xeral, da diver as tribo que 
de apareceron e da diver as tri
bo que ainda pennanec~n en pé, 

,. 

loitando contra toda esperanza, 
que foron expoliadas, masacradas, 
reprimidas , a 
quen se lle ne-
g o u a voz, a 
palabra, o pan 
e o sal, a auga 
e a terra. Geró
n i m o foi un 
grande gue-

. rreiro, un 
grande xef e, 
xa que logo, 
pero mediante 
a escrita de 
Barrer convér
tese en algo 
máis: na voz 
de todo un po
vo que un dia 
creu en prome
sas e foi, final
mente, traicio
nado. 

Edicións Posi-
tivas, que na- · 

A biografía 
de 
Gerónirno 
é o máis 
afastado 
que existe 
do libro 
pitoresco, 
descóbrese 
nos como 
un hÓme 
que 
recolleu os 
desexos do 
seu povo 

ceu con vocación ae dar a voz a 
textos e palabras marxinais, rende 

outro serviz;o máis á litera
tura galega. Con esta. tradu
·ción de Onofre Sabaté, Ge
rónimo, os apaches, o povo 
ameríndio dos Estados Uni
dos fala e nos fala en gale
w. dinos a sua 1)1ensaxe; 
unha mensaxe que, mália 
todo, é de esperanza. Ainda · 
que nos últimos anos da sua 
vida foi usado e mostrado 
como atracción de feira, 
mesmo que afinal se con
v erte á relixión dos seus 
opresores. Pero a verdadei
ra relixión de Gerónimo, 
dos índios todos, quizá, se
xa unha relixión panteísta, 
de comuñón coa terra: tal 
como o expresa o xefe apa
che nas úlrimas páxinas, no 
último capítulo: "Esperan
zas para o ·futuro". 

Compre ler esta biografia 
fuxindo de tópicos, de ima
xes feítas, de paternalismos 
vários. Hai que lela como 

documento dunha loita pola sobre-. 
vivéncia e a dignidade dun povo, 
só asi se poderá entender. a voz de 
Gerónimo. Unha ,voz que se funde 
con tantas outras, do seu país e 
doutros países do mundo. Para 
acabar, deixemos a voz a Rehaka 
Sapa, o home santo dos Sioux, que 
cando a sua tribo foi obrigada ¡i 

deixar a sua terra natal e segúit os 
rumos do home branco, falou así: 
"Os Wasuchus puxéronnos nestas 
caixas cadradas. O noso poder es
vaiuse e estamos a morrer, porque· 
o poder xa non está dentro de nós. 
Ollade os nosos rapaces e veredes 
o que acontece coa xente. Cando 
vivíamos segundo, o poder do cír
culo, da maneira que debíamos, os 
rapaces eran homes f eitos aos doce 
ou trece anos. Agora porén levan 
moito tempo máis a atinxir esa 
maturidade. É certo, as causas son 
eomo son. Somos prisioneiros de 
guerra en canto aqui agardamas. 
Mais outro mundo existe (o subli
ñado é noso). + 
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Lois Tobio· xa ten nas librarías o seu
magno libro de memórias co título As 
décadas de T.L .. O libro do que o 
autor explicaba no número 650 de A 
Nosa Terra o contido, é un longo 
percorrido biográfico, no .que o . 
intelectual viveiré!f conta a sua 
experiéncia no Seminário de Estudos 
Galegos, os estudos en Berlin, a 
carreira diplomátia, o "labor xurídico
político no Partido Gajeguista, a· 
amizade cos grandes dirixentes 
nacionalistas da·etapa republicana, o 
exílio e a sua visión de Galiza como 
nación. Escrito nun galego' coidado e 
ricaz, estas memórias son unha grande 
aportación á reconstrución do noso 
herdo colectivo. t 

O mago de Oz 
Na coleción Xabarin de Xerais 
publican O marabilloso Mago de Oz 
do norteamericano L. Frank Baum. 
Trátase dun moderno conto de fadas · 

. cheo de acción e acontecementos 
protagonizado por persoaxes coma o 
Leñador de Folladelata, o Espantallo, o 
León Covarde e o can Totó. 
Mantéñense as ilustiacións orixinais de 
W.W. Denslow. e a tradución é de 
Alfonso V ázquez-Monxardin. • 

Obras de Risco 
Galaxia comeza a publicacion das' 
Obras Completas de Vicente Risco, 
en cuxo primeiro tomo incluen o porco 
de pé, O bufón 
de El Rei, 
Mittleuropa , 
se te con tos ( C? 
lobo da xente, 
Meixelas de 

.a poesía. 
Segundo o 
plan 
trazado por 
Carlos 
Casares o 

1 

segundo 

. v~ rLi('.c 
~----· 

tomo estará adicado á 
obra en español (unha e;xcepción que 
fai a editorial viguesa por primeira vez) 
coa inclusión de duas novelas inéditas.· 
O terceiro inclue un traballo extenso de 
etnografia; no cuarto estarán os textos 
de doutrina nacinalista; o quinto unha 
selección de artigos e o último títulos 
diversos en castelán. t 

Refraneiro 
meteorolóxico 
A Asociación Cultural Eira Vella de 
Betanzos editou, co gallo das II 
· Xomadas de Língua, facsimilaimente o 
·Refraneiro Agrícola-Metorolóxico de 
Pedro de Merille, seudónimo do. 
escritor e avogado Salvador Golpe, que 
saira do prelo en 1909. Son apenas 256 
refráns, clasificados por orde alfabética, 
máis coarenta enviados por 
colaboradores anónimos. É unha 
edición curiosa, a engadir a un corpus 
do ~efraneiro galego bastante extendido 
·en edicj~ns recentes.~ 

\ 



26 ANOSA TERRA 
Nº 657 - 19 DE XANEIRO DE f995 

~~~~'~ Lett~uras~/ll1~~~~~·~ 1~''T~elev~isión~lll~ 
Balance 
global 
Libros de Mulleres· 
Recentemente saiu do prelo un 
novo lipro da profesora e ensaísta 
Carmen Blanco, Libros de Mulle
res, que continúa un intenso labor 
no eido da crítica feminista gale
ga, o cal fora xa iniciado coas fun
dac i onais Literatura Galega da 
Mullere Escritoras galegas. 

Pois ben, a estudiosa lucense bi
furca o seu quefacer en dúas ver
tentes analíticas: unha tendente ó 
eSt:udio das imaxes de mulleres na 
obra de importantes personalida
des literarias de noso, e outra de
dicada á análise da escrita femini
na en galego. 

Nesta última parcela insírese a no-· 
va obra, Libros de Mulleres, pre
sentada cun carácter compilatorio, 
dado que como o propio título in
dica, ofrécese .''para unha bibliQ
grafía de escritoras en lingua gale
ga". Deste modo, e coincidindo 
coas súas aportacións anteriores, 
Carmen Blanco vén encher un oco 
na crítica literaria galega, cum
prindo, polo tanto, o seu principal 
obxectivo. 

Coa mesma claridade e didactis
mo ó que xa nos ten acostumados, 
Blanco estructura o compendfo bi
bliográfico en base a dúas coorde
nadas, unha cronolóxica e outra 
xenérica, ofrecendo unha comple
ta relación das autoras en 1ingua 

· galega, para o cal segue unha serie 
de criterios de selección baseados 
esencialmente no monolingüísmo 
galego e a escrita independente. 

Mais antes de ·pasar ó "Catálogo bi
b 1io gráfico de escritoras" propia
mente <lito; a auotra elabora na sec
ción "A marxe do libro", unha por
menorizada análise histórica e so-

Anna-Kaisa Liedes 
Kuuttaren Komt 
É a tristeza fonte de criatividade ... ·· 
artística? No11 é preciso respostar · 
esta cuestión; casos ten liabido no 
amplo e diverso mundo das artes 
que teñan confirmado a val.ic)ez de 
tal estado anímico. Anna-Kaisa 
Liedes é unha intérprete finlandesa 
que e'voca co seu can~o situacións 
própias daquel território nórdico: A 
resignación; a tristura espectante, o 
laio, a traición a,norosa .... mensaxes 
que poden resumir os versos duilha 
das cancións do repertório 

"A vida leda non me anima, só sofro. 
Rompeuse o meu corazón e levciuno a 
morte". 

Musicalmente, acordeón, contrabaixo, 
instrumental de corda e percusión, dan . 
coa imaxe sonora dun território xélido, 
no que apenas queda opción á 
esperanza. Claro que aí está a voz da 
cantora: A.K. Liedes, cunha -
intensidade elaborada polo exercício 
da técnica vocal, como corresponde a: 
esta.muller educada na Acadén:iia 
Sibelius de Helsinki -departamento 
de música tr~dicional. Liedes non só 
canta coma un anxo, senón que tamén 
interveu nos arranxos das cancións. 
Poucas ocªsjón~ hai de escoitar folk 
finlandés, no próprio idioma do país, e 

ciolóxica sobre a presencia creativa 
da muller nos chamados· arrabaldos 
da escrita formaÍizada, poñendo ó 
descoberto o carácter marxinal que 
se lle conferiu ó labor literario femi
nino, ben prolífico por certo "en tó
dalas-periferias culturais", como son 
a producción oral, o anQnimato ou o 
seudónimo, a inclusión en obrns co
lectivas, a dedicación ó xénero in-

. fantil, etc., o cal confirma o arreda
mento da mu-
ller do mundo 
editorial en 
particúlar . e da Moito máis 
cultura oficial 
en xeral. deficitaria, a 

novelística 
A sección."Li- estase a bros. e Mulle- · 
res" combina · desenvolver 
esas coordena
dás (cronoló
xia e xenérica) 

· ás que me teño 
referido . para 
amosárno-lo 
estado de ·cada 
xénero (poe
sía, narra ti va, 
teatro, xénero 
infantil e xu--· 
venil, xéneros 
didácticos e 
xornalísticos) 
en cada época 
(século XIX, 
preguerra, 

arestora, 
logo dun 
longuísimo 
silencio da 
colectivida-
de feminina, 
so rachado 
por 
esporádicas 
voces. 

posguerra e posfranquismo) coa 
cons~guinte evolución. 

Tocante á poesía, cabe sinalar que 
foi o xénero fundacional e un· dos 
máis cúltivados. De feíto, conta
mos coa egrexia figura de Rosalía 
de Castro nos inicios decimonóni
cos, para chegar a unha verdadeira 
eclosión do xénero en cuestión na 
etapa de posguerra. Moito máis 
deficitaria, a novelística estase. a 
desenvolver arestora, logo dun 
longuísimo silencio da colectivi
dade feminina, só rachado por es
porádicas voces. En ~ituación aín
da máis precaria está o xénero 
dramático, no que se produciu un 

canta de discos 

un reclamo do 
máis atractivo.• 

Elementales. 
Al Baño María 
Elementales foron a sorpresa de 1.993, 
ainda que a difusión do seu primeiro 
di~co non foi parella coa sua 
excepcional caJidade. A finais do 
pasado ano editouse a sua segunda 
gravación, ·e xa resulta difícil deix'ru-se 
surprender pola sua música. É o 
problema dos que se estrean 
desafiando. Claro que neste caso, 
Elementales veñen precedidos dunha· 
longa traxectória -la Romántica 
Bdnda local, A. Prada, Orquestra 
Sinfónica de Madrid, Orquestra de 
Xavier Cugat...-, que cristaliza rio son 
equilibrado da actual formación. 
Músicos versáteis, que d¡m cun estilo 

ermo cáseque absoluto. 

O "avance espectacular", ·como o 
denomina Carmen Blanco, -produ
ciuse no eido da literatura infantil, 
cunha enorme producción de tex
tos creados; traducidos e adapta
dos, fundamentalmente a partir de 
1975. Desde logo isto lévanos a 
supoñer unha certa especializa
ción feminina nesta manifestación 
da escrita, que Blanco inclúe na 
tradicionalmente considerada "pe
riferia literaria" e que ten sido vis
ta como correlativa da función 
maternal da inuller. ' 

Por outro lado, produciuse igual
men.te nos últimos tempos- unha 
multiplicación de obras erisaísti
cas de"'carácter moi heteroxéneo: 
estudios sobre historia; etnografía, 
feminismo, filosofía, pedagoxía, 
ciencias naturais, ciencias da in
formación, etc, 

Así, Blanco pecha a serie "Libros 
e Mulleres" cunha avaliación glo
bal do fenómeno da escrita femi
nina en galego que aínda que nal
gún sector concretp, como é o llte
rario, está acadando unha progre~ 
siva incorporación ó mundo edito
rial e~tablecido, noutros moitos 

· campos (enxeñeria, medicina, de
reito ... ) a presencia escrita da mu
ller é nula. As realidades lingüísti
ca galega e a feminina universal 
compar-ten unha característica 
esencial: a marxinalidade que Hes 
con fue a periferia. 

A conxunción de feminismo e ga
leguismo, asuncións vitais da nosa 
escritora permjten que chegue ás 
nosas mans, unha vez máis, unha 
obr~ que cun gran rigor científico 
enche un val.eiro crítico ó que de
cotío se bota a escrita feminina. • 

OLGANOVO 

Carmen Blanco, Libros de Mulleres 
(Para unha bibliografía de escritoras 
en lingua galega: 1863-1992), Vigo, 
Eclicións do Cumio, 1994, 145 pp. 

unificado, aquel que marcan todos e 
cada un dos catro componentes do 
grupo: José L. Ordóñez aporta -sobre 
todo na8 guitarras- o "duende" do 
flamenco, que posíbelmente sexa o 
pouso da música do grupo; Marco 
Herreros, no baixo, subliña a forza 
motri-z das composicións; Enrique 
Valiño, nos instrumentos de corda,. 
nomeadamente o violín, cal Jean Luc 
Ponty ao uso, tamiza metódicamente o 
son colectivo; Brujas Perdomo, na 
percusión, desempolva 1,m variado 
instrumental co que satisfacer as 
diversas necesidades da formación; e 
estas son as dunha música, unhas veces 
con "salero", outras presta para 
acompañar un prácido paseo ... sinxela, 
pero froito dun doado equilibrio 
instrumental. 

Polo sustrato suleño Elementales poden 
parecer un grupo próximo ao mundo do . 
folk, con compoñente celtoide incluído, 
ás veces amosan unha certa 
sensibilidade de jazz, pero non .. . son 
inclasificábeis. A nóvedade deste seu 
último disco está no responsábel da 
producción, Tino di Geraldo, músico 
igualmente polivalente, que se algun 
mérito· tén neste rexisto é o de saber 
sacar partido ao son do grupo. A 
gravación conclue en desmadre reggae, 
cun tema titulado "El baile del vicario 
loco". 

XOAN M. 'ESTÉVEZ 

Presto ao 
corte 
Palabras maiores 
As noites dos luns da TVG, ocu-

. pactas receritemente por espá,cios 
de tan nefasto recordo coo "Ago
ra, agora" e "Ímolo ver", deron 
acollida esta semana ao programa 
de entrevistas e debate dirixido 
por Carlos Luis Rodríguez e titu
lado Palabras maiores. De segu
ro que o sibilino articulista coru
ñés non há ·cair no ridículo dos 
seas antecesores Castaño e Torrei
glésias nesa franxa horária gafada, 
pero a sua fórmula de programa, 
aparte dun decorado "de deseño" 
com,binando o granito polo médio 
da madeira do mobi
liário, tampouco pro
mete aportar alá moi
ta. cousa que nos faga 
.non practicar o zap
ping, como no pedia 
o apresentador no 
primeiro corte publi
ci tário, coas man 
xuntas en atitude 
orante. 

tanto gosta el de 'Usar nos seus se
sudos artículos xomalísticos), de
ron lugar a que o anunciado deba
te ficara máis ben nunha exposi
ción de mtencións, máis cercano a 
esas entrevistas de cinco minutos 
que tan se levan agora nos telexor
nais calesquera, que a un debate 
e tilo "La Clave". 

Asi a González Peón, que se dis
puña a expoñer a sua opinión da 
senténcia da "Nécora" cortoulle a , 
palabra porque "non se falaba ali 
desa senténcia en concreto". Pois 
xa nos dirán se non é su tancial 
falar algo máis en profundidade 
dos fundamentos e característica 
da senténcia, se o tema a debatir 
(a capacidade do aparato legal pa
ra combater o narcotráfico), e a 
ua actualidade informativa, ema

naba directamente de a enténcia 
concreta e da polé
mica ou preocupa
ción por ela uscita
da na o iedade. 

No rnédio da conv r-
a in ertáron e varia 

irrupción da voce 
imitadora de Paco 
Vázquez , Rouco e 
Fraga asentindo ou 
de aprobando algun-

o título de "Palabras ha da e nténci a 
maiores" , que sona do contertúlio . O 
un peliño ampuloso, experimento tamén 
tivo a má sorte de · re ultou de afortuna-
coincidir case na ho- Carlos Luís Rodríguez. do, introducindo un 

ra e no nome cunha nova estrea tono de humor que ne es intre 
televisiva, 0 "Máis que palabras' non viña a conto ademais do 
de Mercedes Milá en Antena-3. abrupto dos in ertos que igual ta-
Curiosamente, se Carlos Luis con- pan a seguinte frase do que e tá 
taba. co prato ·forre da 'presenza de falando, e implesmente molestan. 
Pedro J. Ramírez, en plena efer- Francamente un pensa, como lei-
vescéncia do caso Gal, a Milá tor ocasional dos artículos do di-
apontouse un moito mellar tanto rector do programa na pren a, que 
informativo, cos seus tintes sensa- o do humor non é o eu forte. 
cionalistas e o insufríbel "toque 
Mflá", coa presencia de dous su
balternos daquel, os dous xoma
listas de "El Mundo". 

Estas palabras de Carlos Luis e 
compañia non sei se serán "maio
res ", pero si 
que quedaron, 
cando menos 
nesta primeira Moito no 
entrega, esca- cheiramos 
sas. Xa na en-
trevista con 
Pedro J., obri
g adamen te 
monográfica 
sobre os GAL 
e o papel do 
xornal por el 
dirixido neste 
proceso, o 
a presentador 
amosouse cor
tante, parando 
en máis dunha 
ocasión as ex
p l i cac i óns do 
entrevistado· 

que sexa 
unha <lesa 
fórmulas 
polas que 
se nos cole 
de rondón 
unha hora e 
pico de 
castellano 
na TVG. 

coas. suas perguntas preparadas. O 
posterior debate sobre a adecua
ción ou non das leis á represión do 
narcotráfico foi precedido dun in
forme cunha voz en "off' de tono 
enfático, e planificadora de opi
nións de dubidosa unanimidade 
dadas por verdades incontestábeis, 
do tipo '.'un novo pantasma vai to
mando corpo: a xustiza no~ pode 
con eles". Alguns contertúlios ta
mén discreparon de certas afirma
cións verquidas nesa reportaxe ou 
polo apresentador, que ven sendo 
o mesmo. Mais apenas tiveron 
tempo de facelo ou de desenrolar 
as suas opinións. A pr'emura de 
tempo -e a atitude de Rodríguez, 
máis presto ao corte que Djukic 
(estes símiles futb?iísticos · que 

En canto ao boneco ao e tilo 
"spitting image que aparecen no 
médio do programa, non e tán 
mal feito (o mellor logrado, Paco 
Vázquez e o piar Xulio lgJé ia , 
tampouco atinado e te último na 
voz que lle pre tan, pouco con e
guida). E a voce que lle dan vi 
da son xa moi populare de de a 
ondas de Radio Voz, no programa 
"Corre Carmela que chove". Pero 
diría e que xa empezan_ a repetir-
e un pouco, e compriria e perar 

do eu artífice mái variedade 
de per onaxe . No caso de Rouco, 
por exemplo, non vaian cair no 
que moito malo imitadore re
ñen feito con per onaxe que, de
saparecido da vida pública habia 
anos, eguian sendo imitado un
ha e outra vez. A i Alfonso Sá
chez ainda foi escoitado, o pobre, 
moitos anos despois da dua mar
te; ou Carrillo, se me descoido , 
ainda hai quen o imita anos dés
pois da sua desaparición política. 
E en canto ao dúo Paco/Fraga, es
tas imitacións amábeis semellan 
estabelecer o bipartidismo tamén 
no humor. 

Unha última consideración sobre 
estas "Palabras Maiores'', e ten
tando de novo collerlle o sentido 
completo do título, sería que estas 
verbas ¿a ver se son tamén "maio
res" por ser maioritariamente en 
castel.án? Este espacio, polo visto 
este luns e coñecendo o talante do 
seu responsábel, moito nos cheira
mos que sexa unha <lesas fórmulas 
polas que, dun xeito formalmente 
inobxectábel en atención á liber
dade individual de expresión, se 
nos cole de rondón unha hora e pi
co de castellano na TVG. • 

G. VILAS 
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Os ex-votos fotográficóS de Tino Martíriez 
Unha visión criativa do mundo dos oferecidos nas vellas romarias galegas 

• XOSÉ HENRIQUE ACUÑA 

No n ac os tum a Tino MartÍnez 
amolar ao poucos e sinxelos ro
meiro que forografla no seu pele
grinar. Quen vexa as suas fotos<0 

pode nunha primeira 1eitura e por 
un peq ueno tempo enti r que a 

Os Milagros, 1985. 

i ' ..... ¡\ 

oferenda está a ser vio.tentada e 
que a intimidade duns rezos -que 
loitan no médio de multitudes ao 
fin de lograr unha atención repa
radora do mal- tómase enxergada 
por unha óptica al lea que, física e 
quimicamente distante, oferece un 
imple plano sombrío ou oportu-

-- --- --- - .. - - _ .. __ - _____ _:_,_ --·- - -

nista dos moitos aos que nos acos
tuman indignamente os represen
tantes dun documentalismo foto
gráfico caduco. 

Non é este o caso. Da gravidade 
coa que Tino Martinez nos falaba 
da sua obra xa hai anos facendo 
case unha entrega privada na dú
bida de ter dereito en -mostrar a 
enorme tensión persoal que el to
mou daqueles homes e mulleres 
en trance oferente xurdiu pouco a · 
pouco a convicción e o dereito de 
converter centos <:; centos de to
mas nun ensaio fotográfico de 
harmoniosa rareza. 

A própria natureza desta obra que 
recolle o entorno social e o miolo 
mesmo do mundo das romaxes é 
a que alimenta a sua linguaxe 
criativa a xeito de escuetas preci-

sións de luz ou firmes trazos de 
escuridade conformando un ins
tante fotografado no que se expre
sa todo o poder de contradicción 
da vida e a morte. 

A oferta de Tino Martinez non se 
enmarca entre titubeos ou conce
sións nen en reservas cómplices 
ou pactadas cos romeiros_ Ao con
trário se achega ao máis agachado 
ou mergúllase no óbvio e no lin
dante para subliñar en clave de 
criación artística, sen tramas ali
viadoras, un mundo de relixiosi
dade que se escapa moitas das ve
ces das claves da racionalidade 
humana. 

O fotógrafo confirma en clave de 
libro todos os xestos e atitudes 
que o animaron a subverti-r as· 
perspectivas que dalgun destes 

.... 1 .. •; wl t )': t.. r , 1 ) ".1' •• L'- .l. 
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feítos de relixiosidade popular pa-

. trocina o mundo da igrexa máis 
oficial. Permite esta actitude non 
omitir nen bloquear a expresivida
de natural das xentes que apare
cen como protagonistas dunha loi
ta eterna; romaxes concebidas co
mo Autos de fe nos que os romyi
ros optan polo pálpito da vida 
nunha loita utópica contra da mor- . 
te. Tamén aniña neste Tino Mar
tinez unha afabilidade polos ver
dadeiros protagonistas, a sua de
fensa <liante as diferentes perver
sións que prostituen a sua entrega 
íntima, sinxela e até arriscada. 
Faino amosándoas como aristas 
no plano fotográfico; móstranse 
en fragmentos, fénden~e como re
servas ante as paisaxes contraditó
rias da tradición e un xélido pro
greso desnortado de solemnidade. 

Son moitos os anos polos que dis- · 
corren estas fotografías. Desde o 
·1972 O Corpi.ño, O Nazareno, Os 
Milagros, Santa Marta de Ribarte
me, O Santo Cristo de Xende, O 
Nazareno ou o San Andrés de Tei
xido permi~en extraer con xenerosi
dade unha mensaxe,' áp veces en 
clave tráxica, do seu existir multitu
dinário e caótico. Tino Martínez 
non se agacha neste contexto. Non , 
é fotógrafo de trincheira, estático e 
estéril. Aproveita a tensión dos ofe-

. recidos para recoller deles a riqueza 
vital que desprenden como parábo
la visionária e delirante da fe. 

O resultado son estes ex-votos a, 
xeito de fotografías nos gue via
xamos· desconcertados ante a ca
pacidade poética que pode des
prender o medo, a enfermid.ade ou 
a morte. Ex:votos que reflexan 
unha máis que absoluta coeréncia 

· do autor e a paixón coa que dictou 
as regras do seu trabmlo. Encadres 
e atitudes nos- que non existen 
suavizamentos nen indulxéncias 
pero onde tampouco hai lugar a 
excentricidades nen preséncias 
cómicas que devaluen a criación. 
Fuxe de recóller as romaxes como 
feíto espectacular ou tratar os ro
m eiros como meros act9res que 
representen a parálise da hi~tória 
e a memória, definici9n que o re
cen falecido filósofo Guy Debord 
gastaba de dar ao espectáculo: a 
falsa conciéncia do tempo. 

Nós, máis perta espacial e tempo
ralmente do. mundo recollido nesta 
obra quizais !lºn teñamos perspec
tiva real da irnensa, ordenada e fas
cinante aportación de Tirio Martí
nei; ria que atopamos xerarquia 
coincidente con milleiros de fólios 
dunha tese de doutoramento. + 

(1) Ex-Votos . Tino Martínez. Cent.ro 
_Galego das Artes da lmaxe, 1994. 
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É 9 Dir~ctor da banda de gaitas Ancoradoiro 

Pepe Romero 
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'Ser gaiteiro é sentir e defender a cultura do país' 
• CARME VIDAL 

Desde neno comezou a 
actuar cos seus pais na 
banda "Os Rosales". 
Deles, Pepe Romero 
aprendeu que ser 
gaiteiro era moito máis 
que tocar a gaita. 
Agora, con 
"Ancoradoiro", quer 
dignificar a música 
tradicional galega e 
cons guir que ocupe os 
m mo cenário que 
calqu r outra 
manit tación cultural. 
Para logralo ten a 
m dida: non perder a 
n a tradición 
bu car a calidade". 

Como naceu a banda de gaitas 
'Ancoradoiro"? 

A raiz da E cola de Gaitas de Ri
beira que leva funcionando ininte
rrompidamente de de 1983. Ao 
dou ano de ter fundado a e cola 
o concello propuxo que e e en ino 
da gaita reverti e publicamente e 
asi naceu a banda que despoi se 
independizou para constituir An
coradoiro. Eu continuo dando cla-
e na escola e atendo á banda. 

Teñen axudas institucionais as 
bandas? 

6 nengunha, autofinanciámo
no . A motivación económica non 
e i te ainda que nece itamo que 
as actua ión no reporten o preci-
o para poder ub i tir, comprar 

acce ório . variar a indumentária. 
adquirir in trumento ou facer 
promoci n, pero caché on 
bai o porqu a nte di que po
lo carto que cu ta contratar unha 
banda con egue un con unto. 

E tá a dicer que non e valora a 
mú ica de gaita? 

O pr blema e t aí, na fe ta po
pulare non temo dema iada en
trada. ando comezamo a ac
tua ión apareceron xenero amen
te pero ultim mente e reduciron, 
talvcz p rque nó cornezamo a 

ser máis exixentes coas entidades' 
que contratan, pero o certo é que 
pasa con todas as bandas como se 
viu nas queixas de falta de traba
llo que se ouviron no congreso de 
Ribadeo. Lernbro que cando anda
ba no grupo dos meus país, "Os 
Rosales" , eramos -considerados 
como unha orquestra máis, pero 
agora todo carnbiou, é unha cues
tión de concienciación. 

'Cando criei a 
banda, intentei 
inculcarlle aos 
rapaces q1:1e 

. : estaban sendo 
portadores dun 
facho que era 
parte do 
património 
cultural <leste 
país'. 

Que é o--que move entón a conti
nuar a música tradicional? 

Cando criei a banda, intentei in
culcarlle ao rapace que o que es
taban facendo era algo máis que 
mú ica, que e taban endo porta
dore dun facha que era parte do 
património cultural de te país e 
pen o que o con eguin. É un logro 
que continuen a tradición rapaces 
de vinte ano que teñen grande 
cantidade de alternativa ocia1s 
na que in e tiro tempo, xente de 
pen amento e atitude urbanas , 
que me mo poden pen ar en in
gl bailar rap. Ser gaiteiro é 
mái que tocar, é entir dun xeito 
coerente a cultura do país, defen
dela e vivela. 

Vostedes teñen un disco no mer
cado, é moi difícil conseguir un
ha casa discográfica para a mú
sica de gaitas? 

Nós gravárnos un disco no 92 ·e 
daquela non pudemos encontrar na 
Galiza unha casa discográfica por
qu~ estas c·ompañias só se dedican 

················~······················································································ . . . 
'Compre impedir - . 

que a experiéncia de Foxo se estenda' 
Láiase do pouco apoio institu
cional que teñen as bandas, se
mella como se en Ourense as 
cousas fosen distintas. 

Foxo si que ten apoio e en c"an
to ao centro de ensino hai que 
aplaudirlle, ten un programa de 
estudos que se pode equiparar a 
un conservatório da Bretaña, 
pero a sua prática está descon
textualizada. É moi cuestioná
bel o que está a apresentar ao 
público. 

Hai quen fala de traición á 
música popular galega, en que 
termos estabelece vostede a 

crítica? 

O que fai é emular as gaitas 
doutras áreas xeográficas cprno 
Escócia, tanto na forma como na 
interpretativa. Non sei como 
.sentirá e pensará, pero ·é fácil 
deducilo cando apresenta estas 
modificacións. Feito en Ourense 
teria que soar doutra maneira. 
Foxo non está no camiño axeita
do, adernais aos gaiteiros non 
nos senta nada ben que non po
téncie a nosa música sendo el o 
único que ten posibilidade_s reais 
para facelo. 

Existe o perigo de que as han-

das galegas sofran "contáxio" 
do escocesismo? 

Nós estamos defendendo a nasa 
parcela histórica, de momento 
conseguirnos frear as suas in
fluéncias e ternos a esperanza de 
que el cámbie, pero o caso de Ou
rense é aglutinador, quer dicer, 
non é só a capital e a sua banda,. 
senón que está a levar esa 1iña por 
toda a pro.víncia. As claves son 
uns intrurnentos similares aos es- -
coceses coa mesma distribución • 
de tubos e colocación e unha in
terpretación e práticas artísticas 
en xeral escocesistas. A tradición 
musical galega desaparece.+ . 

·······································································································• 

nen á ca~a nen aos músicos. 

Terian que ser os orgaqismos 
oficiais os que se encarregasen 
da sua promoción? 

Creo que si, porque estarnos fa- . 
landa dunh~ música que non é pa
saxeira nen está fe!ta para ben"efi
ciarse economicamente senón que 
é algo para sernpre. Considero que 
todas as -representacións tradicio
nais galegas deberian estar apoia
das, pero detrás de todo está un 
problema cultural que segue sen 
asentar. 

Poderia desenvolver ese papel o 
Instituto Galego de Artes Escé
nicas e Musicais? 

Poderia, pero de momento non ti
vem os nengun· contacto con el, 
nen sequer chegaron a comunicar
nos a sua presenza que só coñece
mos polos meios públicos. Digo 
isto porq_ue non sabewos como po
dernos beneficiarnos dese Institu
to, só sabemos que o único benefi
ciad'o dentro do mundo das gaitas 
é o corpo do ba1let Rei de V iana. 

O auxe da música folk quitoulle 
espazo ás bandas? 

A música popular nunca chegará a 
ter os meios e a posta en cena que 
ten a música folk. Eu intento che
gar a ese nível, creo que a via é a 
calidade e adaptarse aos rneios ac
tuais .. Seria contraproducente redu
cir todo a cousas tan puras que se 
queden en pezas de museu. Non se 
pode ser tal} involucionista. 

· Conservar a tradición sen ser in
volucionista, onde está a medida? 

ao que lles proporciona beneficios 
e a música de gaitas, non senda 
que sexa no terreo eminentemente 
folk, non dá ganánc~as a ninguén, 

En non perder as nosas raíces, a 
nosa identidade, pero buscar a cali
dade, a maneira de competir, lograr 
que a tradición se adapte ás novas 
realidades. Estarnos preparando 
músicos que van ser moi .bons tec
nicamente, se por riba se consegue 
que sintan e pensen en galego pois 
creo que ese é o camiño: Primeiro 
ternos que conseguir que as gaitas 
aparezan nos mesmos cenários, nas 
mesmas horas e coas mesmas con
dicións que outros músicos, des
pois que o ensino -se regularice e 
que haxa rnanifestacións da nosa 
música periodicamente para digni
ficar a gaita e conseguir que a xen
te se dignifique.+ 
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.Convocatórias 

·cartaz do San Fermirt 
O concello de Iruñea convoca o con
curso de cartaces para o San Fermin 
deste JUlº· Pódehse ap~esentar tantas 
obras, inéditas, como se desexe para 
acceder a un prim¡;:iro prémio de 
500.000 pta., ou a dous accesits de 
100.0dO pta. A técnica é libre ·pero os 
traballos han de ter 100· cm. de alto 
por 70 de ancho, e inclu.ir o lema 
"Pamplona-lruña, San Ferm1n, 6 al 14 
de julio de 1995". A prazo remata o 31 
de Xaneiro. Maior información no 
concello de Pamplona (948) 1 O 01 OO. 

Curso de empalletado 
A Asociación de daiteiros Galegos 
organiza o J Curso intensivo de empa
lletado, impartido por Jt:anjo Fernán
dez en Vigo os dias 11 e 12 de Febrei
ro, e aberto a todos os que o desexen 
(custa 3.500 pta. para mebros da Aso
ciación e 6.000 pta .. aos non sóci"os). O 
obxectivo do curso e ensinar a mane
xarse con independéncia na afinación 
e coidados da palleta e o pallón. A ma
trícula fica aberta até o 1 de F-ebreiro. 
Maior información no (986) 46 83 25. 

Concursos de deseño 
_A Casa da xuventude de Vigo con
voca tres concursos de deseño, un de 
cartaces e outros dous de.carátulas pa
ra CD e MC, abertos a calquer persoa 
menor de 30 residente en Vigo . Os 
orixinais (30x50 cm) en cor e· sen asi
naT, han de incluir o lema /1 Concurso 
de Pop-Rock Vigo en Vivo, e chega.r 
baixo plica. O prazo para o apartado 
de cartaces remata o 3 de Febreiro. O 
prémio para cada apartado consta dun 
curso de deseño e un ordeadorMacin: 
tosh Performa 460 con pantalla a cor. 
Maior información na Casa da Xuven- · 
tude: Lópe~- Mora~ 31. 30211 Vigo.
(986) 29 48 06. 

Concurso de pop-rock 
Está aberto o prazo de inscrición para 
o /1 Concurso de pop-rock Vigo en Vi
vo, para todos os que o desexen e resi
dan nalgun município da Mancomuni
dade de Vigo. Hai que entregar, baixo 
plica, unha fita con dous temas do gru
po, antes do 3 de Febreiro na Casa da 
Xuventude de Vigo. As bases están 
expostas na Casa da Xuventude: Ló
pez Mora, 31. 36211 Vigo. (986) 29 -

, 48 06. 

Prémio Antón Losada 
Diéguez 
Os concellos de Boborás e o Carballi
ño convocan a décima edición do pré- · 
mio anual Antón Losada Diéguez, pa
ra obras xa publicadas. Ven dotado 

Actividades 

Literatura infantil 
e xuvenil 
A Aula de Cultura de Caixa Galícia or
ganiza un ciclo de conferéncias sobre li
teratura infantil e xuvenil Panorámicas 
da literatura infantil e xuvenil, do 20 ao 
28 de Xaneiro na Aula de Cultura (Ca
rreira do Conde, 18. Santiago). A inscri-

·trincheira 
Ruados lrmandiños is, VIGO 

con 500.000 pta. para un traballo de 
criación literária e- outro tanto para un 
de ·investigación . . o xurado terá en 
consideración todos os textos que te- · 
ñan data de impresión comprendida 
entre o 1 de Xaneiro e o 31 de Decem
bro de 1994. O prazo de apresenta-

. ·ción remata o 31 de Xaneiro de 
1995, no concello de Boborás (Cristó
bal Colón, s/n. 32514 Boborás) ou no 
do Carballiño (Praza Maior, 1. 325ü0 
O Carballiño). Teléfonos: O Carbal1i
ño (988) 27 00 50/27 09 86/27 00 54, 
e Boborás (988) 27 10 01. 

Certame de narracións 
breves 
O concello de Arteixo organiza a cuarta. 
edición do certame de narracións bre

. ves Mauel Murguia e o dota cún único 
prémio de 300.000 pta. Poden conco
rrer todos os que o desexen cunha única 
obra (orixinal e cunha extensión entre 
os 15 e 30 fólios) de temática libre. Os 
traballos apresentaranse sen remite, por 
cuadriplicado, mecanografados a dobre 
('.Spazo, só por ·unha cara e baixo plica 
(títul0, lema, nome, endérezo, teléfono 
e curricula). A entrega ten que ser an
tes do 1 de Marz9 de 1995 no Conce
llo de Arteixo (Travesía de Arteifo . 
15142 Arte_ixo), nun sobre·que indique: 
IV Certarne Manuel Murguia de Narra
cións Breves. Teléfonos:· (981) 60 00 
09/60 12 00/60 00 54. 

Safaris fotográficos · · 
O Colectivo de Criación Audiovisual 
Olio de Vidro, da Asociación Cultu
ral Alexandre Bóveda, xa ten ·organi-· 
zada a primeira viaxe de 1995. Será o 
Safári fotográfico Celebrando o An
troido, os vindeiros 25 e 26 de Fe
breiro (Sábado e· Domingo) polas te
rras· de Laza, Verin e Xinzo da Límia, 
onde millor conservan. o antroido trá
dicional. Como todos estes Safaris 
contará coa asisténcia de monitores de 
fotografia e antropoloxia que propor
cionarán documentación relativa á ac
tividade. Información e inscricións en: 
Emília Pardo Bazán, 25-2º. A Coruña. 
Ou no (981) 24 43 55, de -17 a 21 b. . ...._ 

Congreso de 
educación para a paz , 
O Grupo de Educación para la Paz 
de Castela e León, organiza o congre
so en colaboración co _grupo Educa
dores pota Paz da Nova Escota Ga
lega. Comprende ponéncias, interven
cións de grupos, obradoiros, etc. Terá 
lugar do 25 ao 28 de Febre,iro (festas 
do Antroido) no Palácio de Congresos 
da Universidade de Valladolid. O pre-

ción está aberta na Bibliotec'a Nova 33 
(Rua Nova, 33-2º. Santiago) e custa 
6.000 ,pta., 1.500 pta. para estudantes. O 
programa conta coa asisténcia de Miguel . 
V ázquez Freire, Maria Emília Tra~. 
Denise Dupont-Escarpit, Xosé Anto
nio Neira Cruz.,.Noemi Ciceroni e An
tonio RO<fríguez Almodóvar. Maior in
formación no (981) 58 44 36, de Luns a 

a.X en da 

zo é de 6.000 pta. para estudantes e 
parados, e de 8.000 pta. para o resto. 
Información e matrículas no: Servíclo 
Municipal de Educación de~ Vallado
lid. (II Congreso de Educación para a 

·Paz. Antonio Lorenzo Hurtado, 8. 
47014 Valladolid. Teléf<?"º (983) 37 
48 15, e fax (983) 37 48 62. 

Cursos da-Asociación 
Máximo Gorki 
A Asociación de VigÓ oferece cursos 
de Idioma ruso en seis níveis, Xa-

. drez de iniciación ou avanzado, e de 
Danzas do mundo. Para maior infor
mación chamar ao (986) 22 44 57, de 
5 a 9 da tarde, ou pasar pota Asocia

,·ción: Marqués de V aladares, 14-1 º, 
oficina 5. 

Concurso 
nacional de poesía 
A agrupación culturál O Facho con
voca o,XVIJ Concurso Nacional de 
Poesía, aberto a todos os que non te
ñan publicado nengun libro de poesia 
a título individual. Os traballos (tema 
libre, inédit9s, sen limitación na exten-

. sión anque cun máximo de 5 poemas 
por concursante) han de chegar meca
nografados a dobre _espazo, por tripli
cado, baixo lema e plica, antes do 31 
de Xaneiro de 1995 á Agrupación 
cultural O Facho: Federico Tápia, 12-
lº. Apartado de Correos 4t5. A C9_ruña. 
O prémio é único de 40.000 pta. 

Letra pára a cantata 
Corpus de Ponteare~.s 
O corrcello de Ponteareas convoca un 
concurso literário, dotado cmn 250.000 
pta .. , para a escolma cfü letra da cantatf} 
do Corpus da vila. O compositor pon
tereán Roxélio Groba, encarregarase 
da música. O certame está aberto a to
do o mundo que envíe composicións 
poéticas sobre o Corpus Christi de 
Ponteareas. O texto debe comtemplar 
seis momentos da festa: recollida do 
material, desfolle dos materiais, dese~ 
ño das alfombras, confección das al
fombras, actos relixiosos e procesión. 
A extensión mínima sobre cada tema 
ha de ser de catro estrofas. A apresen
tación farase baixo plica, persoalmente 
ou a meio de correo libre de gastos 
(por cuadn\plicado en fólios DIN A4) 
na biblioteca municipal (Centro Cultu
ral Isidoro Bugallal. 36860 Ponteare
as). O prazo de apresentacióó rema
ta o 31 de Xaneiro de 1995. • 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Venres de 11 a 14 e de 17 a 20 h. 

Os refuxiados 
Médicos sen fronteiras organiza a 
conferéncia de María Xosé Díaz Xur
do Os refuxiados unha fu.xida a ningu
res. Exercício de simulación. Será o 
Sábado 21 ás 10 h., na Sala Museu do 
Concello de Vigo.• 

A AG-ENDA DAS MULHERES 

·Edita: Mulheres Nacionalistas Galegas 

O trinque 

Cinema 

Ladybird, ladybird non 
é a última película de 
Ken Loach, pero é a que 
está agora nas pantallas 
galegas. A história 

dunha muller expoliada 
dos seus filias por unha 
asisténcia social 
thatcheriana, sen 
compaixón.• 

Anúncios de balde 
• Axudanos a plantar árbores na Ga
liza; adquire bono-teixos de Xevale. 
Por 500 pta. plantaremos no teu no
me dous teixos nos montes galegos e 
enviamosche o certificado da planta
ción. Colaboi:acións através de xiro pos
tal ao Apartado 35 de Chantada. Xevale. 

• Os Comités Abertos de Faculdade 
de Lugo irnos editar unhas comunica
cións das l Xornadas sobre o nacio
nalismo galego: pasado, presente e 
futuro, que organizamos os pasados 
meses de Novembro e Nadal. Conte
ñen un resumo das dez charlas coló
quio asi como documentación adicio
nal, o seu prezo será aproxidamente de 
100 pesos mais gastos de envio. Ta
mén ternos fitas gravadas coas charlas 
ao prezo de 60 pesos máis gastos de 
envio. O lote completo de 8 charlas 
( 11 fitas), 600 pesos máis gastos de 
envio. Información e pedidos aos CAF 
Lugo. Escola Politécnica Superior de 
Lugo. Campus Universitário. 27003 
Lugo. (982) 25 22 31, extensión 273 
ou 441. Fax (982) 24 18 35. 

• Desexo trabar amizade ameio de 
correspondéncia. Teño 31 anos, son 
licenciada en enfermeria, e gasto da 
leitura, a música o ballet, a espeleolo
xia, a filatélia e a numismática. Escre
ber a: Mayra Mayden Bourricandy. 
Vía Blanca 212, apartamento 6. Con
sultorio # 39 e/Vega e Flores. Cerro. 
Ciudad Habana. 10500 Cuba. 

• Profesora nativa de Ingl:perra im
parte clases de inglés en Bueu. (986) 
32 29 08. 

• Alúgase andar grande ao lado da 
Igrexa da Peregrina em Ponte-Yedra. 
A morada está mobiliada. Tem 4 quar
tos, cozinha, sala, banho e aseio. 
Aqueciinento central. Pre90 54.000 
pta. mensuais. Chamar ao· telefone 
(986) 47 14 05 , ás noites. 

• Casa para compartir, recén res
taurada; excelentes vistas ao mar, 

Teatro 

Nabucco, 
O Venres ·27 no Centro cultural Cai
xavigo, a Ópera Nacional de Ucrá
nia, interpreta Nabucco de Giuseppe 
Verdi. 

Doberman 
A obra máis recente de Antón Reixa, 
interpretada polo Teatro do Morcego 
o Domingo 22 ás 7,30 do serán, na Ca
sa da cultura de Boira. 

Commedia 
A compañia Ollomoltranvia volta re
presentar unha das montaxes máis pre
miadas do ano pasado Commedia, un 
xoguete para Goldoni. O Sábado 28 
no Centro cultural da Pontenova. Para 
todos os públicos. 

Orquesta de señoritas 
O Sábado 21 ás 8 do serán e ás 11 da 
noite, e o Domipgo 22 ás 20,30 h., ~o 
Centro cultural Caixavigo, a compañia. 
los comediantes de Buenós Aires re
presenta a obra de Jean Anouilh, Or
questa de señoritas. Dirixe a compañia 
de Jorge Butrón. 

31 
Até o 25 de Xaneiro, todos os días ás 
11 da noite, agás Domingos, na sala . 
Galán de Santiago, Materile Teatro 
pon en cena o espectáculo 3 J. O nú
mero máximq de espectadores por se
sión é 31. Información e reservas nos 
teléfonos: (981) 58 51 66/58 51 21. 

·A matanza dos Seixas , 
Por Artello. Actuan o Domingo· 22 ás 

grande finca con froitas. Zona da praia 
Lapamán. Ideal para artista, escritor ou 
amante da natureza. (986) 70 31 44. 

• Arquitectura. Estudante de 611, ofe
récese para traballar en estúdio ou si
milar.' Santiago: (981) 59 97 53. 

•Vendo filmadora, proxector e em
palmadora de Super 8. Marca 
Sankyo. Todo por 45.000 pta. Pergun
tar por Enrique no (986) 32 29 08. 

• Autónomo. 49 anos. Presenza agradá
bel. Sério, reponsábel, con experiéncia 
en vendas. Oferécese para traballar de 
vendedor, chófer particular con ou sen 
coche. Transporte, reparto, etc. Absoluta 
honradez persoal e profisionaJ. Chamar 
ao (982) 33 17 00, desde as 20 h. 

• Se de verdade tes interés na músi
ca tradicional e o folk que se fai ho
xe en día na Galiza; si te preocupas 
polo bagaxe cultural do noso povo; se 
ainda non estás enterado do enorme 
potencial que existe e dos bos grupos 
que andan espaJlados por todo o terri
tório, e hora de que os coñezas a meio 
dunha nova idea de venda por correo 
que aglutina todos o grupos galegos 
vinculados ao tradicional : Do Fol Edi
cións. Escnbenos ao Apartado 18.231 . 
28080 Madrid, para máis información . 

• Mestre de EGB com experiencia 
busca trabalho: livrarias, edito
riais ... ou qualquer outro. (981 ) 69 56 
82. A ConJnha. 

• Vendo casa de 2 plantas máis ga-
• raxe en Asados (Rianxo). 250 metros 

cadrados de terreo. Chamar ao (923) 
26 76 57. 

•Vende-se televisor a cores Grundig, 
antigo, 25". Mui barato. Corunha. Cha
mar ao (981) 66 72 89. 

• Compro piso ou apartamento cén
trico en Vigo. Dou ou tres cuarto . 
Até 9.000.000 pta. (986) 22 28 41. + 

A matanza dos Seixas do grupo Artello. 

6,30 do serán no Centro cultural de 
Antas do Ulla. 

Non se chora 
Por Teatro do Atlántico. Até o 28 de 
Xaneiro na Estación Marítima da Co
ruña. Teñen desconto do 50 % para 
xubilados e estudantes. 

Mistério cómko 
Teatro do Morcego interpreta a co·· · 
média de Dario Fo, sobre evanxeos 
apócrifos, o Meniño Xesus, e o P¡¡.pa 
Bonifácio VIII. O Venres 20 ás 8 do 
serán no centro cultural do PorriñG. • 



Exposicións 

O gaiteiro nas artes 
Do 20 de Xaneiro ao 20 de Febreiro o 
Castelo de Soutomaior garda a mostra 
itierante O gaiteiro nas artes, montada 
pola Asociación de Gaiteiros Galegos. 

100 fragmentos 
por segundo 
Os Ferrocarris de Via Estreita organi
zan a mostra fotográfica de António 
Gabriel 100 fragmentos por segundo. 
Aberta no Coléxio de Fonseca (Com
postela). Até o 28 de Xaneiro. 

O século XX 
Obra do pintor Antoni Tapies, do 14 
de Xaneiro ao 28 de Febreiro, doutra
volta no Auditório da Galiza (Santia
go). Abre de Martes a Domingo de 12 
a 19 h., os Luns pecha. 

Os insectos máis raros 
do mundo 
Até o 12 de Febreiro, de Luns a Sába
do de 10 a 14 e de 17 a 21 h., Domin
gos só de mañá, na ala de Caja de 
Madrid en Pontevedra. A mostra 
comprende parte da colección do en
tomólogo Pedro Vela co, con 45.000 
insectos de codo o mundo. O colé
xio p den pedir cita prévia no (981) 
86 51 50. 

Dani la M~ nd z 
A pintora uruguaia egue a expoñer no 
pub Sá do Penal (Santiago), até finai 
de Xaneiro. 

Lúcio Múñoz 
E pón gravado na galería Citánia de 
Santiago. Até o 31 de Xaneiro de 6 a 9 
da noite, de Lun a Venres. 

O dia d huxado 
Pintur de orrea Corredoira , até·o 
30 de Xaneiro na ala da Fundación 
Caí a Galícia na Coruña . 

A memória da auga 
Obra de Cario León, do 21 de Xanei
ro ao 12 de Marzo, no Mu eu do Povo 
Galego (Santiago). Abre de 10 a 13 
h. , e de 16 a 20 de Lun a Sábado. Pe
cha Domingo e fe tivo . 

Campo magnético 
Obra de ntón Patiño na galería Par
do Baz.án da Coruña até o 11 de Fe
breiro. 

Cinema 

D r u zala 
O ine club !aqueta de Redonde
la, ten programad o pa e do filme 
Der 11 U:ala ( 1974) de Akira Kuro a
wa, para o Y nre 20 n Audit ri 
Municipal. filme trata da vida dun 
cazador mong 1 na taiga ru a, ond rc
·al tan a e nviv ncia r petu a a 
natureLa e a · dif eréncia entre vida ru
ral e urbana . 

Prin ípi fin 
O Mércore 25 á 20, 15 h., na ala de 
Caja Madrid o ine clube Ponteve
dra pa a Pri11cfpio e fin (México, 
19 3) de Arturo Rip tein. 

Cin m 
galai -p rtugu" 
t5entro do ciclo do 'Cine clube Lu
miere (Vigo) ainda queda por proxec
Lar Matar saudades de Femando Lo
pes, o Lun 23 ás 20,30 h., no Centro 
cullural Caixavigo. O ci ne clube ta
mén pasa unha escolma de curtos ga
legos dos 90, o Martes 24, á mesma 
hora e na mesma sala. O mesmo Mar
tes, para despois dos curtos teñen pre
parada unha charla colóquio con vá
rios directores galegos, e a proxección 
da fila de animación Os salteadores, 
gañadora no Festival de Valladolid 
deste ano, apresentada polo . seti direc
tor, Abi Feijóo. Maior información no 
Cine clube ·Lumiere: Marqués de Va
ladares, 14-4º. 3620 l Vigo. (986) 22 
09 10. 

O Desexo 
O Venres 27 ás 20, 15 h., na sala do 
Centro Galego de Artes da lmaxe 
(Durá Loriga, 1 O. A Coruña), pasan O 
Desexo un curto dirixido o ano pasa
do . por Miguel Castelo, e baseado no 
relato O vello que queria ver o tren de 

Ramón Trigo _ 
Este autor amosa as suas pinturas na 
galería Alameda de Vigo ata o 31 de 
Xaneiro. · º 

Carmén López Trigo 
Adícase a decoración de móbeis anti
gos e modernos. Obra exposta na Casa 
da xuventude de Vigo, até o 30 de Xa
neiro. 

Isabel Torres 
A sala Francisco Asorey da Faculdade 
de Filosofia de Santiago, acolle até o 
30 de Xaneiro, unha mostra de pintura 
dos alunos de Isabel Torres. 

Pelos na língua· 
Obra gráfica e instalacións de Rebeca 
Padín e Carmen Nogueira na galeria 
Ad hoc de Vigo. Aberta até o 27 de 
Xaneiro,.de Martes a Sábados, de 11 a 
13,30ede 18a21,30h. 

O libro galego onte 
e hoxe 
A Federación de Libreiros Galegos 
artella a mostra O libro galego onte e 
hoxe, co gallo da publicación do ca
tálogo que inclue todo os libros pu
blicados en galego até 1993. Está 
aberla no Museu do Povo Galega 
(Santiago), de 10 a 13 e de 16 a 19 
h., fe tivos fechado. Até o 22 de Xa
neiro. 

Itín re 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea (Santiago) acolle até finais de Xa
neiro a mo tra ltínere. Camiños e ca
m iñ antes, con obra de 19 artistas 
plásticos de Galíza, Europa, Arxentina 
e Xapón. Entre eles destacan Paco Lei
ro, Antón Lamazares, Antoni Tapies, 
Koldo Chamorro, Mario Mertz e 
Eduardo Chillida. 

Pequeno formato 
A Asociación de Artistas da Coruña 
artella a cuarta mostra de obras de pe
queno formato. Até o 29 de Xaneiro 
no local da Asociación. 

Fotografía 
O Museu do Povo Galego (Santiago), 
expón do 16 ao 31 de Xaneiro, unha 
mo tra de fotografías de alunos da Es
cota de Arte e Oficios Mestre Mateo. 
Abre de 10 a 13 e de 16 a 19 h., agás 
fe ti vos que pecha. 

axenda 
Abelenda: unha década 
máis ou menos 
Pinturas de Alfonso Pedro Abelen
da, até o 5 de Febreiro na Casa de 
Galiza en Madrid (Casad_o del' Ali
sal, 8). Aberta os días laborábeis de 
10 a 14 e de 16 a 20 h., e os festivos 
só de mañá. Informaéión no (91) 
595 42 OO. 

O ceo e a terra 
Pinturas de Xurxo Peteiro na mostra O 
ceo e a terra da Casa de Galiza en Ma
drid. Até o 5 de Febreiro, en horario de 
10 a 14 e de 16 a 20 h. Festivos de 10 a 
14 h. 

Xesus Vázquez 
Expón obra de grande formato, amais 
de debuxos en papel e collages. Até o 
13 de Febreiro na galería Trinta de 
Santiago. 

Arquitectura 
Até o 22 de Xaneiro na Casa da Conga 
(Santiago). O Coléxio Oficial de Ar
quitectos de Galiza, expón os traballos 
premiados na sexta edición do seu cer
tame de arquitectura. 

O século XX 
Obra do pintor Antoni Tapies, do 14 de 
Xaneiro ao 28 de Febreiro, doutravolta 
no Auditório da Gal iza (Santiago). 

Certame de artes 
plásticas de Lugo . 
Pódense ver as obras aprensentadas ao 
Certame de Artes Plásticas do concello 
de Lugo, do 18 ao 30 de Xaneiro no 
Museu Provincial. 

A~Terraza 
Fausto Barrio amosa unha série de 
fotografias dos grupos que actuaron na 
Terraza Jazz de Sada desde 1991. 
Aberta as fins de semana, até o 26 de 
Febreiro, na mesma Terraza .. 

Antónia Pascual 
Acn1icos sobre táboa ou tela na No
va Sala Caixavigo. Até o 23 de Xa
neiro de 18,30 a 21,30 h., Domingo'> 
de 12 a 14 h. 

Conde Corbal 
A galería Volter de Ourense expón 
obra de Conde Carbal na mostra A 
Dorna. Homena.xe ao X ocas. + 

Fotograma de Buenos Aires, crónicas vi/leras. 

Rafael Dieste. A entrada é gratuíta. 
Maior información no (981) 20 34 99. 

Marcelo Céspedes e 
Carmen Guaranini 
O Centro Galego de Artes da Ima.xe 
(CGAI) oferece un ciclo dos cineastas 
arxentinos pertencentes ao grupo Ci
ne-Ojo, Marcelo Céspedes e Carmen 
Guaranini. As proxeccións comezarón 
o Mércores 18 e seguirán até o Sábado 
21 (de Martes a Venres ás 20,15 h., e 
Sábados e festivos ás 18,30 h), na sala 
do CGAI en Durán Loriga, 10 (A Ca
.ruña). O filmes: Hospital Borda: un
ha chamada á razón (Xoves 19) un
ha reflexión sobre os prexuízos cultu-

rais e as postergacións . político-econó
micas sobre os hospitais siquiátricos, . 
Bos Aires, crónicas villeras (Venres 
20) sobre as villas miséria de Bos Ai
res , Por . unha terra nosa (tamén o 
Venres 20) unha reconstrucción das 
ocupacións de terras artellaqas en 
1983 perto de Bos Aires, e os docu
mentais (os tres o SábadÓ 21): Aos 
compañeiros da liberdade, sobre os 
presos políticos; Os totos, ao redor da 
vida de dous adolescentes nun bairro 
de chabolas de Bos 'Aires; e A voz dos 
panos; cun tratamento distinto das 
Nais da Praza de Maio. A entrada por 
sesión vai a 150 pta., 100 pta. con Car
né Xove. Maior información no (981) 
20 34 99.• 

Portugal 

Ex osicións 

En Lisboa; Encontros africanos, até 
o 27 de Febreiro no Culturgest (7-351-
1-790 51 55). Comprende obras selec
cionadas por dous artistas africanos. 
Farid Belkaina, un marroquina con 
formacón artística europea, seleccio
nou catro artistas da Costa do Marfin, 
Etiopia, Kénia e Bénin, cuxo traballo 
ven moi ligado ás práticas relixiosas, 
terapéuticas, e de expresión naif. Pola 
outra banda Abdoulaye Konaté, un ar
tista de Mali con formación en Cuba, · 
centrouse en países do Magreb (Alxé
ria, .Exipto, Tunísia) e sobre artistas 
máis coñecidos en Occidente. Desen
hos de Modigliani, até o 26 de Febrei
ro no Culturgest. Reúne 250 traballos, 
debuxos e acuarelas: dos primeiros 
anos da obra de Modigliani, entre 
1906 cando chega a París e 1914. Co
leci;áo Manuel de BrJto, até o 16 de 
Febreiro no Museu do Chiado (07-
351-1-347 ·32 11 ). Subtitulada Ima 
gens da arte portuguesa do século X.X, 
forma un percorrido con obra de Ama~ 
deo Souza-Cardoso, Ana Vidigal e 
Ilda David. Antolóxica do pintor Ay
res de Carvalho, até o 31 na Fun
da~ao Espírito Santo (07-351-1-886 21. 
83). Desenhos contempora
neos (até o 31 de Xaneiro no 
Museu Rafael Bordalo Pin
heiro: 07-351-1-757 47 64) 
reune traballos de sete pinto
res contemporáneos con 
grande diversidade de esti
los: Ana Jotta, Helena Al
meida, Manuel Vilarinho, 
Miguel ".A.ngelo Rocha, Pe
dro Sousa, Rui Sanches e 
Xana. Insectóes no Museu 
de História Natural, onde ta
mén expoñen os membros 
do Grupo Artitude. Fado: 
Vozes e sombras no Museu 
de Etnología (07-351 -1 ~301 
52 64), até o 26 de Marzo. 
Instrumentos de música 
europeus dos séculos XVI 
a XX, até o 31 de Xaneiro 
no Museu da Música. 
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déµs e do Frác-Aquitánia (até o 19 ·de 
Febreiro na Funda~ao Serralves 07-
351-2-617 51 24). 

Teatro 

En Lisboa: Os Jornalistas de Arthur 
Schnitzler, até o 29 no Teatro Nacio-

. na! D. Maria II (07-351-1 -347 22 46). 
Náo se paga! Náo se paga! de Dario· · 
Fo, pola Compañia de Teatro de Sin
tra, no Teatro Carlos Manuel (Sintra). 
A grande mágia, coméilia de Eduardo 
de Filippo, pola Compañia Teatral do 
Chiado no Teatro Municipal Sao Luiz 
(07-351-1-347 12 79). Europa náo! 
Portugal nunca!!, espectáculo en cla
ve de humor escrito e interpretado por 
Mário Viegas, tamén no Teatro Muni
cipal Sao Luiz. Liberdade de Jolio 
Brites, a partir de poemas de Sophia 
de Mello Breyner, na Sala Estrela 60, 
até Marzo (07-351-1 -395 32 ~9). 

No Porto: Benilde de José Régio, por 
Teatro Art'Imagen, no Teatro Estúdio 
de Masarelos. 

En Coimbra: Leóncio e Lena de Ge
orge Buchner, n~ Teatro Gil Vicente.• 

No Porto: pinturas de Ar
mando Alves (até o 30 de 
Xaneiro no galería Degrau 
Arte 07-351-2-69 50 42) . 
Arca de Noé, escolma de 
obras internacionais, vidas 
do CAPC/Museu de Bor- Leóncio e Lena 

Música · 

O Combo do Malecón 
Concerto de salsa. O Mércores 25 ás 
12,30. da noite na sala O Malecón de 
Vigo. 

Néboa 
Concerto folk, o Domingo 22 ás 9 da 
noite no pub Krisis de Vigo. A entra
da vai a 250 pta. 

Doctor Explosion 
O grupo de Rithm & blues xixonés, 
ven de xira pola Galiza. Actua o Xo
ves 19 ás lO da noite no Número K de 
Santiago, o Venres 20 ás 11,30 no 
Praia Clube (A Coruña), e o Sábado 
21 no Planta Baixa de Vigo. 

Bad Seed 
O Sábado 21 ás 12 da noite na Iguana 
Clube de Vigo, celebran un concerto 
·co gallo da apresentación da revista 
Bad Seed. Actuarán Os Morta e máis 
os Gravestones. 

Mitocóndrias 
O Sábado 21 ás 10,30 da noite na sala 
Ratt de Moaña. 

Concerto anti SIDA 
O Venres 20 ás 9 da noite na Iguana 
Clube de Vigo a Comisión Cidadá 
Anti SIDA, organiza un concerto coa 
actuacióh de tres grupos, Siniestro 
Total entre eles. A entrada vai a 
1.000 pta. 

Flor de-Veneno . 
Venres 27 ás_ 12 da noite na Iguana 
Clube de Vigo. 

Friedrich Lips 
Oferece un concerto de acordeón o 
Xoves 26 no Teatro Principal de Ou
rense. 

· Front Rage 
Martes 31 no Teatro Principal -de San
tiago. Actuación encadrada no Festival 
de música country. 

Orquestra da 
Comunidade Autónoma 
O 2 de Febreiro o Auilitório da Gali.z.a 
(Santiago). Interpretarán As catro esta
cións de Vivaldi, e a sinfonía Militar 
de Haydn. 

Orquestra de Cámara 
de Olomouc 
O Xoves 26 no Audüório de Galiza 
(Santiago), e o Venres 27 no Teatro 
Principal de Ourense. 

Sinfónica Xove Rúsia 
Actua dentro do Ciclo Internacional 
de Música da Fundación Caixa Galí
cia. Xoves 19 ás 8 do· serán no- Círculo 
das Artes de Lugo, e Venres 20 á mes
ma hora no Teatro Jofre do Ferro!. 

Sinfónica de Galiza 
Actua o Xoves 26.no Pazo de Congre
sos da Coruña, e o Venres 27 no Audi
tório d~ Galiza (Santiago). -

Orquestra e coro 
do Bolshoi 
O Venres 20 no Auditório da Galiza 
(Santiago). Dirixe Alexander Lazarev. 

Festival de 
Corais de Ourense 
O Sábado 21 no Teatro Principal. 

Raña e Gonzáfoz 
Duo de frauta traveseira e guitarra. Sá
bado 2 1 no Centro cultural Caixavigo. • 
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Ceñtro Galega de Barkaldo, onde transcorren parte das horas de Manuel. 

Palabras dun emigrante 

A soidade de Manuel Abeleira 
• PILAR LODEIRO 

' e onservo ·na miña man "direita o 
estruchamento de milleiros de 

mans galegas, endu.recidas polo traballo · 
e moitas amolecidas pola folganza mise
rábel. Vin o trunfo e a derrota de moitos 
galegos; pero endexamais ollei a sua feli
cidade". Oeste xeito descrebeu Castelao 
o sentimento do emigrante galega'. Un 
home que vive a condición de emigrante 
durante moitos anos e que morreu no 
exilio por defender as suas ideas. · 

Foron moitos os galegas que ao longo 
deste sécülo tiveron que emigrar. Fóroo
se pensando que Galiza era unha reali~ 
dade da que había que fuxir por forza. 
Manuel Abeleira, nacido nunha pequena 
aldea da província de Lugo, é un dos mi
les de galegas que viven en Barakaldo, 
afincado nesta terra na que experimen
tou tantas ledícias. Ainda, hoxe, despois · 
de tanto tempo segué sentindo a soidade 
do emigrante galega. 

Manuel xubilouse hai un · par de anos,_ 
despois de dedicarlle média vida á em
presa Altos- Hornos de Vizcaya, e agora, 
máis que nunca, empeza a ter tempo pa-

. ra pensar e cavilar sobre a vida e a emi
gración. Ainda lembra con morriña a al
dE?a chea de xente, cando quedaba xenté 

nova traballando a terra: "Agora son os 
vellos os que traballan a terra. Fómonos 
dalí fuxirído da miséria, é ·cando volvo alá 
e vexo a vella no palleiro penso en canto 
cambiaron as causas, porque antes nun
ca a muller tivo que subir ao palleiro. Pe
ro é que xa non quedan brazos de mozos 
para traballar no campo". 

· ha importante ferramenta de poder. Ainda 
hai pouco identificaban a língua galega co 
máis ruin e atrasado da nasa sociedade, 
incompatíbel co progreso. Estes medos e 
prexuízos sementados tiveron as suas 
consecuéncias e ás xentes galegas custá
balles recoñecer as suas orixes ante ou
tras persoas, sentíanse (alguns ainda se 
senten) inferiores. lsto influe á hora de co

Ten o sorriso .ledo e a mirada triste , e al- - mo o galega se relaciona socialmente, xa 
gunhas veces énchenselle os ollos de bá- que a tendéncia é, máis ca neutras comu-
goas ao pergunrarlle se quer volver á Ga- nidades, a un agrupamento pechado. 
liza, porque como a maioria dos emigran- _ 
tes galegas manifesta rexeitamento a vol- Contoume que xa de pequeno, na esco-
ver á sua antiga condición de campesiño, la, ao nena galega negábaselle a infor-
apesar de que moitos detes teñen terras mación fundamental sobre a sua terra e 
en herdanzas aló. De todos os xeitos, as ao mesmo tempo, transmitíaselle unha 
condicións actuais da agricultura, en xe- imaxe desprezábel do galego . Manuel 
ral, non aterecen unha posibilidade séria lembra aqueles días que. foi á escala e o 
de retorno. "Gostaríame volver, pero non sentimento de inferioridade que o acom ... 
ao campo, · ali non. Ademais, os meus fi- pañou durante toda a sua mocidade. 

· llos naceron ·aqui, e casaron aquí. .. e non "Moito recordo un dia no que a mestra 
me prestaria estar lonxe deles. Por outra me zoscou porque non sabia dicer azú-
parte, agora que non traballo e que dispo- car. Eu dicia azucre, na miña língua". Xa 
ño de tempo pen$o moito en volver. O úl- o dicia Castelao: "O nena non é dono de 
timo ano que estiven só quedaban:un par nengunha língua, porque o idioma impos-
de matrimónios vellos , hoxe non hai nin- · to non logrou matar o seu idioma natural; 
guén, ninguén". · pero logrou degradalo". 

·conciéncia galega 

Ademais da pátria que é a nasa terra, hai 
outra pátria que é a 14ngua. Sen ela pérde
se o poder da comunicación, e esta é un-

Desde aquí moitos galegas sentiron a ne
cesidade c;ie colaborar no despertar da 
conciéncia galega, liberándose da Galiza 
exclusivamente folclórica e identificándose 
coa Galiza real , isto é, coa Galiza galega.+ 
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TRES EN RAIA 

Maldicións 

• XOSÉ A. GACIÑO 

H ai un par de anos, unha nena 
de Málaga foi rexeitada polas 

famílias dos seus compañeiros de co
léxio -e sofreu a decepción do isola
mento e do boicoteo nas clases-, por 
ser portadora dos anticorpos da sida. 

Para superar tal discriminación, foi ne
cesária unha intensa campaña de in
formación de todo tipo, desde as refe
réncias nos meios de comunicación 
até reunións divulgativas cos país de 
alunas, pasando por visitas ao centro 
escolar dos conselleiros de Educación 
e de Saúde, que abrazaban e bicaban 
á rapaza para mostraren inocuidade 
do trato con enfermos de sida. (Para 
os país discriminadores, supoño que 
seria como cando Fraga se bañou en 
Palomares despois de cairen unhas 
bombas atómicas no mar) . 

A história repítase agora en Albox, un
ha vila de Almería, esta vez cunha ne
na que nen sequer ten anticorpos : o 
seu problema é que a sua nai morreu 
de sida (o pai, por certo , está na ca
dea). A dirección do coléxio dispón 
dunha certificación de que a nena non 
contraeu a enfermedade que matou á 
sua nai, pero os intransixentes queren 
que se lle fagan novas probas á nena 
para sentirse seguros de que os seus 
tillos non se misturan cunha infectada 
do mal do século. 

Son como flashes descorazonadores, 
que nos advirten que debaixo da pre
poténcia científica e tecnolóxica que 
marca a nasa suposta modernidade 
sen prexuízos, ainda subsisten os ve
llos temores escurantistas ante imaxi
n?rias maldicións sobrenaturais. + 

VOLVER AO REGO 

F .ala un es~añol das suas . des
grácias: Levamos seis anos de 

seca, os encaros están baleiros, nos 
nasos campos ábrense fendas cor-no 
no deserto do Sahel, padecemos de
cote restriccións de auga e nen as 
nasas rogativas a Deus para que 
chova obteñen resultado. ,_,~ 

.· r _,..,8 
Entón. o galega respo¡; a con sorna:.. 
E lago, non presumiades de bon cli-
ma?+ / 
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