-A-No-xv-11-,.-9-o_E_F_Ee_R_E-,R-o-.-19_9_s-----------•éiM•MB•iff.iB@•iUMJ:@•"""------------------.._-Contabilizados 507 emprazamentos
de-terras envelenadas en Galiza
Segundo un informe do Ministério de Obras Públicas e Mé.:
dio Ambiente, en Galiza hai
507 solos contaminados e iflventariados e dezanove pontos
de grande perigo, alguns dos

cales precisan de actuacións
imediatas. A Xunta recoñece
que estes pontos negros (Arteixo, Cúrtis, .Culleredo e Mas)
son prioritáribs e anúncia actuacións imediatas.
(páx. 5)

Primitivo González explica o proxecto
para enviar aug~:f a Andalucia en.
petroleiros de grande tonelaxe
A revi~ta Rotación publicaba de a
pouco a iniciativa do grupo navieiro World Wide do Xapón, de
converter 12 petroleiros de grande tamaño para o transporte de
auga de Malásia a Oriente Próximo. No ano i 978 o enxeñeiro naval e profesor-da escala de Enxe- .
ñeiria do Ferrol, Primitivo B. Gonzál ez , propuxera ao Governo
central fornecer auga ás Canárias con buques tanque. O seu
estudo sobre Buques Alxibes Xigantes (BAX) cobra novo valor no
momento en que o Sul peninsular
padece unha delongada seca e
reclama novas trasvases, para os
que o MOPTMA ven de anunciar
unha dotación emerxente de
12.000 millóns.
(páx. 16 e 17)

Virus
informáticos,
arma comercial
para impedir as.
cópias piratas
Un vírus é perigoso para o -orderiador dunha empresa e mesmo
para o dun particular, pero non
hai por que alarmarse, caben
precaucións e, sobretodo, os
riscos aos que se está exposto
están en relación coa dimensión
do usuário: un graJ;1de sistema
enfréntase a máis perigos que
un pequeno. Ante a opinión pública o temor que provocan os
vírus é comparábel á imaxe que
ilustra esta reportaxe. (páx. 9)

CONTOSDA
MONTAÑA
Miguel Torga
O libro máis célebre
do gran escritor portugués
recentemente faleciclo.

O insubmiso
M.·Abraira
responde
desde a ccídea

IPMmEll
Baixan os bancos,
suben as caixas

11+1:m1.11
Maruxa Mallo,
a última surrealista
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Azn#ar considera que o parlamento non

s:~e parasuperar a crise # .· •

50

Gonzalez afirma qu~ ~r1~a \ ·democracia
dias fálase de que os apoios de
CiU teñen, de seguir asi as causas unha data de caducidade, a
primavera do ano que ven. Pujol
deixaríalle a González ocupar a
presidéncia da UE, nos últimos
seis meses do ano, adiantando
as eleicións autonómicas catalanas para fins de ano.

O Debate sobre o,
E~tado da Nación
celebrado no
\ parlamento españ~I
serviu para que os
distintos grupos
políticos, agás o PNV,
se_ratificasen nas
PO?icións que
mantiveran en
anteriores debates
parlamentár.ios. Pero
afirmacións como as
de-Felipe González de
que a democrácia
pode perigar cunha
dimisión
guvernamental, debe
de ser tida en canta
máis alá das posíbeis

Pero eses seis meses de grácia
para que o Estado español poda
ocupar a presidéncia europea
non lle foron concedidos por Aznar. Nen a entrevista do lider do
PP e do PSOE celebrada a fin
de semana pasada, nen os requerimentos de Pujol e de Adolfo Suárez, fixeron mudar de posición ao lider popular. Despois
de afirmar que, polo que al el lle
toca, a presidéncia española podia ser un éxito, ameazou claramente con apresentar neses
meses u11ha moción de censura,
"se a situación así o require".
No único que están de acorde
González e Aznar é en que "non
hai proporción entre as causas
que provoca a crise e os efectos
que teñen". Para o líder da dereita é consecuéncia do descrédito e desconfianza que inspira
Felipe González , "que non se
arranxa nen cunha moción de
confianza, nen cunha moción de
censura". A esta situación chegariase por unha concatenación
de feitos que comezan con Roldán e Rúbio e rematan cos GAL.
Para González é o PP o causante desta situación que, coa presa por acadar a presidéncia do
Governo "realiza unha política
na que todo vale". O presidente
do governo chegoulle a achacar
a Aznar que realizase roldas de
prensa fóra, afirmando que o
Governo abrigara ao Banco de
España a apoiar a peseta.

interpret~cións

partidistas. Como
tamén debe de ser
anaiisada a de José
Maria Aznar
considerando que "a
superación da crise ·
non depende ·das
decisións desta
parlamento".
MARCELA SANTORUN

O debate parlamentar sobre o
Estado da Nación, non só non
vai servir para arranxar a crise,
senón que sementa máis dúbidas sobre a sua verdadeira natureza e sobre o xeito, democrático, da sua resolución. O Presidente do Governo español, Felipe González, seguindo na liña
xa esposta a semana pasada
. na universidade de Lovaina,
considera que "esta é unha crise cíclica das que se veñen producind'o no Estado español". Se
en Lovaina a comparou coa que
deu lugar ao 23-F, no Parlamento refe_riuse ás disti11tas si. tuacións vividas nos anos 30,
nas que a dereita, coas suas
manobras desestabilizadoras,
se facia co poder, máis ou menos palas boas ou mesmo polas
malas, como no 1936. Poderíase acusar a .Gónzalez de tremendismo ou mesmo de egocentrismo cando afirma que .a
"democrácia está en perigo se
se produce a miña dimisión".

convocatória de eleicións anticigrupos da cámara". Aznar acupadas, considerando igualmente . sou a González de "confundir a
que é unha crise cíclica. "Chemaioria parlamentária coa estagouse ao final dun ciclo, polo
bilidade política. A este Governo
que só lle resta dimitir", afirmou
sóbralle maioria parlamentar,
o voceiro do PP.
que só serve para que vostede
stga no -Governo . Canta coa
A dereita considera que "existen
apoio para continuar, non para
crises con maiórias parlamentágovernar. Un debate non fai mirias absolutas, polo que non se
ragres. Vostedes están enfermos de maioria parlamentar".
solventan oferecendo apoios qe

.Apoio parlamentar
ratificado
Ese apoio parlamentar que necesita o PSOE para seguir no Governo, foille ratificado de novo por
Convergéncia i Unió, pero este
mesmo apoio resultou utilizado
contra González, poste que Aznar acusouno de estar a mercede
de Pujol. Precisámente nestes

José Maria Aznar, imitando palabras dos seus antecesores na
década dos trinta, cando Gil Robles e Lerrqux (mercado polo diñeiro da banca March) puxeron
fin ao govérno da esquerda republicana, afirma que a saida
da crise xa "nori depende das
decisións deste parlamento",
propoñendo como única saida a . González pediulles aos cidadáns que ollen c~ra o comportamento da dereita nos anos ~.o.

Aznar, no que alguns comentaristas consideran como a sua
piar Intervención parlamentar, foi
de novo incapaz de apresentar
nengunha alternativa, limitándose a demandar eleicións anticipadas e precisando que, logo,
xa o pavo teria ocasión de compro bar as suas medidas. Os
seus pontos apresentados "para
un compromiso político", resumíanse nun : "eleicións xerais coas
municipais e autonómicas". Con
esto oferecia un acorde na tramitación" de leis, imposíbel por
non existir tempo ao ter que disolver as cámaras , así como a
non utilización dos procesos xudiciais na campaña. Aspecto moi
criticado por González.

Outras alternativas
,
CiU apoiou claramente a González, centrándose na recuperación económica e afirmando que
existen duas estratéxias políticas: "a daqueles que afirmaban
que con este governo non podia
haber recuperación económica
e que agora consideran que esta recuperación non medrará se
non se muda o governo", e os
que "apostamos pola responsabilidade e pola cooperación" ..

:-· _.___,. _.,

O PNV abstívose, por considerar
que, das doce propostas que lle
aprobaran no. anterior debate, o
Governo non cumpliu nengunha
das importantes. Pero a queixa

1
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hai interlocución,
.cada ministro di
unha causa e
vostede nunca
fala". O discurso
de lñaki Anasagasti foi moi crítico con González'. Referi use
a que detrás
da crise "semp re está o
problema nacional, o problema
de
Euskadi", e
recordou
como a crise do 23-F
veu producida pbr
outra actuación
dos carpos de
seguridade do
estado:
a marte
de Joseba Arregui.
Anasagásti referiuse a que non
pode haber terroristas de primeira e terroristas tolerados, en rela-

mesmo xe¡to que sle
condena a

ETA".
Julio Anguifa,
pola sua ban:
da, demandou
tamén
eleicións anticipadas, e propuxo
un programa no
que a recuperación económica
se basee no sector público .. "o
único que está a.
criar emprego".
Realizou un chamamento para que
o PSOE volte á esqu erda, distinguindo entre o "Felipismo e o socialismo".
Na contestación,
González sinalou a
Anguita como "a esquerda que
lle convén á dereita".•

As explicacións
precisas
Era difícil que o debate parlamentar despexase a crise política
na que está inserto o Estado español , cal neboeiro que se
adentra palas regatas dun poder comesto por un sen fin de
incéndios, até confundirse coa cinza quente de problemas que
escaldan ao carpo social. Pero si debera de servir para mostrar
a natureza desta crise , evidenciar as causas e, tamén, mostrar
un carreiro democrático para conducir ao país sen os
sobresaltos que acostuman a instalar a dereita no Governo.
Despois de escoitar aos líderes dos principais partidos a
maioria dos cidadáns seguen a perguntarse que é o que
realmente acorre. Por que aumenta considerabelmente a
temperatura política até facer o ambiente irrespirábal e non
cando os trabalaldores saian á rua na percura da consecución
das suas demandas sociais , tan sinxelas como traballo e
mantero poder adquisitivo. Daquela o Governo semellaba
enfrontarse ás peticións dos sindicatos sen ter que variar o
rumbo .
Aznar explica a actual situación como unha acumulación de
circunstáncias de efectos negativos que incapacitan a Felipe
González para dirixir nengun proceso político. Pero na sua
explicación descalifica non só ao próprio parlamento actual,
senón tamén á democrácia parlamentar. As suas palabras no
debate adquiren singular gravidade por vir precedidas doutras
declaracións anteriores nas que falaba de reformar a
Constitución para que o Rei tivese a facultada de disolver as
Cortes e convocar novas eleicións. Trata de subverter deste
xeito o proceso constituinte de 1977 e o consenso existente
entre as distintas forzas que provocaron a transición, de tal
xeito que afectaría a un dos pilares dese espírito: o papel da
própria Corona.

É tan grave a situación, perguntaranse os cidadáns, despois de
non atapar resposta no debate, para tentar conducirnos a un
cámbio constitucional desta envergadura? A sensibilidade da
povoación máis consciente pode acadar níveis alarmantes se·
recordamos os meses prévios ao 23-F, con idénticas
descalificacións, idénticas propostas, múltiples reunións e,
sobretodo, extensas lagoas que separan o coñecimento dos
eleitores das cociñas trasteiras da política. Certamente que a
situación no contexto europeu e o papel do exércitó, integrado
na OTAN, non é o mesmo. Pero as involucións adáptanse.ás
circunstáncias impoñendo novas xeitos para os mesmos
recortes de libertades, sociais, políticas e, sobre todo, nacionais.
Por isa son máis preocupantes, tanto como a desconfianza
internacional que sabe que meses antes ou despois vai chegar
a dereita ao Governo, as palabras de felipe González,
comparando a situación coa (:lo 23-F, referíndose a que a
democrácia periga e, tamén ilustrándonos coas situaciós
vividas a comenzo do século nas que a dereita propiciaba
cámbios de Governo, non tanto para mudar o programa
económico senón o panorama de liberdades públicas.
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Crise de Estádo...Oué cr+se,? .os
· · enfrdrítam:entos ·poi í1icps . aos
qüe .asistifT;lO$' están;· sern:tQ; .aCU~
ñados co adxetivo ·telú'rico dé
crise de Estado. Pero .o Gover'ílO nunca fixo deixacíón do
puder¡ senón,que áumentou durante e'stes anos a sua 'premF
"néncia. O Lexislativo conta cunha maiona parlamentar, máis :ou
menos estábel (alon:xada, iso si,
da rodela da maiOJia absoluta '
que tanto crif1caban) que lle per, rnite non só sacar adiante as
leís e os presupostos, senón ta.:.
en
mén superar calquer hipotética <(
ü5
w
moción de censura. O Poder ....J
Xudiciar está a sair reforzado CJ
desta ·refrega institucional. To- ~
z
dos os mecanismos do Estado. <(
permanecen engraxados e ·funAtnar éxplica á crises afimiando ~u~ Goilzá~··z non governa, q~e ~anda Pujo!. ·
cionando. Sindicatos e patroa~·
nal adoitan unha postura de
senón tamén a loita suxa contra · z unha campaña. anticatalana
consenso e até se esquecen
d sde a, dereita tradicional esde ETA e ot.Ítros rnoitos acordes
das reivindicacións da folga xeque nunca se dixeron, pero que
pañola. Prirneiramente a ofen- ·
ral de hai un ano. As cifras rnasi se realizaron. A entrada na
siva céntrase no terna lingüísti-.
croeconómicas están a milloOTAN e na sua cara económico, para lago ir direítarnente
rar ... Uló a crise?
ca, a CEE, funcionou a xeito de
cpntra de Jordi Pujo!, a quen
axente corrosivo dos atadallos
sorprendentemente o xornal
Mais Felipe González compara
do 23-F, irnpoñendo un verniz
monárquico distinguira uns meen Lovaina á actual situación . democrático institucional no que
ses antes co título de Español
coa produéida en 1898. O Rei,
non caben guerras suxas por lido Ano. O PP pasa tamén de
cea con uns, .come con outros,
bre, nen estruturas incontrolápostular a Pujo! como presie 1 como non pode baixar á
beís por uns servícios (policiais,
dente do Governo español, a
area política, manda recado
calificar a sua política de
por suposto) conxuntos.
polo seu ex axudante, Sabino
"chantaxe ao Estado". Esta é a
Fernández Campo, de que se
A razón oculta
nova idea que se pon en circuas causas chegán demasiado
1ación , evolucionando até os
lonxe, o seu siléncio pode ser
Desretórcense desté xe.ito os
momentos actuais nos que se
afirma que "Pu}ol é quen verdamal interpretado. Ao mesmo
biortos do consenso constitudeirarnente manda en España".
tempo, poñen a andar a Adolfo
donal que foran aferrollados a
Suárez repartindo tila a xeito
ponta de metralleta no Congrede comentar a sua amarga esA dereita española non está
so dos Deputados, polos tanqisposta a unha España rota.
ques de Valéncia, o discurso
periéncia. Unha dúcia de anos
despoís voltan a pór en circulado Rei e a firma dos principais
Entralle unha presa do diaño
ción governos de concentralíderes políticos, desde AP ao
en coller o Governo cando
ción, governos de salvación, de
PCE. A perda da maioria absoconstata que os pactos do 23-F
xestión, de coalición, de éxcepluta do PSOE, garante das disperderon virtualidade política.
posicións· do Capó, posibílitou
A cantilena corneza: "González
cíón... Os sindicatos esquecen
as suas reivindicacións e, mesa conformación dun novo mapa dimisión , novas eleicións". A
mo Cuevas tenta acochar as
esta melodía incesante súmase
~olítico , no que os nacionalisun sector do PSOE, sempre
ánsias de muñidor de Aznar.
mos catalán e basca, gañaban
protagonismo na política estatan antinacionalista. Pero des~
tal , xustarnente cando na EuroMoitas presas, moito rebúmbio,
de Europa, pésie a estar intemoito fume, ruido e poucas exgrado agora o PP na corrente
pa se estaban a dar os proceplícacións convincentes. O esdernócrata-cristián, non apoian
sos de autodeterminación rnáis
a política da dereita española
píritu de Alfonso Armada, libre
importantes da segunda metapor considerar que · pode conde dó séc1,Jlo.
da doenza do infarto, agalloupa
guiado polos Mugica de agora,
ducir. no seo da propria UE a
cos Cascos votando chispas a
Ás resolucións sobre a autodetensións rexionais. Esa postura
ante os nacionalismos é a que
ritrno de dosieres. Esta vez a
terminación dos parlamt3ntos
enfronta ao PP con CiU e PNV,.
desculpa non é ETA, é a loita
cataláns e basca, séguiron o
contra de ETA. Os GAL e os
desbloqueo das competéncias .cos que .concorda máis no defondos reservados. Detrás vol- - autonómicas (p~ralisadas desseño económico, e o que irnpi~
de 0 23-F). O apoio dado por , de o entendemento presente e
tan a .estar, corno no 23-F, uns
servícios de información que
CiU · e PNV a Felipe González
futUJO entre estas formacións :
nunca foron desmantelados, · non foi tanto a consecuéncia
nen controlados, pero que exerduns· resultados eleitorais, se- · Agora non existe o Colectivo Alcen a sua funcíón de saivat a
nón ó acorde eúrop.~u de desmendros, nen o Alcazar e o lm- .
.unidade e íntegrídade da pátria. . 'bloquaar a sitt,Jacíón .política no
parcial. Pero existe·n outros

seu
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·EstadO' españoh condudínc;toa

·meios de comunicación que se-

Cfise. Que crise? Non sapian . ,- potas pres~irns do djá!ogo .ins,.·
guen a xogar o mesmo papel ,
todos os poderes, incluidos os
tttucional. E neses momentos
adaptado ás circunstár'lcias (de·
líderes políticos, o qu.e ~staba a
qtJe, .Precisamente, come- reita civilizada europea e rexe~
acometer o GAL e como se pu•neradora}, os mesmos servícios
xo en marcha? Non foi dehun.segredos a filtrar információn e
ciado desde 'i 984 por di~t4ntos
a amañar situacións e complicimeios de comunicaéión de xeito
dades, e tamén un capital en
máis exaustivo que agora? Non
, convulsión que puxa por resi·entrou no caso a Audié'ílcia de
tuarse no esquema europeo.
Donosti~ e foi parado poto fiscat
Os GAL, os Fondos Reservados, a corrupción, perennes to- .
xeneral en.tres oeasións? Mes. ' rno"' Arzallus non os retratou
dos estes anos, consustanCiais
axeítadamente un ano desp9ls
ao sistema, son agora a disculna revista Euskadi?~ .. A única :
pa ~arl'.1 impoñer o sistema au.
•
tonom1co como algo pechado
crise existente agora é a do Ca- l
pó (o pacto asinado o 23-F, en- :
23-F e non como un p _r,oceso
tre militares e civis, nos exterio- · f
,d
· aberto. Estas duas opc1ons que
se. patentizaron no debate do
res do Congreso dos deputa- ,
dos). A sua pintura salta co l
Sen~o, son as que evidéncian
témpo e o ascenso eleitora:I dos :
a cnse de modelo do Estado
nacionalismos levouse por dianque pregoa a dereita, ainda q~e
te non só a LOAPA,. e a conse- l
., ·
poñéndolle a carauta para d1s. ... gl!i~te,
p~ra}i;zaci~n
.
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A direita sente q.ue

.OS pactos
posteriores ao
¡ estan a que ar
esfareladOS e
i pretende a sua

.·

püRTOS GOVERNADOS POR MADRID

Os alcaldes da Coruña e Oleiros ·recusan frontalmente o proxecto
.

·.

.

O MOPTMA quer instalar un porto carboeiro
en Oza contra·a opinión de toda a Ria coruñesa
nistración central. O interese
particular por importar carbón
barato do Leste xa se manifesOs viciños da Coruña e
tou con claridade no caso do
Oleiros~ que desde hai
Ferrol. ·Pero coinciden as manianos coñecen os riscos de · festacións de abraio pala· imaxe
yiver á beira dunha
· de Unión Fenosa reclamando
de Madrid a conversión de Oza
terminal petrolífera, temen
porto ca~boeiro para abaratar
a imposicion dun novo uso aenmatéria
prima da central de
contaminante na ria,
Meirama.
• RICARDO SANDOVAL/A CORUÑA

despois de que o alcalde
Francisco Vázquez .
levantase.a lebre de que
Unión Fenosa está a ·
t ramitar co Ministério de
Obras Públicas a
instalación dun peirao
para descarga de carbón
no fondeadeiro de Oza.

De se converter en realidade
este proxecto, as repercusións
ecolóxicas e sociais por contaminación marítima e aérea serian especialmente preocupantes para os populosos bairros
de Catre Camiños, A Gaiteira,
Castrillón e As Xúbias. O porto
carbonífero tamén entraria previsibelmente en conflito cos tres
grandes centros hospitalares da
área e con duas praias de grande popularidade: as de Santa
Cristina e Bastiagueiro.

cas el poda dicer que xa se
amosara contra a iniciativa.
Despois aparecerá un biólogo
que diga que o fondeadeiro de
carbón no'n é contaminante e
todo xustificado. A máis disto,
está.prevista a construción dnha
· estrada que utilizaria o túnel do
tren que vai dar ás imediacións
de· Oza para conectar coa autovi.a de Laracha e dali á central
térmica de Meir¡;i.ma.

As asociacións dos viciños que
máis danados resultarian pala
eventual confirmación do proxecto de centro de descarga de
carbón, ergueron a voz de alarma despois das declaracións do
Alcalde. O feito de que Vázquez
anunciase a sua oposición legal
e política ás supostas pretensións da compañia eléctrica, non
relaxou a alarma dos viciños
ante o que se lles-ven derriba.

Todo parece estar previsto.
Pero hai. algo máis, o peirao de

Lavar a cara

Da sua parte, a máxima autori- .
dade municipal de Oleiros, Anxo
Garcia Seoane, declarou que o
mandatário. coruñés coñece ben
todo o que se move _na cidade.
Que exprese agora a sua oposición ao proxecto da Unión Fe~
nosa parécelle ao de Oleiros escandaloso. "En boa lóxica -sinala- había tempo que xa o sabia todo: semella que o que
Lembremos que o Porto da Co- · quer é lavar a cara por se, por
exempfo, o PP lle ven con critiruña está xestionado pola Admi-

Agora estase a ver
cales eran as
!_, verdadeiras
intencións para
construir ese
fondeadeiro que xa
causou problemas
ecolóxicos abando. ·
1
1
1

Oza. fixérase teoricamente para
barcos de pesca, cando .os pesqueiro.s da Coruña están a marchar para outros portas e co que
habia sobraba. Agora estase a
ver cales eran. as verdadeiras
intencións para construir ese
fondeadeiro que xa causou problemas ecolóxicos abando". Outros comentários no concello de
Oleiros sinalan que para facer
operativo o pefrao para cargas
de carbón , seria precisa unha
intensa obra de dragado, coas
consecuéncias de remoción de
fundos que se poden prever. O
calado actual é de seis metros e
os barcos carboeiros precisarian
un mínimo de catorce.
O asunto, segundo o pinta Francisco Vázquez, é de tal magnitude que representaria o problema ·máis grave da Coruña en
toda a süa história. "Chegarian
a descarregar até un millón e
médio de toneladas de carbón
. ao ano a comezos do século
que ven. A cifra inicial seria de
arredor de 650.000". Contado,
fontes da Autoridade Portuária
coruñesa afirman non entender
de onde poden vir esas afirmacións de Francisco Vázquez,
por canto desde hai mais de dez
anos, Unión Fenosa descarrega
unhasr setecentas mil toneladas
da hulla que merca en Suláfrica,
con destino á Meirama, no fondeadeiro do Centenário.

_S UBSCRÉBASE

Armacéns para carbón
As autoridades portuárias es tán á espera de · manter unha
entrevista ca rexedor municipal
para clarexar o asunto. No entanto, fontes achegadas á
Unión Fenosa informaron que
non se van realizar comentários sobre as afirmacións de
Francisco Vázquez, pois non
convén replicar ao alcalde .
Pero si aseguran que non hai
nada en relación coa descarga
en Oza. "O proxecto da campañia é o de ampliar as instalacións existentes no peirao do
Centenário para incrementar a
descarga e asi llo levamos solicitando aos responsábeis do
porto desde o ano 93. De se
conseguir esa ampliación de
superficie instalaríanse armacéns para gardar o carbón co
fin de evitar a contaminación
aérea e transportaríase o mi neral por ferrocarril até Meirama para lograr que os camións
non emporcasen a cidade ca· miño da central térmica ."
En calquer caso, a contundéncia
das afirmacións do alcalde de
Oleiros e do da Coruña son de tal
magnitude , que os viciños non
queren deixar que pase o tempo
sen que o asunto fique clarexado
e resalto sen prexuízo para eles,
como afirmaron publicamente en
repetidas ocasións. +
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Mos, Arteixo, Cúrtis e Culleredo
teñen pontos negros oe grande perigo

cia de augas subterráneas dispersas e escaseza de chúvia.
Non é este o caso de Galiza,
onde as circunstáncias son ao
contrário, abundáncia de precipitaci6ns e augas subterráneas
encauzadas en corren tes".

Galiza ten_Catalogados
507 pontos de terras
envelenadas

•X.C.

Segundo un informe do Ministério de Obras Públicas e Médio Ambiente, en Galiza hai
507 solos contaminados e inventariados e dezanove pontos de grande perigo, alguns
dos cales precisan de actuacións imediatas. A Xunta recoñece que estes pontos negros (Arteixo, Cúrtis, Culleredo e Mos) son prioritários e anúncia actuacións imediatas.

Os vertidos sen control durante anos provocaron que agora o investimento para /impar sexa ~ miles de millóns do erário publico

O informe do MOPTMA comezou a elaborarse hai catro anos
e ainda que non foi feito público,
foi recollido polo xornalista Angel
Muñoz en Diário16. Segundo esta información Galiza alberga
660 actividades industriais potencial mente contaminantes e
haberia inventariados 507 chans
contaminados. Este conceito estaria referido basicamente a vertidos realizados sen control en
diferentes·periodos e agora localizados. Van desde zonas con
usos masivos de insecticidas
proibidos até aceites de taller.

O informe da Xunta procurou disimular a gravidade dos dados do
MOPTMA, que sinalaba que An~
dalucia, Catalunya, País Basca e
Galiza concentraban máis do
50% dos pontos, cando polo nível
de· industrialización a proporción
non é consecuente.
O MOPTMA renunciou comentar
as filtracións do informe, e anunciou un próximo acorde global do
Consello de Ministros, procurando rentabilizar unha decisión .que
en todo caso atinxe a várias administracións. A r:naior parte destes pontos negros son sinalados
como anteriores á actual lexislación sobre vertidos perigosos. No
conxunto do Estado un 27% das
áreas· estarían en solo urbano, o
26 ar cento en zonas non urbanizábeis, o 21 por cento en solo
protexido, un 27 a menos de cen
metros dos cascos urbanos e un
17 a máis de dous quilómetros.

Dentro dese inventário os pontos
negros detectados son 19 e catro
A escombreira
deles precisan unha actuación
das Pontes
imediata. As caracerísticas dos
chans son as que serven fundaA enorme escombreira das Ponmentalmente para caracterizar a
tes é sinalada pala profesora da
perigosidade, tres del~s estári soUniversidade Sul, Luisa Andrabre praias e os outros dezasesis · de, como un ponto que no que
sobre acuíferos ou materiais de
atinxe aos problemas de terras
baixa ou média permeabilidade.
perigosas deberia sinalarse especialmente. As actuacións da
Os emprazamentos de alto perigo
empresa ·na reabilitación destas
están en A Coruña (Arteixo, Curáreas teñen sido abondosamen- tis e Culleredo) e Pontevedra
te publicitadas. A empresa retira
(Mas). En Mas o perigo está orixino proceso de extración de ligninado polo lindano, un producto
to 50.000 toneladas anuais de
utilizado en pesticidas ou en imterras que se deitan nas ribadas.
pri mació ns, que quer un trataEndesa di que ten reabilitado até
mento de alto perigo polo seu
300 hectáreas de terra estéril
enorme poder canceríxeno. A locon vexetación e gábase dos
calización esta situada ao pé dunseus viveiros de castiñeiros
ha escala, ainda que o concello
americanos e bidueiros. A profenon quer indicar o lugar onde se
sora Andrade non se aventura a
vai actuar nen advirte á povoafacer un xuizo definitivo, pero
ción do perigo. Sobre o emprazacos precedentes da empresa en
merito de Arteixo está prevista a
matérias como a chúvia áceda
construción dunha. instalación deamósase _ esc~ptica sobre o conportiva e n de Cutis quérese
trol das escorrentias e a canta- ·
achegar unha zona residencial.
minación das augas superficiais
e os acuíferos, dificilmente conUn convénio
trolábeis nunha extensión tan
enorme de terreo como a trabamilmillonário
llada nas Pontes.
O convénio asinado entre a
Os próprios dados da empresa
Xunta e o MOPTMA fata dun insinalan a dificuldade -de reabilivestimento en ·descontaminatar o conxunto da mina "para o
ción de solos para o que no pe2.0001 -aseguran- prevese a
riodo 1995-2005 se farian invesrecupración de 1.100 hectáreas
timentos de 1.800 millóns de pedo vertedoiro exterior que rodea
setas; con actuacións acorda· o xacemento; empregaranse un
das en convénios anuais.
total de 700 metros cúbicos de
terra. Quedan lago por arranxar
A Xunta disimulou os perigos
450 hectáreas do foxo da mina;
dos pontos sinalados no informe
que opderia albergar un lago arporque ~egundo eta "o 60% dos
tificial, xa que non vai haber engrandes riscos por contaminatullos dabondo para enchelo".+
ción danse no caso de existén-

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

O libro Os resíduos na Galiza analisa as caréncias da Planta das Somozas

As alternativas aos residuos
Ven de sair publicado en
blemas ecolóxicos que ten
planteados o país.
Bahia Edicións, un estudo dos
profesores Ramón Vareta, Xesus Pereiras e Manuel Soto,
Ramón Varela, . catedrático de
sobre a situación dos resíduos
Bioloxia, analisa no seu trabana Galiza e as posíbeis alterllo soore os Resíduos Tóxicos
nativas de tratamento. Resíe Perigosos a incidéncia desdu'os sólidos urbanos, tóxicos
tes na saude humana e o seu
e perigosos, forestais, agríco-· peso cualitativo e cuantitativo
las e -gandeiros e tratemento . na Gal iza, "na composición
de augas residuais son abordos RTP atópanse substándados neste manual que explicias que poden proqucir efecca exaustiva e actualizadatos graves na saude das permente un dos meirandes prosoas e do meio amb)ente , asi

.

ternos produtos irritantes, corrosivos, nocivos, tóxicos, canceríxenos, liberadores de gas
inflamábel coa auga e o ar, liberadores de gases tóxicos e
fumes ácidos, materiais infeciosos, ecotóxicos, produtos
inflamábeis e explosivos.
"\

"A indústria química -engade
Varela- e a indústria do papel
e celulosa xefan o 57% do total
dos RTP e, en menor medida,
a indústria dos transformados
.

metálicos, a indústria textil, calzado, confección, madeira, vidro, cerámica e compoñentes
eléctricos e electrónicos xeran
·
o 43% restante".
Varela tamén aponta que dada
a sua baixa industrialización
Galiza ocupa os últimos lugares do Estado en produción de
RTP, significando as 43.000
tm/ano de produción son só o
2,3% do total estatal, das cales
35.000 deberían i.r a un depósi-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - - - - -- ... - - - - --~ - - - - - ·- -- - - - - - - - ·- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

to de seguridade, segundo o
MOPTMA
Vareta analisa as caréncias da
Planta das Somozas en canto
a .seguridade, e pergúntase por
que cando se tan tantas imprevisións en equipamentos sociais se planificou unha planta
sobrdimensionada para as ne- ·
cesidade presentes e imediatas
de Galiza, cando o groso dos
investimentos en meioanibiente
deben facerse xa en orixe. •
-~ - - -
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• Gadafi acusa aos
- fundamentalistas
de traballar para
Ocidenté
.

•O Constitucional

"

o

dá a razón á
Galizá na
escolleira de·
Ribadeo
Un auto dó 31 de Xaneiro do
· Tribt1nal Constitucional
del?estima a petición de
suspensión das obras da Xunta
para a mellara do periao de
Ribadeo, f,~:>rmulada polo
Principado de Astúrias. O fallo
estima que a sua execución
carece de repercusións
negativas tanto en termos
económicos como ecolóxicos. •

•A Coruña .
I
pOderá exercitar
a reserva sobre
a subministrac~ón.
de gas
~

17 independentistas cataláns
acusados de provocar
incidentes nunha manifestación
celebrada o 11 de Setembro de
1985 en Barcelona. O
a~umento do fiscal é a
· pr. scripción dos delitos, ainda
q e non se cumpriron os dez
anos que marca a leí. En
realid.ade o sumário fóra
rematado de instruir en 1987,
pero quedou en suspenso e
sofreu unha "demora excesiva".
Oeste modo os
independentistas vense
. exculpados e o Estado evita
recoñecer con claridade que é
un ha solución política .•

O Tribunal Superior de Xustiza
da Galiza recoñeceu á Xunta a
titularidade sobre o servizo de
gas, pero tamén consagrou a
potestade da cidade da Coruña
para exercitar a reserva da
subministración de gas no
concello, tal como contempla a
Lei de Bases de Héxime Local.
O Tribunal Superior emitiu este
fallo favorábel á Coruña ante un
\ recurso da Xunta, tras atribuirse
o concello o direito agora
recoñecido. A Xunta
apresurouse a buscar unha
interpret~ción airosa e ofereceu
ao concello da Coruña unha
. ne~oca<!:ión sobre a futura rede.
de gas:+

•En Pontevedra
~eden frear o
Cleterioro da
.-. zona vella
Un gru.po de estudantes do
cámpus de Pontevedra que
viven na zona monumental
veñen de criar o colectivo
Estudantes na Zona Vella para
demandar_ o,fin do deterioro do
casco antigo da cidade, o
control da contaminación
acústica, a peatonalización e a
organización de actividades
sócip-culturais nesa área.+

• Un comunista
presidirá o novo
Governo polaco
Jozef Oleksy, presidente do
Congreso dos Deputados
de Polónia e rnernbro da
Alianza da Esquerda
Democrática (SLD), ·
herdeira do Partido
Comunista, sucederá a
. Waldernar Pawlak, do
Partido Labrego Polaco
(PSL), na presidéncia do
Governo do país. A SLD e
o PSL están coaligados nun
governo de esquerdas en
Polónia e agardan
desplazar a Walesa da
Presidéncia da República
nas vindeiras eleicións. +

• CCOO desrriente aos Governadores no trato aos
imigrantes
Os Goverriadores civis das províncias galegas veñen de difundir uns dados referidos á política
de imigración e ehfre os que está o feito de que 941 exencións de visado pedidos só foron denegadas 366. O Centro de Información para Traballadores Estranxeiros de Comisións Obreiras entende que "os dados non refrexan en absoluto a dureza da política que, en matéria de imigración,
estase a levar a cabo na Galiza". O CITE estima que os Governos Civis tamén deberían indicar
as nacionalidades das persoas ás que éximiron de visado e a sua relación familiar con persoas
con pasaporte español. A lexisíación de estranxeria estabelece que non precisan visado os familiares en primeiro g·rao de cidadáns españois. Os sindicatos teñen denunciado repetidamente casos de persoas ·que cumpren esta condición pero sobre os que non operou a lei nun primeiro termo e houberon de reclamar os seus direitos. +

•As testemuñas
denúnéian, nun
xu1zo, que nas
COEs non se
cumpre a lei
~

Un xuízo que se celebra en
Palma de Mallorca contra os
mandos das Cor:npañias de
Operacións Especiais que hai
vários meses foron denunciados
por 18 reclutas, está a rebelar
que a violéncia formaba parte
da formación militar no
destacamento de Palma. Os
mandos recoñeceron contactos
físicos e as testemuñas dixeron
· que ali non se cumpria a lei e
reiteraron as denúncias de
maus tratos formuladas no seu
dia. Un dos soldados dixo que
as condenas aos mandos· non
poden compensar os arrestos,
de dous a cinco meses, qcie
sofriron por denunciar as
agresións diante dos meios de
comunicación.+

O pasado Sábado 28 de Febreiro unha
bomba 111atou catro ciganos en Oberwart, en Austria e o Luns outra explosión
feriu gravemente a un empregado municipal na cidade bilíngüe de Stinatz, próxima á fronteira con Hungría. A policía ainda non ten probas da implicación neonazi nos atentados, pero traballa con esa
hipótese e manexa dados que relacionan os feítos con grupos ultradereitistas.
A e)$trema direita operaba ultimamente
en Austria con bastante regularidade,
pero até o momento non se rexistaran
-vítimas mortais nas suas accións. •

a

.•Esta campaña
tampouco se
aplicará a supertaxa
O rexeitamento frontal á aplicación da
supertaxa por parte do Sindicato Labrego Galega e a Unión Sinaical Agrária
motivou que o conselleiro de Agricultura, Tomás Pérez Vidal, se botase atrás
na sua intención de aplicación da pena1ización por exceso de produción . A
Mesa do Leite tamén se pronunciou
contra a supertaxa na reunión do Venres 3 de Febreiro, na que a Xunta pretendía aprobar a concesión de créditos
brancas para ·o pagamento desa multa.
Esta pretensión tampbuco foi adiante
debido a que seria admitir o pagamento
da taxa.+

• Cuiña non pudo
impedir que Madrid
recorte as
infraestruturas
Galiza verase afectada polo recorte orzamentário do Estado. Concretamente,
as autovias sofrirán un novo retraso, un
feito que incomodou a Fraga e a Guiña
porque
crian ter a
seguridade de que
a última
data dada
por eles
para estar
finaliza das
as
autovías
da Meseta, agás o
tramo de
Pedrafita,
Xosé Guiña.
era 1997.
Ambos
corréxiran o prognóstico en várias ocasións, pero agora xa non son quen de
avanzar novas datas. Quen tamén están preocupados polo recorte son os
empresários da construción; o seu presidente, António Fontela, tamén manifestou as suas dúbidas a respeito do in.cumprimento dos prazos. +

•Os Estados Unidos
, presionan ao Ecuador
para que remate a
guerra

• Solución polític~
para 17
· ·
1nde~end~ntistas ~

º

cataláns
o fisq:i.1- r~tiJOl;I O,$, <;é;rg9$" ~Pritrp.f -

.

O líder líbío Muarnar Al
Gadafi nos últimos dias
acusou repetidamente aos
integristas de "falabaratos e
impostores" e dé "executar
un plano imperialista
ocidental destinado a
destruirá nación árabe e
· musulmá e desfigurar
Islam, que non ensina o
asasinato de inocentes".
· . Polo pronto, as afirrnacións
do coronel líbio non
_gastaron en rneios
ocidentais, que se
apresuraron a descalificar a
Gadati. Ndn é a prirneira vez
que se sinala a conexión
entre o FIS alxeriano e os
Estados Unidos, pero si é a
primeira ocasión na que se
rnanifesta Gadafi, que
sofreu continuadamente
ataques ernpregando
técnicas sernellantes, corno
é o caso da explosión dun
avión da Pan-Arn na
localidade escocesa de
Lockerbie, falsamente
achacada a Líbia, corno
agorq ven de recoñecer o
FBI.+

• ~scalada racista en
Au_
stria · -

o

1

~

Estados Unido~. con Chile e Brasil como intermediários, está moi intersado
no fin da querra entre o Ecuador e o
Peru. Oeste modo Norte-américa presiona ao Ecuador para que aceite un .
plano de paz que poderia ser asinado
se o Peru recoñece duas pequenas reclam aci óns dó Ecuador. Se todo vai
.. ben, os dous países poderian comezar
a reparti~e o petróleo gue hai no subsolo da zona en conflito. Os indíxenas
non foron consultados.•

ELEICIÓNS MUNICIPAIS

O 70°/o d9S cabezas de lista serán os mesmos, pero repetirán menos do 40°/o dos candidatos

O BNG prima a .capacitación política
sobre ·os deme.is critérios ao escoller candidatos
Manuel Doval, á
esquerda, .
deputado
provincial e
responsábel
de P91ítica
Institucional
do BNG.

•A. EIRÉ

O BNG repetirá as
cabeceiras de lista de hai
catro anos nas grandes
cidades, "ainda que as
candidaturas mostrarán os
procesos de integración
que se produciron neste
tempo", segundo fontes da
organización. A fronte
nacionalista só deu a
coñecer estes sete
candidatos mais, segundo
pudo saber A Nosa Terra,
o número de alcaldábeis
que repetirán achégase ao
70%. Os demais membros
das listas só serán iguais
aos de hai catro anos no
40% dos casos.
O BNG apresentarase en 280
concellos , dos 314 con que conta Galiza, coas miras postas en
convertirse na alternativa ao
Partido Popular. As listas eleitorais serán reflexo do proceso de
unidade nacionalista que viveu
o BNG nos últimos tempos . Segundo Manuel Doval , responsabel da Comisión de Política Institucional , "nun proceso eleitoral
máis próximo ao cidadán é moito máis fácil que sectores até de
agora momos ou renuentes por
perxuícios infundados , se integren no BNG . Ademáis hai que
ter en canta as aportacións de
Unidade Galega e dE:: novas
sectores que se están a incorporar á frente nacionalista".
Polo de agora, o BNG só deu a
coñer os cabeceiras de lista nas
sete grandes cidades , nas que
repetirán c.s mesmos candidatos de hai catro anos : Xoan Carlos Carreira (Lugo) , Xaime Bello
(Ferro!) , Xosé Henrique Tello (A:
Coruña) , Encarna Otero (Compostela), Miguel Anxo Fernández Lores (Pontevedra) , Lois
Pérez Cas~rillo (Vigo) e Xosé H.
. Rodríguez Peña (Ourense). Segundo pudo saber A Nosa Terra, as únicas . dúbidas existentes na organización á hora de
designar a estes sete candidatos estiveron postas en Ourense. As discusións virian dadas
palas moitas posibilidades que
ten o BNG de conquerir alcalde

Xosé Enrique
Rodríguez Peña
ten amplas
posibilidades de
ser o próximo
-alcalde ourensán.

corporación de novas persoas,
pero sempre coa certeza de
asegurar que os candidatos
van ser quen de levar a cabo o
programa do BNG . Agora ternos .posibilidades de obter representación en todos os concellos nos que nos apresentam 0s, polo que non podernos
arriscamos a elexir uns concelleiros ·que fagan política por libre, sen conexión orgánica. Isto levo 1unos a desbotar posíbeis listas en vários concellos",
afirma Manuel Doval.

A pertenéncia a algunha das
. -- distintas formacións integrantes
do BNG non foi un- critério dominante entre os distintos barallados. Con todo , a lista de Compostela foi unha das máis polémicas neste sentido . Neste caso,
e non senda a cabeceira,
Encarna
onde Encarna Otero era. indisOtero Cepeda,
cutíbel , a tensión .entre os disconcelleira
tintos sectores deixouse notar.
en Santiago
de Compostela.
Non ocorreu así neutros luga· res. En Ferro!, por exemplo,
non aparece nengun candidato
nesta capital. Ao ser Rodríguez
branceiro seguido nestas desigda UPG , organización sinalada
Peña deputado, teria logo que
nacións,
segundo
fontes
do
próAinda que
como unha das de maior preoptar entre a alcaldia e o seu
p r i o BNG. Tamén tiveron en
séncia na frente, ate o pasto
se talaba ·do BNG
escano na cámara autonómica.
conta os nacionalistas a distrinúmero 1O da lista. En Vigo ,
bución sectorial, con persoas
como polo
ucandidaturas seguras"
formadas nas distintas proble- . Ana Gandón , concelleira de
UG, ocupará probabelmente o
máticas, dándoselle prioridade
de atracción
pos to número dous; mentres
O proceso de ratificación das
tamén á escolla de xóvenes e
que na Coruña, será posibelcandidaturas, tanto das cidades ·
mulleres, sectores habitualmenpara variábei~
. mente Mário López Rico , o que
como do resto dos concellos
te secundarizados nas listas.
suceda a TeUo. Domingo Mericandidatos,
non está pechado. A decisión
no, ex alcalde de A Coruña, non
definitiva producirase na reuni.ón
Se. no ambiente político se faa
organizació
ten
pensado apresentarse a esque terá o Consello Nacional no
1 aba do BNG como polo de ·
tes comícios pola capital, toda
próximo mes de Marzo. Ainda
atración
de
hipotéticos
e
variaoptou pelas
vez que leva a vivir case unha
asi, máis do 70% dos cabeceidos candidatos, dado o baixón
dúcia
de anos en Sada.
ras de lista repetirán probabeleleitoral doutras opcións, o cer"listas seguras".
mente no seu posta de alcaldáto é que os nacionalistas optabeis. "A idoneidade para o posO Consello Nacional tivo que
ron nesta ocasión palas "candito, que ven sinalada pola caparesolver tamén as encirradas
daturas seguras", nas que pricitación política e a disponibilima a militáncia partidária ac-· diatribas suscitadas desde hai
dade personal", foi o critério sovários meses nalguns municítual. "Non despreciamos a inpios . Así, en Monforte o máximo órgano de direción nacionalista acordou designar de novo
1
a Sotelo Goian-es co·mo cabeceira de lista, ocupando os cáO BNG pretende darlle ás eleide alianzas, a voceira do BNG
nacionalistas teñen previsto
rregos impares os representanción s municipais un carácter
respostou que "falaremos con
elaborar un programa marco,
tes da candidatura que se posde "confrontación de alternatiquen ~eñamos que talar, meno que ostentará ·Un papel sotulara como alternativa na
vas , máis que de confrontanos cos que atentan contra a
bresainte a ordenación do teasemblea local. En Chantada, o
ción eleitoral", segundo explinosa concepción de Galiza".
rritório.
Consello Nacional decideu que
cou na rolda de prensa o resa candidatura fose encabezada
ponsábel de política institucioEntre os temas a consensuar,
Miguel Lores, o candidato ponpolo actual alcalde, Taboada
nal, Manuel Doval. Os nacio-· o BNG priorizará a "definición
tevedrés, asegurou que as
Rodríguez, militante de Chantanalistas tratarán de propiciar
sobre o papel a cumplir polos
propostas do BNG serán "reada Nova. Carlos Varela ocupaconcellos, o seu financiamenlistas, pero tamén netamente
tamén "uh acordo global e proría o segundo lugar e a conti to, a cooperación local e as re- .diferentes ás das outras forzas
gramático" con outras formanuación os postas repartiríanse
lacións coas demáis institu- ·políticas, para que a xente vecións, logo das eleici6ns. Inalternativamente entr-e memxa que é posíbel cambiar os
cións , mc;rncomunidades coquerida Encarna Otero para
bros do BNG e Chantada Nova,
marcais e deputacións" . Os
governos munici~ais" . +
que precisase millar a política
moitos dos cales xa teñen acor--------------~------------------------------------------------------------~ dado o seu ingreso no BNG. +

r---------------------------------------------------------------------------,
Unha alternativa realista perO diferente'

------------------------------------------------------. ------------------------------------------------------------------~----~----------------
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-Beiras instou a _Fraga a que se .dirixa ao BNG co_
mo presidente da Xunta

A Lei de Ordenación do Território
•

. O debate sobre o proxecto
de Lei de Ordenación do
Território centrouse na
necesldade de potenciar o
diálogo político entre os
grupos con representación
no Parlamento. O
- deputado nacionalista,
Francisco Trigo lembrou
que o BNG reclamara xa o ·
consenso político p~ra . as
leis fundamentais ao
tempo que socialistas
populares faci?-n gala de
conversas mantidas fora
do ámbito parlamentar.

e

do polo BNG para a Lei de Ordenación do Território deu pé a que
os dous grupos da oposición cali.ficasen o texto do governo de
"vacio e falto -de contidos". O deputada soeialista, Xosé Carlos
Baños, que mantivo a emenda
de devolución apesar do censenso anunciado, mostrouse decepcionado co proxecto apresentado
por Guiña xa que desaproveita
"un bon momento para desenvolver o _Estatuto, · introducindo o recoñecimento da comarca e a
personalidade xurídica da parróquia"..Baños constatou que o artigo primeiro do proxecto era cópiada lei de Asturias, o segundo
de Cantabria, o terceiro de Baleares e asi sucesivamente , sen
que, pésie ao retraso do proxecto, que _xa tora anunciado no discurso de investidura de Fraga en

namento territorial que tivese en
canta .a realidade d Galiza.

rou que O$ socialistas non estaban 8i consensuar un pacto glob~I sefión acordes pontuais sobre
temas fundamentias, e defef')deu
a necesidade de que os grupos
políticos dialogasen á marxe dos
debates parlamentares x.a que
"en comisión e nos plenos chégase sempre con posturas ríxidas".

da auséncia de diálogo co BNG
e demandoulle que "en lugar de
inserir anúncios por palabras nos
xornais se dirixa ao grupo como
Presidente da Xunta para ter un
diálogo político".

Ao respeito do te to alternativo
do BNG, Baños ma ifestou que o
seu grupo estaba de acordo en
O conselleiro de Ordenación do
moitos dos aspectos apresentaTerritório, X. Guiña recoñecia ao
dos polos nacionalistas pero que
remate do pleno a conveniéncia
non votaban a faVor porque "a
de modificar o texto que el mesconceición que debe impregnar a
mo defendera, ao tempo que non
leí non debé ser de nengunha forAn~ncios por palabras
desbotaba a posibilidade de aceiza política, senón que é necesátar modificacións tiradas do proria chegar a un acordo entre toPola sua banda, o BNG mostrou
xecto alternativo do BNG. Ante a
dos". O deputado socialista arguo seu interese en consensuar a
auséncia do recoñecimento da
mentou a non retirada da emenlei de Ordenaéión do Território ,
comarca e a parróquia, Guiña sida dEf devolución ao dicer que "as
xa que "o exercício de responsanalou que "o plano de comarcali bilidade leva a crer que sexa preconversas empezaron cando o
trámite xa estaba encetado e o
zación xa está en marcha e, en
feríbel unhc;i. ponéncia conxunta".
canto ás parróquias, están regulaproxecto apresentado, pero esta-· Mais para o deputado Francisco
das pola Lei de Réxime local pero
mos ainda a. tempo de modifica- · Trigo os acordos teñen que darse "no marco parlamentar". O . nós non irnos ter inconveniente
lo". Neste sentido, o portavoz do
na tramitación en que se recoñeza
grupo socialista, Miguel Cortizo,
portavoz nacionalista, Xosé M.
Beiras, responsabilizou a Fraga
que mantivo na mañá do Martes
a sua personalidade xurídica". •

Francisco Trigo
'Sen un plano con verdadeiro contido se-guiremos a cair na política clie_
ntelar'
O BNG logrou que sobre o seu
proxecto xirase grande parte do
debate. Francisco Trigo foi o deputado encarregado da sua defensa.

\ iso é polo que talamos de dous
anos para a sua elaboración ,
contando que debe haber un
pacto entre todos os axentes
sociais e partidos políticos para
que non se xogue cunha lei que
é fundamental para .o país.

O BNG apresentou un proxecto alternativo de Lei de Ordenación do Território, onde están as diferéncias co texto do
governo?

Propoñen un modelo diferente
de configuración da Galiza?

O naso é un modelo distinto que
Nós, a diferéncia do PP, definise plasma por exemplo na immos un marco de actuación
portáncia que se lle dá ao tema
através de unidades básicas
portuário, de cara o c;iesenvolvique son o território, a parrómento económico e como· meio
quia, as comarcas -recollidas · Fuxzent, n o p,tx:cto do
de comunicación ; e iso non apano Estatuto- e introducimos o
no da em¡tación territorial? · . rece no modelo de Fraga. En
concello e un ha _aportación no· canto á organización da planifividosa do nacionalismo que é a
De eito claro, xa que nel fálancación territorial, consideramos
área metropolitana. No proxecse de Planos Sectoriais de deque ten que haber alguén que
to do governo non hai verdaserí~lvirnento , en lugar dun plase encarregue diso, que .pode
deiro modelo de território, que
no¡global co
o que nós proser incluso un organismo autóten que consi·stir en ter actuanomo, pero no proxecto do gopo_
mos cand talamos de planos
cións concretas sobre esa ordirectores erais que recollen a
verno non se contempla.
denación futura. Pero o BNG
actuació da ordenación do tequere que a lei teña vocación
rritório ._ o proxecto do PP queVostede dixo ademais que o
de tempo, de permanéncia coda a man aberta para poder
proxecto da Xunta era vago e
mo texto básico do pais e que
aprobar/, por via do decreto, pla- - sen contido, onde están as einon se vexa supeditada aos - nos sectoriais · e, polá contra, o
vas?
cámbios de sucesivos gover-BNG quer que apareza a divinos.
sión territorial dentro da lei. Por
Non se fixan os prazos para a

~o::;~

da que poda decidir ubicar unha
realización ~os planos e tamindústria nun lugar determinado ,
pouco se pre11é unha lei que desenvolva a planificación urbapero nese caso non teñen por
nística ; co cal podemos estar
que existir subvencións, se vai
asi toda a vida. O proxecto pacontra a vertebración do país e
non está adaptada ao plano direc13 estar concebido para cobrir
un ¡trámite. Hai outra diferéncia
rector xeral.
fundamental coa alternativa do
Bt)IG, que fi o tema dos investi- · A Iei deu pé a que se falase de
mpntos. Se hai un plano xeral
consenso en~re os grupos
de ord,enación do território ten
par1amentares. Cal é a postura do BNG?
que haber un orzamento acorde
con iso, porque senón vaise levar a cabo unha política clienteHai que asumir unhas directrices
lar en función das presións que
P,Or lei e implicarnos todos nelas .
E xenial talar agora do consenso
exerzan os poderes locai~. Na
lei non aparece en nengun mocando nós, cando apresentamos
o naso proxecto, xa anunciamos
mento que os investimentos tea necesidade do consenso nunñan que axustarse ás directrices
xerais de ordenación do territóha lei fundamental como é esta,
rio, dos planos, e asi quedamos
e só entón foi cando os grupos
reaccionaron . O BNG apresennunha situación como a actual.
tou unha alternativa que ten que
A lei teria que exixir un conser tomada en consideración
trol sobre os investimentos
porque é a máis axeitada e está
públicos?
elaborada por un amplo grupo
de técnicos e especialistas na
matéria. O próprio Guiña recoñeTodas as administracións actuantes cto país teñen que penceu implícitamente que o modelo
sar que os seus investimentos
do BNG é aceitábel e , se se
non poden ~r contra os planos.
aceitase, estaríamos ante unha
Outra cousa é a iniciativa privasituación moi diferente.•

l

-x an Fernández. critica a f.alta de democrácia no PP
O ex conselleiro de lndústria
Xan Fernández renunciou ao
seu escano de deputado lanzando duras acusacións contra o
conselleiro de Sanidade , Xosé
Manuel Romai Beccaria e máis
contra o funcionamento interno
do Partido Popular. No seu último pleno como deputado Fernández despediuse dos membros da oposición para lego reunirse cos xornalistas e explicar
os motivos da sua renúncia. O
que tora conselleiro de Industria
no governo de Fraga dixo que
apresentaba a suá baixa por
· "coeréncia política" ao ver "tr'uncada a democrácia no partido
~ por non celebrar o congreso que
~ se leva pedindo hai seis anos", ·
-et. Fernández criticou con insistén-ill cia os métodos de Romai Bec23 caria á frente do pp coruñés,,
=---'---------=""" ~ do que dixo que "confunde os

afiliados con domésticos do
seu domicílio" e que se negaba
á celebración do congreso seguindo a máxima de "o congreso que non vas gañar non o
vas convocar". O ex deputado
popular asegurou que os votantes e a militáncia "conscientes
do PP que serán uns catrocentos, non a que se afília por abriga" e os votantes -están da sua
parte e calificou de "esquiroles"
aes membros da comisión xes-

Romai confunde
~ os afinados
·•
! con domésticos do
¡ seu domicilio
1

tora do partido no Ferro!.
Ao apresentarse nas eleicións
municipais, Fernández considerouse "autoexcluído': do PP pero, no entanto, recalcou que poderian vulnerarse os estatutos
unha vez que Romai está facendo caso omiso deles. Referíndose novamente ao conselleiro de
Sanidade, Xan Fernández denunciou que estivera a ter con
Ferro! unha atitude de sucursalismo político que ven directamente do "dedo incorrupto do
de Betanzos".
O ex deputado desvinculou a
crise do PP en Ferro! coa pugna
pala sucesión de Fraga, e engadiu que el mesmo lle recomendara a Guiña- que non intervira
no conflito para que "non se
confundise " a sua actuación.+
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INFORMÁTICA

Os ris9os aos que .se submete .un pequeno usuário non son de.temer' r----------------------,
1

Detrás dos virus ·agáchanse intereses
tomerciais das casas de programas
• HORÁCIO VIXANDE

Un vírus é ·
perigoso para o
ordenador dunha
empresa e
mesmo para o
dun particular,
pero non hai por
que alarmarse,
caben
precaucións e,
sobretodo, os
riscos aos que se
está exposto
están en relación
coa dimensi'ón do
usuário: un
· grande sistema
enfréntase a máis
perigos que un
pequeno. Ante a
opinión pública o
temor que
provocan os ví rus
é comparábel á
imaxe que ilustra
esta reportaxe.

1

Epidémias
e ha.c-kers

Cada vez con máis frecuéncia, as empresas de software
usan sofisticados mecanismos publicitários para vender
os seus programas anti vírus,
. ainda que a propaganda utilizada é subtil. A aparición periódica de epidémias de vírus
ten algo que ver con isto. O
coñecido Venres 13, que permanece latente até esa data,
· momento no que se desatá,
é tamén unha posta en cena
que acacia unha imaxe mitificada do vírus e. que proporciona gorentosos beneficios
a empresas que venden antídotas como o chamatlo Sábada 14. As vendas non se~
rían tan altas .sen un dispositiva de propaganda que as
vésperas de todos os Venres
13 é recollido nos meios éie
comunicaCión. O efeito de
alarma é maior se é apresentado como unha amenaza
pública, cando en realidade
son ben poucos os ordenadores atacados por un vírus
realmente agresivo.

1
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Non se alarme, hai centos de virus, pero os seus_efeitos non son os qu~ aparecen nesta pantalla.

non protexido -sucede con
moitos , sobretodo nos de de
usuários privados , que non
cantan con presupostos para
antídotos e que non están ao
tanto dos últimos vírus- pode
ser vítima dun destes programas dañinos e perder toda a información que garda . Unha
simples arde pode, por exemplo, provocar que se dea novo
formato ao disco duro e que se
perda toda a información que
· acumula. Un método para que
esta eventualidade non sexa
irreversíbel é guardar diariamente a información do disco
duro en cópias de seguridade
Mitificacións interesadas en discos flexíbeis. Contado,
hai certa desprotección , mesDetrás dun vírus informático hai · mo as equipas fisicamente están expostas porque, ainda que
unha casa comercial ou, moi
os vírus só actuan sobre os
poucas veces, un particular ou
programas, elementos como o
un grupo de científicos que predisco duro poden receber ordes
tenden sabotear un sistema de
que provoquen avarias nas peinformación . Case sempre se
zas do aparato.
trata dunha mitificación que
agacha intereses empresariais
ou guerras comerciais. A maioMétodo para
·
ria son inofensivos, cómpre ter
en conta que hai desenvolvidos
combater a pirateria
centos destes programas.
A maioria dos programas levan
Un usuário particular atopa, en
incorporados virus que se dexeral, vírus pouco' dañinos, cosencadenan cando son copiamo poden ser pelotas ciscadas . dos en exceso; é un método papala pantalla que van botando e . ra combater a piratería informáeliminando as letras coas que
tica, pero non o único . A indúsrebotan. Frente a iso hai outros
tria dos programas -softwaprogramas que actuan de antíre- estima que en 1993 as
dotos e qu'e eliminan o vírus e
perdas por cópias ilega~s assanean o programa: chámanse
cenderon a 46.000 millóns de
anti vírus. Unha solución de urpesetas no Estado e perto de
xéncia é sair do programa, e
dous billóns de pesetas no
apagar o ordenador. Por norma
Mundo. O uso irregular de proxeral, ao encender de novo targramas informáticos non semda en volver a aparecer, de mopr!3 preocupa ás casas de softdo que se pode botar man dun
ware, que tamén permiten que
antídoto e non perder apenas
circulen cópias ilegais para logo
información .
localizar aos infractores e oferecerlles a legalización a prezos
De todos xeitos, un ordenador
por baixo do mercado: é un meUn vírus informático é un programa oculto dentro de outro
qoe se pon en marcha en determinadas circunstáncias (decididas polo que programa: ao marcar unha tecla, ao copiar, nunha
data determinada ... ) e que provoca efectos perversos na información que garda o ordenador
porque está programado para
borrar arquivos. Chámase vírus
porque ten a peculiaridade de
pasar dun ordenador a outro a
meio de discos que se intercámbian e permanece latente, á
espera de actuar, durante un
espazo de tempo variábel.

A. IGLESIAS

mo tempo que crian os vírus.
Todo víru-s ten un anti vírus ,
mesmo aqueles que están conCf,3bidos para protexer aos programas- da piratería. Desta forma, hai un imehso mercado que
se alimenta ben de usuários cuxo ordenador está contaxiado
por un deses programas malignos, ainda que os seus proprietários non cometesen unha ilegalidade, pero que si estiveron
Canto máis complexa_é unha
en contacto co_n outros que
estrutu ra i nforeran portadores,
mática, máis viben de persoas
que teñen prorulentos son os
blemas cos vírus
ataques que reodo ví rus .
cebe. lsto é asi
porque o uso
por várias raten un anti vírus, irregular dun programa desatouzóns: a primeira
mesmo aqueles no no seu comé porque está
protexida contra
putador.
que están
os vírus máis sinxelos, a segunda
concebidos para Todos ·os pro-gramas informáporque ten máis
contac.tos con
protexer abs ·
ticos son actualioutros sistemas
zados permaprogramas
de computadonentemente. Cares, é dicer, está
da ano sae ao
da
pirataria.
máis sometida a
mercado unha
nova ver s i ó.n
riscos, e terceira
A sua venda
d o s p ro d u ro s
porque acede a
moitos cartos.
con máis exito.
programas de
Pódese dicer
máis valor ecoque algo similar
nómico, que te~
acorre cos vírus
ñen máis protece cos programas
cións e usan víanti vírus. Os
rus máis sofistiprimeiros coñecados para castic en modelos
gar a piratería.
máis avanzados
Un particular troque son distribuidos pqlos pro -·
peza antes con vírus sinxelos e
cedimentos que se indican ·
, apenas ten contacto cos que
nesta reportaxe . Os segúndos
provocan efectos verdadeira" véndense a pr~zos elevados e
mente desastrosos.
chegari a rondar as 35.000 pesetas nos casos de maior soPero xunto a isto hai outras rafisticación. Para as empresas
zóns para existire.n vírus inforde certo tarnaño, adoita ser immáticos: alguns deles son posprescindíbel facerse a mantentas en circulación por casas ca-:
ta coas últimas navidades en
merciais para poder vender os
métodos de protección.+
antído_
tos que elaborsn ao mescanismo de pene1ración no
mercado menos agresivo que a
persecuaión xudicial da piratería
-aoque tamén se· recorre, ainda que en xeral de forma ·exemplificadora. Este método tamén
é máis benigno que a difusión
dos vírus, que poden provocar
_destrozos moi graves en sistemas informáticos vitais para algunhas empresas.

T

da

Toda o mundo quer ter o seu
vírus, e sobre a plantilla do
Venres 13, téñense elaborado variantes mesmo no Estado español para dar a coñe- cer eventos. Estes casós son
l os menos, ainda que si con.: seguen releváncia pública
: nos meios de comunicación.
1 Resulta alentador que unha
l sociedade tamén sexa capáz
r ·de criar software anovador,
ainda que se trate de vírus.
A guerra comercial tamén
ten algo que ver cos vírus,
ainda que non hai cifras en
torno a esta prática, que consiste en fabricar programas
que parasiten a outras m~r
cas, deste xeito acádase cer~
to de df,3sprestíxio dos competidores. De todas formas
non é o máis comun polos
riscos que conleva entrar
nunha guerra suxa comercial
e porque a indústria do -software cada vez está máis
9oncentrada nur¡ pequeno
fato de grandes empresas.
Nos últimos tempos naceu
unha nova mítica ao redor
dos vírus informáticos, que
achaca o deu deseño a sabotead o res individuais de
corte romántico ou a pequenos grupos de especialistas
que queren demonstrar as feblezas do sistema: nada máis
lonxe da verdade. É certo
que existen os chamados
hackers, pero a sua releváncia é mínima e o seu ámbito
de actuacién reducido e centrado noutros campos .. comopantástico acceso a informacións militares, como quer
vender Hollywood. Facer extender un vírus é moi difícil
nesta soci"edade na que as
redes informáticas son usadas en pequena medida. Para un pirata individual conquerir unha difusión dun vírus
é unha tarefa imposíb81 que
só cabe se está detrás unha
firma que canta cun elemento
esencial na sua multiplicación: a venda de miles de cópias de programas que, ao
tempo, son copiados por
usuários piratas desatando
os vírus que ten latentes.+
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A política e a peseta
MA.NuELCAO

Correuse a voz de que o F. González vinculaba o futuro e a estabilidade do seu governo ao valor da peseta nos mercados de
divisas. De ser así, a aposta é realmente forte, tendo en canta a
relativa autonomia, inestabilidade e volatilidade dos mercados financeiros e de divisas manifestada nas oscilacións do peso e
nos problemas do dólar que pode verse arrastrado pala desorde
económica interna e pala tendéncia á dolarización das economías terceiromundistas incapaces de iestabilizarse de maneira
ortodoxa.
Conviria relativizar e matizar a influéncia da política na economía, pois, con certas diferéncias, en economias moi interrelacionadas, a variábel política aparece case sempre subordinada á
situación económica.

ANXO IGLESIAS

A Xunta e o governo centrlll continuan sen esclarecer.
o que os leva apóiar unhas indústrias frente a_outras

a
Citroen, a multinaeional
subvencionada
•M. VEIGA

O governo español
aportará á multinacional
francesa Citroen 6.000
millóns de pesetas, que
supoñen o 20% do
investimento que esta
empresa ten previsto
realizar en Vigo. A axuda
abre várias interrogantes
sobre a política de
subvencións oficiais.
Tanto Felipe Gonzáléz comó o
Ministro de' lndústria Juan Manuel Egliiagá.ray se manifestaron recentemente a prol da existéncia dunha "política industrial';.
González indicou ademais a necesidade ·de afortalar a "economía produtiva", no canto da fi·nanceira como veu ocurrido até
agora.
A existéncia dunha política expres~ cara a indústna que ap0nte prioridades e serva de muleta
a alguns sectores considerados
estratéxicos, difíceis de soster
co simples xogo do mercado libre, resulta polémica desde que
as doctrinas liberais comezaron
a impoñerse co reaganismo. Tamén a Unión Europea se adscribiu a esta máxima que de todos
xeitos nunca foi de todo certa .'
Os Estados Unidos, en pleno
auxe da desregulación estatal,
apoiaron intensamente os seus
sectores ponta na inform.ática e .
na aeronáutica, outro tanto su. cede na Aleniaña, ná Franza e
por suposto no Xapón, onde impera o seu minjstério estratéxico, o famoso MITI.
A prática demostra, e hoxe nengu n estudo económico sério é
capqz de soslaialo, que o liberalismo é antes de nada unha ideoloxia para oferecer aos paises
que non marcan a pauta econó, m_i~a, mentre~ ~s á~~as. desen-·

volvidas se reservan para si o
dereito a establecer estratéxias
industriais. Nada ten isto, por
outra parte, de novidoso, pois é
o qué fixeron lnglaterra no seu
tempo de apo~eo ou os Estados
Unidos até que lograron converncia.
terse en primeira poté_

Critérios ou subterfúxios
O que, en realidade, seria preciso discutir é o critério que leva a
que unhas subvencións sexan
concedidas e outras non. Compriria igualmente que o control
do cump_rimento dos critérios
establecidos fose riguroso.
A subvención, no caso de Citroen, está xustificada ao abeiro da
lexislación europea qüe preve
subvencións estatais no campo
da"innovación tecnolóxica. Pero,
como se sabe, o l+D actua en
demasiados casos como coartada ou subterfúxio para a conce. sión doutro tipo de axudas.

•

En Galiza, a dinámica de apoios
oficiais dista de estar clara. Coñecido é o caso de Larsa que só
recebiu unha axuda do governo

Porque ?e
subvenciona 'a
Citroen, pero non .
por exemplo ao
naval, toda vez que
_na Alem~ña se
está a recuperar o
ramo dos
estaleiros?

autónomo, por valor de -800 millóns de pesetas , unha vez que
foi adquirida pola compañia
Unión Leiteira Normanda. O
caso da xermana Motores Deutz
de Porriño está ainda sen esclarecer, despois de que este grupo se fixera con axudas · institucionais por un monto superior
aos tres mil millóns de pesetas,
o que non lle impediu cerrar a
factoria e vender os terreas
como chan urbanizabel.
Cabe perguntarse agora, porque Citroen si, per-o non o sector naval, toda vez que na Alem añ a se está a recuperar o
ramo dos asteleiros. Dedúcese,
vista a situación global, que
unha gran confusión governa o
tema, cun resultado escasamente beneficioso para os intereses galegas.
·
Véxase senón a ambiguidade
da Xunta que ora se ergue lanzal para "salvar ·Pescanova",
pero carece de resposta para
explicar porque non fixo o mesmo o pasado ano cando a portuguesa Cimpor mercou Cementos do Noroeste.
• Urxe que os ultraliber.ais que
abundan nestes pagos, sen que
haxa que referirse exp.resamente .ao ínclito presidente da Confederación de Empresários de
Galiza, _definan a sua postura
tanto no eido concreto das subvencións oficiais, como no rnáis
xeral da necesidade ou non
dunha política industrial. Son
moitas as contradicións que
concurren todos os días e moi
pouca a claridade sobre os critérios aplicados.
Quizá a transparéncia permitiría
á opinión pública coñecer a
quen apoian os governos galego e estatal e delimitar, dunha
vez; cales son os intereses que
promoven.+

Asi, hoxe no Estado español o grau.de autonomía do económico
é maior ca nunca e os políticos poden incidir pero só relativamente. Por exemplo, o Xapón acusa un alto grau de inestabilidade política e iso apenas se traduce nos mercados financeiros;
ltália, tamén con graves problemas políticos , vaise mantendo
coma antes; Alemaña, cun governo de maioria feble marcha
vento en popa; Franza, con vários ministros na cadea por corrupción , non ten especiais problemas económicos. Pola contra,
o PRI mexicano, cunha maioria confortábel , non pode atallar a
caída do peso; Suécia, cunha estabilidade modélica, non dá defendido a corca; Rúsia, cunha cuase ditadura, xa se atopa cómoda na hiperinflación, etc. Poderian porse múltiples exemplos
nos que a situación política e económica, se relacionan de forma diversa.
Para o caso do Estado español , a análise desta problemática
debe centrarse en que a sua economia vai ligada á dinámica e
evolucjón da economía europea, senda xa imposíbel tentar escapar deste marco de actuación . As posibilidades reais da economía española non son difíceis de prever atendendo os dados
macroeconómicos e estruturais. Das condicións para a converxéncia, España xa non cumpre nengunha delas: a banda de oscilación do 15% no SME salvou á peseta de saír do sistema
como ocorreu coa lira e·a libra, os tipos de interese a longo prazo afástanse do tipo médio, a inflación mellorou , pero menos
que a áos mellares países, o déficit público parece imposíbel de
reducir, e a débeda pública acumulada -até hai pouco o único
critério claramente cumprido-- foi rebasada sen aparente volta
atrás. Curiosamente, son a taxa de inflación e os tipos de interese os máis próximos aos dos outros países, debido á disciplina
imposta pola internacionalización da economía e a liberalización
dos sectores produtivos e financeiros. En cámbio, aqueles que
dependen da acción governamental , déficit e débeda pública,
camiñan cada vez pior pola imposibilidade de acometer medidas
correctoras que acarrexarian un alto custo eleitoral.
Na economía española o axuste realizase vía tipos de cámbio,
quer dicer, por via externa, dado que a sociedade española non
é capaz de porse de acordo internamente para axustar a sua
economía e adecuala ás posibilidades reais do país. Desafortunadamente, en economía non é posíbel seguir vivendo moito
tempo por enrii;:,a das próprias posfüiidades pero, isa si, sempre
poderemos culpar a outros dos nosos problemas para consolarnos ou por comodidade. +
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SISTEMA FINANCEIRO

Mentres caía o ·r~sultado da banca e as caixas españolas gaña~an a metade

As caixas galegas
aumentaron os seus beneficios en 1994 nun ·16o/o
•A EIRÉ

As catro caixas galegas
pecharon o exercício do
ano pasado logrando
millorar nun 16 por cento
as suas gañáncias,
despois de impostas,
acadando 17.954 millóns
de benefícios. Este
incremento non se
corresponde coa tendéncia
seguida pala banca estatal
que tivo un benefíco neto
conxunto do 4,06%, nen
coas caixas do resto do
estado que se situaron por
baixo do 8% de benefícios.
Unha das claves destes
resultados está na
redución de custos, nos
controis de morosidade e
na renarteria en dar
créditos, así como,
nalguns casos , en xogar
no mercado interbancário
e de débeda pública.
As caixas galegas están ci. acadar unha meirande fortaleza, ao
tempo que siguen a gañar cuota
de mercado á banca. Ainda que
a situación destas entidades
non se pode ollar só na sua
canta de resultados, o ano 1994
pode considerarse como positivo para as catro caixas, se ben
cada unha ten os seus próprios
matices. Caixa Ourense, que se
atopa nunha situación precária
nalguns terreas, aumentou o
seu beneffcio neto nun 64,8% ,
ao pasar de 1.030 millóns de
pesetas en 1993, aos 1.698 no
exercf cio pasado.

Se Xosé Luís Méndez (á esquerda) fai fincapé-na expansión de Caixa Galicia cara o exterior, Xúlio F. Gaioso valora o compromiso de Caixa Vigo coa economia da zona.

consumo doméstico, eidos nos
que traballan principalmente as
caixas galegas, exceptuando a
de Vigo. As caixas de Galicia e
Ourense débenlle boa parte dos
seus benefícios ao xogo nos
mercados interbancários e de
débeda pública, nos que opteñen
plusvalías elevadas, dado que
mentres que as caixas adoitan
pagarlle un 5% polo diñeiro aos
seus clientes , prestano lago no .
mercado interbancário ao 10%.
Esta práctica induce en moitos
casos a que o aforro galega se
invista fara da nosa nación.
Caixavigo, segundo palabras do

Caixa Galicia, que se situa como unha das grandes entidades
do estado, obtivo en 1994 un
benefício neto de 12.206 millóns
de pesetas , o que significa un
aumento do 12,2% a respeito do
ano anterior. Outra que volta a
millorar as suas posicions, acadando os millares resultados
dos últimos anos, é Caixavigo.
No 1~94 obtivo un has gañáncias netas de 2.918 millóns de
pesetas, fronte aos 2.572 millóns de 1993, representando un
incremento interanual do 13,4%.
O crecimento de Caixa Pontevedra foi do 10,5%, acadando uns
benefícios de 1.132 millóns de
pesetas, fronte aos 1.024 millóns do ano anterior.

teu o seu record histórico de
concepción de créditos, chegando aos 148 mil millóns de pesetas, tendo unha mora por debaixo da meia estatal das caixas. A
millar situación de Caixavigo viria dada tamén pola evolución
positiva que se deu no sector da
pesca de altura, liquidando a entidad e os problemas que tiña
con alguhas empresas. Gaioso
considera que a situación económica de Vigo e a sua comarca
está a millorar, "despois de que,
nos últimos anos, se arruinasen
a maioria dos promotores urbanísticos .e tiveran moito ·problema as pesqueiras". En contra-

Resultados da Banca Galega

Resultados .das Caixas

{Beneficio neto en millóns de pesetas)

(Beneficios netos en millóns de pesetas)

Posto

clasificación
estatal

16
21
34
45
82

Entidade

1993

1994

Variación

Pastor
Galicia
Simeón
Gallego
Etcheverria

6.416
3.945
1.252
1.142
92

5.234
3.755
1.303
·627
94

-18,4%
-4,8%
4,1%
-45,1%
2,1%

Entidade

1993

· 10.875
Caixa Galicia
Caixa Vigo
2.572
Caixa Ourense
1.030
Caixa Pontevedra
1.024

Variación

1994

12.206
2.918
1.698
1.132

partida, manifestou q1,1e "é moi
difícil que Pescanova poda sobrevivir sen. que a merque unha
multinacional, debido aos gastos
financieiros que ten".
Se Caixavigo rexeitou calquer
intento por facerse coa carteira
doutras entidades bancárias,
como seria o posibel caso do Simeón , Xosé Luis Méndez, director xeral de Caixa de Galícia ,
advertiu que o mapa financieiro
galego non está pechado, mostrando o seu interese por liderar
un grupo inversor, no que poderian estar lndetex, co Banco Gat iego e o Banco 21. Méndez
descartou a toma de novas participacións no Banco Pastor, onde Caixa Galícia é xa o segundo
accionista, en virfude das trabas
legais existentes.
No referente á economía galega,
Méndez afirmou que o crecimento pudo estar por debaixo do
1,6% que a Xunta defende como
· tesis, ainda que precisou que o
aumento do crédito ao consumo
móstrase como factor reanimador da demanda interna.•

1'2,2%
13,4%
64,8%
10,5%

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

O Pastor gañou un 18,4°/o menos que en 1993

Cai nun 14,2o/o o beneficio neto dos ba.-.cos co·n sede na Galiza
Os cincos bancos con sé na
Galiza (Pastor, Galícia, Simeón, Gallego, e Etchevarria) obtiveron o ano pasado un benefícío neto de 11 .013 millóns .de
pesetas, un 14,28% menos que
no exercício de 1993. A caida
da banca galega correspóndese coa tendéncia xeral do sector finacieiro no Estado, excluidas as caixas, pésie a que moitas entidades vencieron activos
para maquilar as suas cantas
de resultados, tal como viñan
xa facendo nos últimos anos.

Redución de créditos e
economia
As claves destes resultados hai
que percuralas sobre todo na redución de custes que, na maioria
dos casos, levou consigo a baixa
incentivada do persoal. Esta medida foi acompañada duns férreos controis de morosidade e e do
endurecimento das condicións
para a concesión de créditos, o
que levou a que o seu número
descendese no mercado hipote~
cário,· asi como nos dirixidos ao

seu Director Xeral, Xullo Fernández Gaioso, seguiu unha política
diferente ás demáis caixas gale- .
gas, pasto que de cada 100 pesetas captadas como depósitos,
Caixavigo canalizou 7 4,05 cara
créditos e empréstitos , senda a
· caixa que máis presta en relación ao aforro captado. Desta
canti9ade, o 55% foi para investimentos en empresas, equ¡parándose deste xeito coa banca,
o que mostra, segundo os responsabeis da entidade viguesa,
"o apoio ás indústrias e o compromiso co país desta entidade".
Gaioso resaltou neste sentido
que, pésie á crise , Caixavigo ba-
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Unicamente os bancos Simeón
(Argentaria) e Etcheverria lograron maiores benefícios que no
ano anterior. O Banco Simeón
pechou o ano 1994 cun benefícío de 1-.303 millóns de pesetas
despois de impostas, o que representa un increento do 4, 1%.
O Consello de Administración
de,ste banco, ainda con sé en
Vigo, acordou repartlr 142 pesetas por acción, das que xa lle
abonaron 62. Argentáriq, enticjade á que pertence este banco,
sigue coas conversas co~ Caixa
-

-

-- -

-- -- -- -

--- --- -- -

-

-

Geral de Depósitos de Portugal
para a sua venda, ainda que as
conversas se encentran· en pon-·
to morto debido á remodelación
do mercado bancário portugués.
Este paron tentará de ser aproveitado por Caixa Galícia. .

· O Banco Pastor, pola sua banda , acadou un benefíCio ~de
5.234 millóns de pesetas, o que
representa un descenso interanual do 18,4%. Este baixón nos
benefícios prodúc~se pésie á
venda de partici~acións indus-
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.triais, tanto dentro como tora de
Galiza-. Os responsábeis do
banco consideran que este
descenso ven causado polo
"impacto da crise do mercado ·
secundário de débeda pública
na primeira metade do ano pasado. Ainda asi, fontes non oficiais. do mesmo banco, afirman
que hai defectos importantes
nalgunha liña bancária que os
levou a perder máis .de 6.000
millóns de pesetas, quer dicer,
outro tanto do diñeiro gañado
contábelmente . •
~.:.. .:_ _ :_ _ -_ - _ ·.:., ~~·-·.:.-~ .!,.,;,,; _ 2,. __ ~':.:_ .J

As CUOTAS LÁCTEAS
Pérez Vidal recoñeceu q~e ·se multiplicará por cinco·

A Xunta non impedirá
·a importación masiva deleite francés
. nosos gadeiros están producindo dentro da sua capacidade real de ~ produción" . Ante a afirmación de Beiras de que os benefícios da explotación láctea gale- .
ga están a reverter tora do país,
o conselleiro de Agricultura asegurou que "as multinacionais levan os benefícios tora, pero xeran traballo aqui". Segundo o
BNG , a Xunta está a desenvolver unha política de servilismo e
submetimento á política imperialista emanada do GATT, e que
se evidéncia na estratéxia de
dumping nas marcas brancas
que se comercializan en cadeas
como Continente.

• CARME VIDAL

A importación de leite na
Galiza supón para o BNG
o afundimento da
competitividade das
empresas lácteas galegas
que xa viren "decapitada a
sua produtividade pola
política de cuotas e pola
invasión do capital
francés". O portavoz
nacionalista, Xosé M.
Beiras acusou ao governo
galego de renunciar ao
control da importación de
produtos lácteos ao tempo
que poténcia a
explotación de valor
engadido que vai reverter
-tora de Galiza. ·
O conselleiro de Agricultura ·rom ás Pérez Vidal respondeu á
interpelación do BNG manifestando que. o governo da Xu.nta
non vai facer nada por impedir
as importacións de leite, xa que
"se debe a que o mercado o demanda e nengunha administración pode limitala, son operacións lexitimadas pola normativa
europea".
A atitude de Pérez Vidal foi calificada por Beiras de "irresponsábel", dado que, segundo afirmou , non está a utilizar os resortes legais dos· que dispón para defender a produtividade galega. O deputado do BNG manifestou que a desaparición das
alfándegas non implica necesariamente a falta de control sobre
a circulación no tráfico de mercadorias, e sinalou que, mesmo

O Conselleiro de Agricultura afirma que se importa leite "porque o demanda o mercado".

ANDRÉS PANARO

intervención que as
coa aplicación da
importacións de leite
normativa comunitásuperaron ás exporria, a maioria dos pamaioria dos países da UE
tacións como conseíses desenvolven as
cuéncia da limitación
medidas, conveniendefenden seu mercado
da produción, e aportes para protexer o
1
1
1
dados do crecitou
seu mercado interno.
i_
nterno,
pésie
.ás
normativas,
·I
1
mento vertixinoso exDo mesmo xeito cul1
1 sinalou Befras.
perimentado no últipou ao governo de
mo ano -na que a
"asumir submisamencantidade de leite imte a política de cuoportado se multiplitas da CEE cando
cou por cinco- cando outro deninguén a asume e apoiar unha
A Xunta e o servilismo
putad o do seu grupo , Carlos
política de abandono da produRodríguez, aseguraba que "os
ción que é suicida para o país".
Pérez Vidal recoñeceu na sua

A
¡

o

Pola sua banda, o deputado socialista Francisco Sineiro considerou que xa non se poden dar
as costas ao GA TT e que a defensa do sector leiteiro galego
ven do fortalecimento da produción e a competitividade dentro
dun mercado aberto no que haberia que potenciar a comercialización das marcas galegas. No
tocante ás importacións ilegais
detectadas en Montarte e Sárria,
Sineiro responsabilizou á Xunta
ao dicer que non se trata "dun
fluxo en abstracto , senón que
usa unha ·marca comercial que
ten un 12% de capital da Xunta".
O BNG defendeu, máis unha
vez, a necesidade de criar un
grupo lácteo galega, recentemente rexeitado no Parlamento
cos votos do PP , para potenciar
o sector frente ao financiamento
por parte da Xunta dun grupo
privado de capital francés. Pola
contra, Pérez Vida! , asegurou
que non se pode talar dun grupo
público nun momento no que se
está a dar unha "política clara
de privatizacións". •

REFORMA DO ENSINO

PRIVATIZAR A UNIVERSIDADE .OU CRIAR ELITES DE PACOTILLA
· XosÉ GoNTÁ
O PP, a meio da Consellaria de Educación, deu o fatídico paso aprobando o
pasado dia 31 de Xaneiro unha Titulación en Empresariais a impartir na Escala de Negócios de Caixavigo, co patrocínio intelectual da Universidade de Cardiff
(Gales).

É un paso máis. no proces~ que tentará a
abertura dunha ou várías Universidade
privadas na Galiza. Asi, Caixagalicia e o
Opus Dei manexan proxectos avanzados
moíto máis ambiciosos que os de Caixavigo para menoscabar a Universidade
pública.
Resulta incríbel que recén criadas tres
universidades públicas, seguramente excesivas para o país que ternos, as mentes retortas da Consellaria lle abran a
porta a unha titulación privada e poténcien na sombra_outro-tipo de proxectos
no mesmo senso. Cando as Universidades da Coruña e de Vigo aínda teñen
postas os cueiros, sen infraestruturas,
sen mestres, con títulacíóns por todas
partes segundo o gasto de cada cacique
local, e cunha necesidade imperiosa de
empezaren a consolídalas, os xestores
da Xunta en vez de achegaren recursos
privados para fornecer o ensíno público,

canalízanos para ,a competéncia, que
lonxe de mellorar o ensino universitário
. acabará por empobrecelo.

do en raras excepcións resultan grandes
fiascos. Moitos cartas e escasa preparación , e Mários Condes que ainda inzan
por aí coa sua "impresionante" capacitación adquirida en Pamplona.

No ensino, o labor do Xestor Público é
completamente inversa, má utilización
dos recursos e, ainda máis, procura de
mecanismos que os fagan fuxir dos proxectos públicos iniciados.

Apesar de todo, sempre podes agardar ao
Conselleíro co discurso da liberdade no
En Vigo, nos últimos dez anos o sector
ensíno e 'da calidade que sen dúbida aporPero á Galíza vai chegar un sucedáneo
tará a universidade
industrial pasou de ter 30 patentes exdo anterior e pola
· privada á sociedade
clusivas a somente duas , a cidade e o
porta falsa, con esgalega. Líberdade país están nunha críse profunda , e .un
cas os recursos e
·' dos motores da recuperación pode ser
má planificación.
- para quen poida pa------------a uníversídade, orientada cara a investígar o millón de peTentan porlle o
setas que custa a timesrrio nome a algo .· gacíón e a cooperación- cos sectores
tulación recén aproprodutivos. A única universidade que teque ten ainda infebada, e calidade·que
rnos é pública, na que se investíron re,rior calídade. O mardemostra o elenco
cursos de todas e todos os galegos. E
keting sen embargo
· de mestres, na sua
tentarán vendérnohora de sacarlle a rentabílidade. Convémeirande parte donios de colaboración con entidades fílo, e sempre atopacentes da Uníversirán nais inocentes
nanceiras privadas e públicas, acordos
dade pública. plurí~
que digan: "a míña
con sectores ou empresas concretas, ...
empregados e algun
tilla estuda Bachelor
poden ser vías palas cales a universídadeles simples profede tire da economía e en definitiva do
in Business Admisor adxunto, calídanistration na Caíxapaís.
de con temáríos que
vigo'', aí queda íso.
deben ser homoloNo BNG e en Galiza Nova apostamos
gados aos impartidos de xeíto oficial para
Os recursos des que disporá a sociedade
por este tipo de solucións, mágoa .que
·
/ galega son limitados e seguramente eso título' ser recoñecído polo MEC:
outros, os que mandan, fagan mesmacasos, portanto, o labor dun xestor públímente o contrário. •
Sen dúbida é a moda que, coma sempre,
co sério deberia ir na liña de obter a maior
chega con retraso ao noso país, masters
produtividade desés recursos ou en todo
Xos¡:: Gor-:TÁ So111u r\"o é resronsáhel
ele Universi clacle de Galiza Nal'CI ele Vigo
e universidades privadas, e que non sen- -' ·caso ter.1tar•íncrementar os mesmos.

'Re.c én criac;las tres
universidades
públicas, seguramente
excesivas, a Consellaria
ábrelle a porta a unha
titulación privada'

1

MOVIMENTO ANTIMILITARISTA

r-------------------------------------------------,
1
En pou~o ináis de unha

1

~

sem-a na xa vin aqui de todo'
As resolucións sobre a insubmisión están agora mesmo no campo xudicial.
Non creo -q1,Je a pelota da insubmisión estexa, hoxe, no
campo xudicial. Máis ben está
no político, xa que son moitos
os xuíces que aplican o código
penal, pero que ao mesmo
tempo solicitaron o in.dulto non
efectivizando o ingreso en p-risión. Oeste xeito están forzando a que sexa o poder político
o que tome a decisión dado
que o indulto pédese ao Ministro de Xustiza. A de.spenalización é insuficiente xa que o feito de que non se castigue coa
prisión, pero si con outras medidas, como o recorte de direi.tos cidadáns, vai facer que se
nos considere extramuros da
sociedade e nos apliquen medidas máis difíceis de desmontar. Desde o meu ponto de vis-·
ta a insubmisión vai ter que
pasar a ser algo legal e xa están dando os primeiros pasos
á un exército profisional. Non
se soluciona o problema pero
cando menos déixannos en
paz aes .mozos.

Miguel Abraira, insubmiso en prisión
'Estou en contra das armas
e máis se son dun pajs que non é o meu'
•X.C.

Desde o pasado 31 de
Xaneiro M~guel Anxo
Abraira está preso no
cárcere da Coruña por
insubmiso. Abraira fixo
estas declaracións a A
Nosa Terra a meio dun
cuestionário desde o
cárcere, e afirma que "ao
governo español non lle
queda outra qu~ legalizar
a insubmisión. E un
problema político que só
ten unha saída".
O seu ingreso en prisión prod úcese despois de vários
anos. Por que se dilata tanto
no tempo a solución deste
conflito? Que denunciou na
rolda de prensa?
Hai case 4 anos que me declarei insubmiso. Tiña que incorporarme a facer a PSS en Béjar.
Ese feíto fixo que fose o fiscal
encarregado desta localidade o
que interpuxese a querela criminal ainda que finalmente foi no
Xulgado do Penal n11 2 de Lugo
o que me enxuiciou. Para min
estes 4 anos foron de tortura sicolóxica, con momentos de tensións máis baixos ou máis altos.
Cada notificación que me chegaba poñiame o corazón nun
puño até que ao final se produciu o ingreso. A existéncia dun. ha gran disparidade de condeas
e de xeitos de actuar por parte
dos xuizos non permitía barallar
previsión algunha. Ainda hoxe
sigo sen saber o que me vai suc.eder xa que estou esperando
que a Dirección Xeral de Asuntos Peniténciarios. ratifique ou
non a aplicación do artigo 45 do
Regulamento Peniténciario e dicer que ratifique ou non a ·concesión do 3º grado.
Por que razóns se declara inSingulariza o seu

· SU bmiso?

caso ou todos os casos de ins u bmi si ón deben verse no
mesmo marco?
Empezando pola última pergunta, debo dicer que no Estado Español existen, cando menos ,
duas maneiras de ver a insubmisión. Os mozos españois decláranse insubmisos por conciéncia
de clase e nos bascas cataláns
e galegos engádese unha visión
nacionalista, porque o exército
ten a función de "gar,antir a unidade de España ". Unenos un
mesmo anceio que é loitar por
un mundo onde se poña máis
fincapé en resolver os problemas pala vía do diálogo e se deixen de empregar as armas.
Fíxenme insubmiso por razóns
de conciéncia, políticas e por dinidade persoal. De conciéncia
porque non creo que nengunha
persoa poida ser abrigada a
participar en organismos e institucións que considera inúteis e
negativas para a sociedade que
el defende. Por razóns políticas
pois senda nacionalista non po.:
do admitir dun xeito voluntário
que se me impoña particip~r co
exército colonizador ou que
aceite sen máis un castigo absurdo (PSS) que reduce postoSde traballo. Por razóns de dinidade persoal, xa que, tendo presente todo o que dixen anteriormente facer a PSS dun xeito voluntario, cando existe un movimento de desobediéncia ampliamente respaldado pala sociedade, é permitir que ;3e pase por: riba da miña própira persoa e por
enriba dos meus ideais.

cos pés de lá sobar de todo si .
nori te coñecen.<Bes funcionarios non houbo problemas,
principalmente porque nesta
prisión o réxime interno non é
moi severo. A verdade e que
até o día de hoxe tan só tiven
un enfrontamento verbal cun
funcionário.
O réxime de prisión que ten · 1
agora é temporal. Pode acceder ao terceiro grado?
Costa acedar ao terceiro grado
nos vindeiros dias. Este é un
beneficio penintenciário, o que
significa que a condea tela que
cumprir igual que se fose en 2º
grado .. A gran diferéncia é que
en 3º grado o réxime é aberto
e no 2º grado non . O terceiro
grado alívia a nosa situación
pero nós seguimos senda presos de conciéncia e políticos.
Que impresión saca do sistema penitenciário?
A miña impresión é fatalmente
.negativa, xa que os cárceres
non sirven para nada máis que
para illar os presos da sociedade. Cortan-se mesmo as relacións de amistada e familiares.
Non é que sexan fábricas de
delincuentes, son fábricas da
tolémia. Estando nun sítio destes terminas tolo ou degradado
con toda seguridade se o tempo é moito . No pouco máis
dunha semana que levo aquí
vin de todo. Sen ir máis lonxe,
hai poucas noites un enfermo
de Sida en fase terminal, ás
tantas da mañá , mutilouse
cunha coitela e despois cortou
con ela a un preso e ~ un funcionário. Volveuse tolo; está
morrendo, el sábeo e enriba
néganl~e o artigo 60 (poder
morrer fóra do cárcere). Agora
está esposado de pés e mans
á cama.

a

Como é
sua situación en
prisión? Que relación ten
cos outros internos?

demostra que o nacionalismo
lngresei na Prisión Provincial
galego é quen de evolucionar e
da Coruña o martes 31 de Xade axeitar a sua loita ao momenneiro ás 18 h. Nestes intres
to social no
estou pendenque está. Por
te de calificaoutra banda a
ción e recibo
mocidade gaun trato igual
1eg a ten a
aos demáis re'Como
nacionalista
obriga
de
clusos, coa diabrir e amf e r énci a de
non podo admitir
pliar continuaque tanto os
mente
as
que se me impoña demais presos
· frontes de loicomo a maioparticipar no
ta pola autoria dos funciodeterminación
nári os se deexército
de Galiza, por
catan de que
iso vexo a
colonizador ou que eu estou aqui
evolución
O máis grave é o proprio Repor non facer e
desde "mili na
aceite un c.a~tigo
gulamento Penitenciario. Está
non por facer.
nosa terra"
feíto para que non haxa posibiEstou na celda
absurdo (PSS) qüe nº
até "insubmilidade de reinserción nen posi7 da 2ª gasión ao Exérbilidade de reeducación. Todo
lería con oureduce
postas
de
cito español"
está preparado para que obetros tres precomo lóxica,
dezas ao poder, pero que non
sos. As celdas
traballo'.
sobar de todo
sexas critico con el, asi é coestán pensano intre · no
mo se entande aqui a reinserdas para 1 coque Galiza
·Non opinar, non pensar,
ción.
mo
máximo
2
asume cada día mais a sua si- 11 presos. A relación con eles é
calar e obedecer é a atitude
tuación de colónia e a necesida- 11 normal, pero t_es_qu.e andar
dun preso modelo.+
de de acadar a liberación nacio- 1
nal. A insubmisión co Exército L-----~------------------------------------------Español hoxe ten o mesmo significado que "mili na nosa terra".
Obxección de conciéncia e insubmisión terian sido apresentadas as veces como posicións
antagónicas. Como o ve?

O movimento de insubmisión ten
moi claro que a obxección e a
insubmisión· non son para r:iada
antagónicas senón que se complementan perfeitamente e que
as duas están integradas dentro
do movimento antimilitarista.
Non se lle pode pedir a todo o
mundo que se faga insubmiso
Evolución nacionalista
xa que é algo moi duro; e máis
duro é o ingreso en.prisión. CanEn tempos, as organizacións
xuvenis nacionalistas manti- . do un mozo se fai obxector está
loitando contra o exército e se o
ñan unha reivindicación de
fai por motivos nacionalistas ain"mili na nosa terra". Como
evolucionou esa posición até. da que non o exprese na sua solicitude, para que non lla denehoxe?
guen, está dando un gran paso
O feíto de que hai uns anos se
e axudando a acadar a s~beradefendese .a "mili. l'la nosa terra" , • .nía flac;iovml•de Gafüra. t

-o-,A Trabe de buro
n.º 20
O;n;o anos ~e
pensamento crítico.·
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MEMÓRIA HISTÓRICA
• A Mesa denúncia

As manitestacións polo ferrocarril· lembran en Monforte
_ u-n dos primei~os actos públicos do nacion_alismo

a corrección con
plantillas dos
exames das
oposidóns de
ensino

Aqueles tempos da' AN-~PG
•M.V.

O Val de Lemas era unha
-praia branca até que
chegamos nós en azul e
diagonal. Con estes
versos un mozo de dazaoíto anos chamado .
Antón Reixa
ho-menaxeaba á .
manifestación que o 1 de
Febreiro de 1976
percorria Monforte
· convocada pola, ainda
ilegal, Asamblea
Nacional-Popular Galega.
Reixa era daquela un dos
membros do grupo
poético Rompente e o .seu
texto foi repartido a
ciclostil entre os
participantes da marcha.

de San Vicente, onda o castelo lembra Álvarez- para analisar a
situación. Decidimos tirar para
adiante. Eu interviñen cun megáfono no remate da manifestación, durante un cuarto de hora.
Non se dixo quen era eu e a
xente estivo todo _o tempo preocupada por se interviña a Garda
Civil".

dos dirixentes daquela AN-PG,
ateigada de mocidade e xérmo1o do movimento nacionalista
actual. Diéguez lembra que os
manifestantes reclamaban o fin
da emigración, a liberdade dos
presos nacionalistas, asi como a
.do capitán Fortes. Tamén se critic'ara a política de implantacións de- celulosas. Ao pasar
polo bairro da Estación os dous
milleiros de manifestantes -segundo datos do Ceibe, voceiro
da ANPG que, naque!' número,
se editara mecanografiado- corearan con.signas én ·contra do
traslado da cidade de traballadores da RENFE. Era o comezo
dun desmantelamento confirmado duas décadas despois . .

Pero aquel acontecemento ten
ademais carác_ter emblemático
. por supoñer "practicamente a
apresentación pública da
ANPG , ainda que xa o 25 de
Xullo do ano anterior tiñamos
Dazanove anos despois, e con
feíto unha forte campaña", se-apenas tres dias de diferéncia,
gundo le111bra o hoxe deputado
a cidade do Cabe viveu outra
Bautista Alvarez. A ANPG viña
das suas grandes manifestade nacer, fora criada en 1975, e
cións en defensa do ferrocarril.
o seu carácter ilegal, como o de
Milleiros de monfortinos sairon
todas as demais organizacións
ás ruas en defensa dun sector
políticas, fíxolle temer aos seus
emblemático: os ·ferroviários.
líderes unha intervención da
Lois Diéguez, poeta e monfortiGarda Civil. "Xuntáramonos
no, ainda que residente en
pala maña, os r-epresentantes
Lugo, era na altura de 1976 un
das distintas zonas, no Monte

Lembranza de Reboiras
Manuel Maria fora outro dos que
interviñeran , lendo un soneto
adicado a Moncho Reboiras,
morto pola policia seis meses
·
antes en Ferrol.

Hai vinte anos xa
: se criticaba o início
! do
,¡- desmantelaniento
! ferroviário
1

1

A crónica do Ceibe oferecia outros datos da xornada. Os manifestantes, deciase, tiveran que
"desafiar as neves da carreteira". Tamén se daba canta do
número de panfletos esparexidos polas ruas da vila: seis mil.
Moitas persoas recebiron alí o
seu bautismo público militante.
Cesáreo Sánche,z poeta, e-daquela recén licenciado do servício militar, lembra as emo·cións
ás que daba lugar a saida da
clandestinidade, pois este tipo
de actos eran a médias tolerados. "O que máis se me recorda
é o de ver a moita xente que coñecia, pero que non sabia que
era nacionalista. Houbo moitas
apertas e frases do tipo: pero ti
tamén ándas nisto".
Raquel Villanueva contaba daq uela dazasete anos , hoxe é
profesora de Instituto. "Estiven
en Monforte. Despois daquel ,
celebráronse moitos actos por
toda Galiza, por motivos variados, lembro que algunha xente
nos chamaba o circo da
ANPG'". Na actualidade, Villanueva non é militante de nen. gunha forza política, ainda que
se declara nacionalista. Os versos de Rompente quedáronselle
gravados: "debeu ser por aquelo
da diagonal'.+

INFRAESTRUTUHAS

Mil automóveis contra a peaxe da Coruña-Carballo
•X. PAN/BERGANTIÑOS

O pasado Sábado dia 4, ás 4,30
da tarde, saía da zona escolar de
Carballo unha Caravana de uns
1.000 automóveis, para protestar
contra a peaxe da Autovia A Coruña-Carbal lo. Destacou a boa
organización levada a cabo pola
Plataforma Autovía Grattjíta, que
apesar de bloquear a Autovia en
vários quilómetros , permitiu o
paso de veículos de urxéncias,
polo. que rion houbo que destacar nengun incidente.
Segundo un portavoz da Plata-

vocar outra· marcha a Santiago,
para comunicarlle directamente
a Guiña "o mal que lle están -a
facer a toda esta zona, que tiña
postas nesta via de comunicación as esperanzas de darlle
unha saída a toda a potencialidade- coa que canta". As más
comunicadóns estarían a frear
os investimentos de moitas persoas na bisbarra.

forma "a resposta da cidadania á
decisión da Xunta de cobrar a
peaxe terá que facer reflexionar
á Xunta. E esta terá que chegar
á conclusión de que nen as suas
decisións nen o seu partido son
tan Populares como din, xa que
na organización· desta caravana
colaboraron a maioria das asociacións da Comarca de ~ergan
ti ños, asi como todas as forzas
políticas e sindicais, quitado o
PP, que se saiu da Plataforma
despois dunha entrevista do alcalde de Carballo con Fraga".

Comezou a campaña
eleitoral
Na caravana púidose ver ao anterior alcalde de Carballo , que

A Plataforma ten pensado con-

se apresentou polo PP ás pasadas eleicións, comícios que gañaron lndependentes por Carbal/o, que agora están integrados
de novo no PP.
En Carballo volve asi a haber
nestas eleicións unha candidatura independente e outra do
PP, pero desta volta os papeis
están cambiados , e os do antigo
PP ·están nos lndependentes e
os independentes no PP.
Pala sua parte o PSOE tentou
de fichar ao actual grupo de independentes, sen conseguilo. •

deseñado por Castelao,
.
.
agora en 1ns1g11-1a.
/

¿olicita. a cantidade que desexes ao t~léfonó
(9~6) 43 38 30 ou ben ao ~apartado 1371 36200 de Vigo.

1

PVP: 200 PTA.
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"Que unha tradución se corrixa
con plantilla significa entre outras
causas que as palabras non
teñen sinónimos e que os xiros,
a sintaxe, carecen de
flexibilidade e todo se pode
reducir a unha única
posibilidade. En segundo lugar; o
estilo da corrección, semellante
ao do carné de conducir, reduce
o noso idioma a un código
empobrecido e dogmatizado na
medida en que non caben
solucións alternativas", di a nota
da Mesa, que tamén califica de
sabtil hostilidade a atitude da
Xunta co idioma, ao tempo que
exixe que para as próximas
oposicións -duas no que queda
de ano- sexan incorporados
especialistas e eliminado o
sistema de calificación con
plantillas.+

• ACIG pede

normalidade nos
cursos de galego
A CIG denunciou o desinterese
da Xunta na impartición de cursos
de Galega. A central acusou á
Administración de actuar meiante
caciquismo e amiguismo para
adxudicar eses cursos. Por esa
razón, o sindicato nacionalista
pediu o estabelecimento "duns
critérios obxectivos e
transparentes con respeto á
contratación do persoal que
imparte eses cursos. Destacamos
a necesidade de que as listas
sexan públicas, preferentemente
para parados e coa titulación de
licenciados en Galego". •

• Nace unha-Agli
en Lugo

D escudo de Galiza,

•

O exame de galega das últimas
oposicións para ensino meio
-abrigado para quen non
xustificase o coñecimento do
idioma- foron correxidas con
plantillas, segundo denunciou A
Mesa poia Normalización
Lingüística. O exame consistia
nunha tradución de dez liñas de
castellano a galego máis catre
perguntas teóricas . "Toda a
proba deberia ser corrixida polos
membros dos tribunais , que
como é evidente non teñen
coñecimentos especiais en
língua galega. Para solucionar
este problema a Consellaria
dotou aos tribunal para a
corrección , dunhas plantillas", di
unha nota da Mesa.

....
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Círculo Nuevo Criterio é o nome
dunha nova asociación nacida en
Lugo cuxo primeiro comunicado
se manifesta contra a "colocación
de diversos indicadores rotulados
exclusivamente en língua galega"
na cidade de Lugo. Nuevo-Círculo non nega o uso do.
galego, senón' que reclama o
bilingüísmo que considera
"socialmente correcto". Para a
asociación irmá de Agli, a
rotulación "exclusivamente en
galega constitue unha falta grave
de respeto cara aos cidadáns
doutras comunidades
españolas". Nuevo Círculo
remata acusando ao PP -que
governa en Lugo- de pratjcar
"pseudónacionalismo de
opl3reta;·.,+..
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A.PESQUEIRA DO FLETÁN
O Canadá estende as suas áugas ~á .costa da U.E.

O recorte de cuotas fai perigar a frota do fletán negro ·
se daban instrucións aos mandos dos buques, "para que mostrasen a sua posición negativa a .
seren apreixados e levados a .
porto" xa que isto non está considerada na normativa, en matéria de Inspección da NAFo: e é
contrária ao direito internacional. Salienta a carta que todo is.:
to se facia "única e exclusivamente con ánimo de amparar
aos nasos pescadores e en evitación de que se -produzan
acontecimentos nefastos e graves prexuizos para a actividade
da frota conxeladora".

• SEVERINO XESTOSO

"Ante semellante atropelo
aos intereses lexítimos da
fro.ta comunitária, que
descobriu hai cinco anos
esta pesqueira nas augas
profundas da NAFO, as
nasas asoc.iacións
rogan lle encarecidametne
faga as xestións
necesárias para que a
Comisión realice unha
obxección ao reparto
proposto polo Canadá. Só
asi se poderá frear esta
provocación e inxusta
atitude do Canadá, que
demostra, unha vez máis,
que o seu único obxectivo
é o de expulsará frota
comunitária das augas
internacionais da
N.A.F.O."
Con estas verbas remataba a
carta que, con data 2 de Febreiro, as Asociacións do sector
ANAMER e ANAVAR enviaban
aos Comisários europeus, Ministros Españois de Pesca e
Asuntos Exteriores e Presidente
da Xunta. Os dous presidentes
destas asociacións, Ramiro
Gordejuela e Manuel Liria, querían denunciar enerxicamente a
enorme inxustiza que se lle facia á frota galega.
Pudo se doutra forma a xuntanz a da Comisión de Pesca da
NAFO, que tivo lugar en Bruxelas entre o 30 de Xaneiro e o 1
de Febreiro. É posibel , pero en
calquer caso, o resultado final,
seis a cinco a favor das teses
canandienses (ademais das
duas abstencións) , semellan un
reparto totalmente ilóxico (como
se pode comprobar polo cadro
adxunto), que fan pensar en escu ros intereses non sempre
guiados polos anceios de conservación dos caladoiros supostamente afectados . Aliñáronse
enfrente do curioso reparto: a
Unión Europea (non se debe esquecer que dous meses antes
non se atrevera a obxectar o
TAC xeral, primeiro capricho do
Canadá neste asunto), Estónia,
Letónia, Lituánia e Polónia. Abstivéranse, Corea e Dinamarca
(chamativa postura a deste país
que, ao mellar, no caso da Galiza, haberia que imitar , xa que
estando dentro da Comunidade
debe defender os intereses das
lllas Faroe e de Groenlándia) .
Dixeron si á proposta, Canadá,
Cuba, Xapón , Noruega, lslándia
e Rúsia. A análise deste si parece explicábel no sector pesqueiro con argumentos que non repara en sinalar o xerente da Cooperativa ·de Armadores de Vigo, Xosé Ramón Fuertes:

Estes graves prexuízos, debidos
a un reparto nefasto dun total
autorizado de capturas inaceitábel é o que fixo reunir en Vigo o
Martes 7 aos armadores destes
buques. A axenda de peticións
está preparada e eles mesmos
as rnsumen en catro pontos.

1.- Pedir urxentemente a obxección das cuotas acordadas. Xa
~
que os grupos políticos da AutoUJ
Q nomia e do Estado apoian sen
0 dúbida ·esta petición, .correspón~ delle ao Governo facer forza
<{
diante da Comisión Europea e
de certos países como o Reino
Unido, Dinamarca, Alemaña e
Franza, que dunha, ou outra forma non estiveron de acordo en
rexeitar -no seu dia- o TAC das
27.000 Toneladas, orixe primeira do conflito. Esta petición leva
incluída que s~ recoñeza para a
Unión Europea unhas 20.500
Toneladas por considerarse a ·
parte- proporcional equitativa.

U)

A pesquelra do fletán negro foi descoberta

b) Negan a validez da pescaria
_desenrolada pala Unión Europea, nos anos 1992 e 1993, por
fora das 200 millas, co que asumen unha atitude abertamente
provocadora.
c) Exercen toda a sua capacidade de influéncia e presión diplomática sobre aqueles países da
NAFO que receben cuotas dentro das 200 millas do Canadá.
d) Empréganse desaforadamente na compra descarada do voto
daqueles países aos que mediatne os seus incitadores pontos de vista non poden convencer, utilizando para isto o oferecimento de cuotas que en reparto equitativo e xusto pertencerian á Unión Europea; despois,
auto-asignanse estas cuotas
que por suposto, sóbrarille porque a sua frota non ten capacidade suficiente para capturalas".
Opinións fortes , sen dúbida, pe- ·
ro ta'mpouco nada descabeladas. Como se explica o salto
cuantitativo das capturas de Rúsia? Coñécese que Cuba ten
unha pequena -para eles impar~
tante- cuota nas 200 millas? ,
Noruega e lslándia non receberian con ledfcia, co tempo e o
pasotismo da U.E. , ~consolida- .
ción da idea canadiana de fixar
parte dos recursos exteriores en
base á idea de país costeiro?

p~los

arrasteiros galegos. Agora o Canadá corta as licéncias para botalos tora. -

Recortes

n~

pesca do fletán

Capturas ano 1993 . Proposta a~eitada

Canadá
5.1 28 Tons.
Rúsia
o
2.919
Xapón
Unión Europea 44.448 "
Outros
1.152

do

Canadá

16.300 Tons . .
.

3 ~200

2.600
.• 3.400
1.500'

2.- ;' Protección para a frota que
se encentre _nesas augas. ·
. zona, en aplicación da nova Lei
de 12 de Maio de 1994, pala
que se estende, de forma unilateral, a potestade das Autoridades de Control canandianos, por
tora das 200 millas". Na carta
pedíase, en primeiro lugar, que
o Governo tomase as medidas
de protección necesárias para
os pescadores españois que se
atopasen faenando por fara das
200 millas do Canadá, e solicitábase a·envio urxente dun barco
Todo isto fixo que os Presiden- ·_fretado polo Governo español
tes das Asociacióris pesque~ras
destinado ~specialmente para
xa nomeadas escreberan con
prestar apoio e protección ás
data 25 de xaneiro aos Ministros
actividades da frota nesta área.
de Asuntos Exteriores e de Agricultura ~ Pesca, xa que "existen
Tamén neste escrito informábanotícias oficiosas de fontes to_
se de que se lle 'pedira aos capitalmente dignas de crédito, protáns dos pesqueiros "un estricfo
cedentes de Bruxelas, no senso
cumprimento das condicións de
pesca estabelecidas, extremande que a estratéxia a seguir polo Canadá na pesqueira da NAdo as precaucións en canto ás
FO consistente en inspeccionar
inspeccións de que podan ser
obxecto por parte das patrulleie apreixar aos barcos españois
que se atopan faenando en dita
ras canadianas" , ao tempo que
te, pero menos, xa que moitas
das supostas infraccións non
son tal, xa sexa por pescas incidentais permitidos ou por outras
causas. E preciso estar moi
atento á Conferéncia que debaterá a vixiláncia e xestión das
pesqueiras. O _que busca o Canadá é poder demostrar con
probas que os europeus do Sul
son uns auténticos transgresores da normalidade pesqueira.

3.- Campañas de investigación .
na Primavera sobre a realidade
actual dos peixes planos naárea: Fletán Negro, Platixa, Linanda e Menda.
4.- Medidas · estruturais, xa que
en calquer caso as toneladas
saídas da reunión de Halifax
·consideránse máis que insuficientes. Estas medidas contemplarían o desguace de dous ou
tres barcos, as paralisacións
temporais, a abertura de caladoiros no Mar de Bare.nts e Groenlándia, o reiniciar os mandatos de Nam íbia e Suláfrica nos
diferentes modelos actuais, etc.
Eles tan cantas, e con duas ou
tres sociedades mixtas nas ·Malvinas ou Arxentina, saille o número. 38. Número -neste casomáxico que impediría que os
barcos ·volvesen a aferruxarse
nos peiraos. +

Unha ribeira a 200 millas

O critério do grande país do Norte estaba claro e ben apresentado: os seus ~inistros apreséntanse en Europa acusando aos pescadores da Unión Europea (que
casualidade, españois e portugueses) de mil e unha feitorias.
"a) Reclaman a metade das posiCunha lista de buques que infribilidades de pesca alegando ser
xen a lexislación vixente, demosun país costeiro, cando se trata
dunha pescaría desenrolada nas . tran directa ou indirectamente
que cómpre coidar as reservas e
augas internaciona~s. situadas
vixilalas, e para iso ninguén mepor tora das duascentas millas, e
llar -obviamente- que o estado
onde a frota canadiana non exerribeireño, ainda que esta "ribeira"
ce a sua actividade xa que soestexa a máis de 200 millas.
m ente dentro das duascentas
millas pescan, actualmente, un
Despois resulta que a lista exisdoceavo das capt~ras totais.
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A RIQUEZA DA AUGA

Primitivo B. González, autor do proxecto Barco Azul
'Seriaviábel exportar auga dos rios galegas.a Andalucia
en petroleiros'
.
\

A revista Rotación publicaba· de· a pouco a
. iniciativa do grupo navieiro World Wide do
.Xapón, de converter 12 petroleiros dé gran
tamaño para·o transporte de auga de
Malásia a Oriente Próximo. No ano 1978 o
enxeñeiro naval e profesor da escala de
Enxeñeiria do Ferrol,· Primitivo B. González,

propuxera ao Governo central fornecer
auga ás Canárias con buques tanque. O
seu estLido sobre Buques Alxibes Xigé}.ntes
(BAX) cobra novo·valor no momento en que
o Sul penins.ular padece unha delongada
seca·e reclama novas trasvases, para os
que o MOPTMA ven de anunciar unha

dotación emerxente de 12.000 millóns·.
Nesta entrevista, o enxeñeiro ferrolán
explica como se poderia cargar un grande
Barco Azul cunha parte cativa do que·lle
reborda aos rios galegas e as
consecuéncias deste _agasallo precioso
tanto aqui como nas terras sedentas.

Nunha área coma a de Cadiz a
Ainda que requerise tratamento, o
.doce que se estragan no mar. lsto
prezo poderia asumirse, ainda
sen contar o Eo, que compartimos
plüviosidade normal está arredor
A idea de levar auga ao Sul en
que o metro cúbico subise ás
con Asturias. Desta cantidade, se
de 500 milímetros, asi que ao ano
buques tanque nacera na ria do
duascentas pesetas. Máis se pacallemos alguns
recébese meio
Ferrol ao comezo da .reconverga pola auga embotellada.
centos de millóns
metro cúbido de
sión. Despois de quince anos,
de metros cúbicos
auga por superfia sua utilidade parece ainda
Que tipo de barcos poden sercie de terra. Nesta
para levala a outro 'Por xunto,
maior.
·
situación a povoa-. ver para cargar auga?
sitiq, non pasa naos rios galegas
ción estaria norda. Un barco de
Eu non quixera enmarcar este
malmente forneciActualmente existen moitos barcos
trescentas mil todeitan no mar
proxecto de transporte de auga en
vellos qué se adicaban ao transneladas de peso 1
d a por auga de
grandes buques-tanque dentro do
morto pode cobrer . : arredor de quin.ce choiva. Gen miporte de petróleo que non xa non
marco dunha crise industrial porcumpren as novas lexislacións dos
a distáncia entre
llóns de metros
que as circunstáncias mudaron,
cúbicos equivalechamados petroleiros ecolóxicos e
un ponto médio de 1 mil millóns de
ao meu ver. No ano. 1978 coincidino canto de achatarralos podian
Por que non se deu realizado a
Galiza e Cá_d iz,
rian ao regadío
ron duas causas: a crise de trabaadicarse a este servizo unha boa
proposta? .
que receberian por
que é darredor das : metros cúbicos
llo nos estaleiros e unha necesicantidade de anos. lsto facilitaría
500 millas, en cin- : de auga doce"
choiva douscentos
1
dade tremenda de auga nas lllas
unha sustitución doada dos barcos
Eu faria borrón e canta nova dos
co dias de viaxe
quilómetros cadraCanárias. Tamén o transporte maque non cumpren as novas presanos pasados. A idea non se
redonda, contando
dos de extensión,
rítimb estaba en crise porque haaproveitara. Pero · ainda estamos . coa ida e volta e o
cripción s sobre contaminación .
igual a unha franbía abundáncia de barcos granDoutra parte críanse postas de traxa costeira de cin a tempo e queriame referir á sitempo de carga e
des que estaban sen navegar. Só
descarga. Nun ano
ballo no transporte, ainda que é
. ., co quilómetros de
tu acion actual. O transporte de
habia que pór en relación os dous
auga estiverase facendo todos
profundidade na terra e corenta
unha carga moi segura de levar e
faria unas setenta viaxes que
feítos. En Canárias estiveran o
estes anos. Histórico é o transtransportarían de Galiza a Cádiz
esixe unha tripulación reducida .
q~ilómetros de lonxitude.
Reí e Adolfo Suárez e prometeran
porte de auga que se facia entre
entre 20 e 21 millóns de metros
Pero o amaño dos barcos daria
atapar solución á
cúbicos de auga. Unha família
Seria posíbel considerar o
certa cantidade de traballo.
a illa de Curac;:ao
seca. Un dia fixen
transporte desde un ponto de
e Filadelfia, na
média pode consumir un metro
uns números e
viaxe de retorno
cúbico por día. Se un barco leva
vista económico?
O Plano Hidrolóxico Español
descobrin que a 'Recentemente
dos petroleiros
por ano un millón de metros cúbi- .
contempla acueductos desde o
auga podía transque ian da refinecos, poderia abastecer as necesiSe nos metemos en termos puranorte ao sul peninsular, para
o Ministério de
. portarse a moi
dades de 57.500 famílias. Se volmente económicos, o.transporte é
continuar co turismo e a agriría de petróleo á
bon prezo entre a
costa norteamericultura intensiva do que semvemos mültipliéar por catro, ternos
claramente rendível, ainda que eu
Obras Publicas
Galiza, onde hai
cobertas as necesidades duna pocana; . tamén é
resístome a este reducionismo
pre se chamou España Seca.
grande disposihistórica a de Al- ·boación de 230 .000 persoas. Se
que non considera o interese púestudaba
levar
ción dela, e as
xeciras á refinería· no canto dun barco operamos por
blico. Carga e descarga, gastos
Paliar a caréncia de auga por
illas. A divulgación
·auga desde
de Empetro! en
meio de trasvases , é o lóxico, peauxiliares de porto e combustíbeis
cinco levaríamos da orde de 100
da idea nos meios
Tarragona, que
para o transporte, dan un custe
ro non se pode facer en todas
millóns de metros cúbicos ano. IsTarragona
de comunicación
levabá un millón
to abondaria para unha poboación
entre cento vinte e cento corenta
partes. Aqui ternos auga a reborfoi moi ben acollimetros cúbicos
de un millón duascentas mil perdar pero non se pode levar por tepesetas metro cúbico o que é moi
Palma. lsto quer de
da. Tamén en níao ano. Outro tansoas. Nun uso doméstico e indusaceitábel. A auga que deitan os
rra á Andalucia. Pensar en montar
veis políticos. Un
to pasaba co entrial de nivel meio, esta auga pode
ríos galegas no mar non ten saliniunha tuberia de aqui ao Sul da
qu~ o ·
dicer
home intelixente
vio de auga desde
reciclarse.
dade nengunha, con dez miligraPenínsula non é realizábrel polos
como Manuel Fraproxecto non está a Franza deica o
mos por litro é case auga destilaaccidentes xeográficos. Se cadra ,
ga foi un dos imQue ·área poderia regarse con
da. O país non ten ·indústrias e a
norte da África e á
éo desde a canea mediterránea a
desbotado"
pulsores da idea.
mesma refinería.
esta auga?
contaminación é case nengunha.
outra área. Pero onde hai disponiTamén se movera
Recentemente o
a prol do asunto
Ministério
de
Maria Victoria FerObras Públicas
nández España
estudaba levar
que daquela o le- ·
auga desde Tavara ao parlamento. En Madrid farragona á Palma. lsto quer dicer
leí co presidente Suárez que lle
que o proxecto non ·está desbotaencomendou un estudo económido.
co ao ministério de lhdústria. De
feito daria rendabilidade, pero deAuga deitada ao mar
bemos falar sobre todo dunha necesidade e dun problema social.
A seca de Andalucia vólveo á
Ao mesmo tempo traeria indúsactualidade
Sistema de captación de auga nos Buques
trias, postas de traballo e outras
Alxibes Xigante.s
avantaxes derivadas. Entre elas
Sen máis que botar uns números,
unha ecolóxica, porque para proestá demostrado que estaria denBuques Alxibes Xigantes
ducir en prantas evap,oradoras hai
tro de de límites económicos levar
(BAX)
que queimar fuel ou outra clase
auga de Galiza a Cadiz, onde tede combustíbel e producir dióxido
ñen instalación portuárias e accesi· de carbono e outros contaminanbilidade para grandes buques tanÍ
tes, aparte de espallar unha cantiques. Podemos repasar a disponi-_
dade grande de calor.
bilidade de auga dos ríos galegas.
.
O Eume aporta uns 600 millóns de
No orixinal salientábase a difemetros cúbicos por ano; o Xallas,
ren za de prezó entre a auga
que ten moi boas condicións para
-~
das depuradoras e a transporcaptación da auga, deita tamén da
tada en buques tanqu~ ·
arde de 600 millóns; o Tambre,
1.200 millóns; a -Ulla 1.400 millons;
Naquil cálculo" a auga transportada
o Lérez, 4-bO milfóns; o Oitabén e o
./
desde as Rías saia a sesenta peVerduxo , 300 millóns e o Miño ,
setas metro cúbico, acaso menos
10.090 millons. Asi que por xunto
contando co subvencionamento
ternos arredor de quince mil midalgun tipo de custes , tendo en
llóns de metros cúbicos de auga
Sistema de carga dos Buques Alxibes Xigantes deseñado por Primitivo B. González e publicado pola revista lntertanko de Oslo (1983). ,
canta que se trata dunha utilidade
de interese social. A producida
nas depuradoras subía a máis de
200 pesetas o metro cúbico. O estudo pasou despois á análise de
empresas como E/cano e Dragados pero a causa quedou parada.
Despois de traballar arreo máis de
tres anos neste asunto, deixárao
por outras ocupacións. O que me
sorprende é que a Administración
e as grandes compañias• non seguisen co proxecto.

• G. LUCA DE TENA
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ANXO IGLESIAS

bilidades de auga é na beira cantábrica. Esa auga moi dificilmente
se pode trasvasar por infraestruturas en terra. O de levar auga en
buques pensárono por arriba no
Ministério de lndústria de Madrid,
e de feito parece que está a facelo Obras Públicas desde Tarragona a Baleares. Se cadra non pensaron nas posibilidades que hai
na Galiza, quen sabe se por descoñecemento da xeografia e das
posibilidades. Unha das premisas
para podermos realizar esta idea
é dispoñer dun lugar practicábel
no alfoz dos rios para cargar auga. Hai lugares na Escandinavia
onde se pode praticar esta clase
de atraques con seguridade, e por
iso teñen moito interese esta clase de proxectos. Na Galiza hai
dous ou tres sitios que teñen condicións excepcionais nesta latitude, con calados de trinta e cinco
até cincuenta metros á beira do
alfoz dun rio con auga de calidade
que vai ao mar. Un auga que previamente foi empregada para xerar enerxia eléctrica, regar etc.

Pola contra, retirar algunha auga
d0ce da que vai ~o mar poderia
ser bon para as rias porque a disminución de salinidade é perxudicial para a riqueza marisqueira. De
todos xeitos, retirar cen millóns de
metros cúbicos de quince mil millóns que van ao mar non é nada.

Turismo
eaúga

}l

--1

(1983). ,

PORMIN
QUE CHOVA!

'Actualmente
existen móitos
barcos vellos
que se adicaban
ao transporte
de petróleo e
no canto
de achatarralos
podian adicarse
a ~ste servizo"

Hai agora un ano, o diário
madrileño El País publicaba
en portada unha fotografia a
catro columnas do pantano
malagueño de Guadalhorce.
cuarteado pola seca. En primeiro plano o esquelete dun
animal daba á imaxe unha
gran similitude coas estampas do deserto do Sahel realizadas por Sebastiáo Salgado. O titular da mesma información decia asi: "A seca
obriga a sete capitais a beber auga de ínfima calidade".
Trátabase de Xaén, Madrid,
Sevilla, Cádiz, Avila, Cidade
Real e Toledo.

E canto custaria poñelo en
marcha.

Poderia perxudicar a baixa da
salinidade das rías?

¡antes

xa hai instalación que poden
empregarse como é o caso de
peirao da Petroliber na Coruña,
desde o que xa se fixera . un_
transpprte de auga deica o Norte da Africa. Para un estabelecemento regular pode ser cousa
de seis meses a un ano. O
transporte poderia iniciarse cos
rneios que· hoxe existen para
despois c_ontinuar cori instalacións á xeito.

Todos os anos, Bruxelas discute as licéncias de pesca no
banco sahariano. Esta seria unha forma de dar algo a cámbio.
Eu penso que estes paises xa receben unha contraprestación rmportante, en cartos ou espécies.
Esta seria unha posibilidade -adi-

·'Con cinc~ barcos
levariamos
da arde
de 100 millóns
de metros
cúbicos/ano.
lsto abondaria para
unha povoación de
un millón
duascentas mil
persoas"

cional, ecolóxica e de boa vontade que incrementaria as relacións
pacíficas entre os povos. Desde o

ponto de vista da imaxe, ten unha
moi boa presentación perante a
sociedad e. Ten até un ha consideración bíblica, de boa vontade.
Pero aparte é un problema real,
· económico e mesmo de negócio.
Lembremos, por exemplo, que o
mantimento do turismo no sul de
España depende da dispoailbiidade auga. Tamén cabe ria ponderar
a viaxe de retorno que poderian
traer cobertadas de contenedores ·
que poderian amortizar o custe do
transporte da auga. As derivación:
que existen dun tránsito continuo
son todas as que se queiran considerar. Despois ternos o aspecto
estratéxico. En caso dunha catástrofe, unna das primeiras preocu.pación é fornecer auga. Se este
sistema funciona con regulariedade, esta clase de asisténcia pode
fornecerse decentado.

Canto tempo levaria realizar esta idea.
Cousa de meses .. Nalgu \sítios

Un barco de trescentas mil toneladas de · peso morto de segunda man poderiase comprar
por mil millóns de pesetas. As
instalacións para carga e descarga subirian a mil cincocentos
millóns. Asi que todo o proxecto
non deberia pasar dos tres mil
!llillóns.

Non o creo. Os intereses económicos contrá- .
rios seriano para faceren estraperlo de algo
que escasea. Non serian socialmente aceitábeis estas razóns. De
certo, o trasnporte de
auga non é a única solución. Hai outras, como
evaporar auga utilizando enerxia residual das
centrais térmicas, como se fai
nas Canárias. lso é rendavel pero ten un límite. O transporte por
barco non sustituiria o fornecemento de auga por.outros meios,
pero é unha aportación importante.•

Temos que qxudar ao Sul'

Eu formulariao deste xeito: os
países industrializados teñen a
responsabilidade de restaurar o
equilíbrio ecolóxico do planeta
que en grande parte destruese
como consecuéncia do d~sen
volvemento industrial e da cantidade de enerxía térmica que se
está a mandar ao ambiente como consecuéncia da xeración de
enerxia. Velaqui un feito que parece totalmente recoñecido e unha acción Norte-Sul redundará
en beneflício dos paises industrializados1 pero tamén, obviamente, nos paises do terceiro
mundo: Tecnolóxica e económicamente pódense tomar estas
medidas. Podemos pór exem-

plos de países nos que mo.rren
nenos a mareas por causa da fame. Se tivesen auga para r-egar
certas áreas· e asi podere·n aproveitar condicións privilexidas pa-'
ra a agricultura intensiva, moitas
desas martes non acontecerian.
O asentamento da povoación en
condicións aceitábeis permitiria o
desenvolvemento e sociedades
con cultura, universidades, sistema sanitário, tecnoloxia ... lsto redundara en benefício de todo o
planeta. Transportando auga de
sitios nos que chove a terras onde chove pouco poderiase producir vexetación e ,reparar o
equilíbrio ecolóxico. E ben sabido que a vexetación trae auga.

Outrotanto está a suceder
este ano. A seca é un problema nacional español, notícia de xornais e de telexornais, en cánto ·na Galiza as
choivas
as treboadas non
cesan. Ch ove a cachón e se
isto non causa máis perxuícios no campo é porque a
produción agrária ven sendo
a cada máis restrinxida. As
choivas en exceso tampouco
son boas. En Galiza a fame
entra nadando, deciase antigamente.

e

A chegada dun grande
barco azul a un sítio
que padece a seca é
motivo de ledícia pero
pode haber intereses
comerciais que se poñan de cuñas.
·

r-------------~------------------------------------------------------~--------,
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M. VEIGA

Asi que nas terras restauradas
,d~ a pouco volverá chover e reCUJ\eraránse as reservas do subsolo .. Pódese pensar que esta influéncia será pequena para con- ·
trarrestar o efeito. invernadoiro e
a destrnpción da biosfera, pero a
escala m.undial, o efecto poderia
ser contrarrestado nalguns anos, ·
cecais cincuenta. Esta idea ten
todas as P-,OSibilidades de sair
adiante se p~r parte da Adminis- .
tración ou d~oderes económicas determin ntes toman medidas. Teño a c rteza de que se
realizará algun ia por necesidades imperiosas, porque doutro
xeito non vai ser· posíbel a vida
en certas áreas do planeta.•
1
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- Ós señoritos nos Hes gusta a

choiva.
_.:.. Pero gústanl(e as patacas ...

Nos últimos· vintecinco anos
do século XVII houbo rogativas en Mondoñedo por mor
das choivas no 1677, 1679,

1680, 1687, 1690, 1692, 1697
e -1698 e ppr causa da sequia
só en 1685 e 1689, lembra
Pagerto Saavedra, na sua
obra adicada a estudar a vida
cotiá na Galiza do antergo réxi me. As choivas en exceso
arruinaban o traballo de todo
un ano e levaban desesperacións aos fogares. Tanto en
Castela como na Galiza, se
facian rogativas, pero en canto unhas eran para pedir aliga, as outras viñan motivadas
por todo o contrário.
Castelao debuxaba aos labre. gos cu n enorme paraugas ,
case familiar, como o que
adoitaba a haber en todas as
casas rurais . Embaixo de~
atwraban os paisanos séculas
de prepoténcia castelá e mesmo fixeron popular un dita:
Por min que chova ! •

(

QESTADO ADEBATE

1

EUSKADI: UN PROBLEMA NACIONAL
MARIANO ABALO

·A información que se dá ultimament~
sobre Euskal Herria é unha clara consecuéncia do grave mal que consume ao
conxunto dos meios de comunicación: a
pretensión interesada de ignorar a existéncia dunha loita de liberación nacional
e social.

menor e ben ,pouco lles preocupa aos sesudos políticos e ilustrados intelectuais
do Réxime a invitación ao suicídio que
desde o Sistema se lles oferece aos parados, a incertidume enfermiza que afee-,
ta aos traballadores
con contratos temporais, a existéncia
En · aparéncia entér:idese e até se poden
dunha mocidade - - - - - - asumir e mesmo apoiar a movimentos.de
condenada á depenliberación no Sahara, en Irlanda, Córsed é n c i a da droga e
ga ou Chechénia .. . Pero, en cámbio, canao fracaso social, a
do se trata de Euskadi, modifícase o taameaza da retirada
lante informativo: hai que ter coidado,
de pensiéns e a vida
non vaia ser que se desestabilice esta · en precário e angustan maravillosa democrácia, toda a motiada de obreiros, ladem idade e todo o progreso que nos 'bregos e mariñeiros.
trouxo o franquismo de Franco. Que ouParece ser , pois,
tra causa son senón a Monarquia, a Sanque aquí só mete
ta Constitución , o Estado das Autonomedo o son dos samias, o Exército como garantia da Espabres (tan rendábel,
ña "una, grande y libre", ou a consagra- · por certo, para quen
nos governa), o
ción do Capitalismo?
arrepjo a que se incomoden os militaOs "pactos constitucionais" de Ajuria
Enea ou de Madrid poden garantir o "tores de 1936 e de
dos contra ET A" pe.ro non evitar a exissempre, que pudeténcia dos GAL, nen a absolución de
ron mudar de xefes
pero non de condiYnestrillas , nen os crimes legais como o
ción (como se o 23de Kalparsoro ou o de Yanci, e·permiten
sen embargo (para iso foron concibidos)
F non fose un riovo
a via libre para aplicar a represión máis
triunfo militar ... ).
brutal' contra os traballadores e contra
toda resposta popular ante abusos de · A unanimidade das
todo tipo: aí están a Lei Corcuera, Reiforzas políticas radinosa, Santana , O Bierzo, Teis... A
ca simplesmente na
OTAN seg ue tamén aí .e Maastricht non
sua integración pura
e dura ·no Sistema. Ou é que Pujol, Gonse apiada nen do Naval, nen da agricultura, nen da pesca.
zález, Anguita, Aznar, Arzalluz, Cuevas,
Gutiérrez, Méndez e outros non están de
Pero parece ser que todo isto é un mal
acorde no fundamental? E o fundamental

chámase no seu -conxunto Reforma Política ou operación de maquillaxe pactada
para que aquí nada se mova no esencial
e se lles permita aos "profisionais" da política viver 'do Réxime estabelecido. Pero,
en que se avéilnzou?
Que saídas á crise
oferece o Sistema
- - - - - dominante vixente?
Para que serven e
que prob\emas solucionaron as Autonomi as? Nen tan . sequer isto se cuestiona, pois parece que
o problema non está aí. Con Franco o
problema eran os
"rojos", os comunistas e os separatisé tas , agora, co "cámbio", o problema é a
ETA e todo o que
se reoele contra o
Sistema estabelecido . É así como se
entende a cruzada
anti-basca . Desde
España, os herdeiros da "Prensa del
Movimiento" criminalizan e disparan
contra todo o que
cheire a abertzale:
HB, RH de Arzalluz ,
ikastolas, bispo Setién ... Poi a contra,
converten en herói nacional (español, por
suposto) e novo ídolo dos "demócratas
de toda la vida" ao nefasto e esnifado
GurruGhaga.

'O·triáis grave é que,

desde unha suposta
esquerda e o
nacionalismo, se
pretenda que creamos
que desde o Sistema
posíbel transfarmar a
sociedade"

Pero o máis grave de todo isto é que
desde certas instáncias dunha suposta
.esquerda e do nacionalismo se pretenda
que os traballadores creamos que desde
. o Sistema e o Réxime actual é posíbel
transformar a sociedade . Desde a comod idade, os priviléxios e o bon viver dos
políticos e engravatados preténdese lanzar a mensaxe de que o que se mova
non saina foto.
Tamén, hipocritamente, fálasenos de
paz. A paz, como ben dicia o líder mexicano Juárez, é o respeito ao direito
alleo. Sen embargo , Franco centrou a
sua mensaxe de guerra nos seus cuarenta anos de paz, e os acólitos do Reformismo tamén presumen do mesmo,
pero , entretanto , as cadeas están cheas de presos políticos e as portas da
negociación e do diálogo están fechadas porque o aparato do Estado segue
controlado polos fascistas de vello e de
novo cuño .
A máxima de Calvo Sotelo de "antes una
España roja que rota" está máis vixente
que nunca , sobretodo porque resul1ou
ser rosa _e xa se sabe no que derivou:
Tejero,--Hellín, Amedo , Ynestrillas, Rubio,
Roldán , Corcuera, GAL, FILESA, SotosPSV, De la Rosa, Conde, Sancristóbal...

(

Por todo, a frase de Agostinho Neto é tamén máis certa que nunca: "A liberación
dos pavos non admite demora'', pero isto
nunca o entenderán os que comodamen te confunden o seu país co seu bandullo.
"Lonxe ollaremos" •
l.L\Kl.\"\O An.\LO
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20 TÍTULOS. 2 CADA 2 MESES
1. Os prehistóricos
Os habitantes dos Gastros . ·
3. Os gaJego-romanos
4. Os viquingos en Galicia
5. Bispos e monxes
6. Os re"is de Galicia
7. Os nobres
8. Os irmandiños
9. Os habitantes das cidades

~~r~r-12.

1
1

1
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11. Piratas e descubridores
12. Os labregos e os novos cultivos
13. Os ilustrados
14. Os guerrilleiros
15. Os carlistas e liberais
16. Os galeguistas
17. Os primeiros industriais
18. Os emigrantes
19. Os galegos do 36
20. Os demócratas

NOME - - - - - - - - - - - - - - - - - - APELIDOS - - - - - - - - - - - - - - - - - ENDEREZO _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
TELEF. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ POVOACIÓN _ _ _ _ _ _ _ _ __
N.l.F. - - - - - - - - - - Suscrébonie a NOSA HISTORIA INFANTIL da que recibirei 2 números cada-2 meses ao
precio de 900 ptas. menos o 20%.
PAGO DOMICILIADO
BANCO/CAIXA DE AFORROS -----------------~
C.ONTA/LIBRETA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TITULAR DA CONTA/LIBRETA - - - - - - - - - - - - - - - - - N2 SUCURSAL
POVOACIÓN
PROVINCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que
ao meu nome lle sexan apresentados no seu Banco/Caixa de Aforras por PROMOCIÓNS
CULTURAIS GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA).
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os CÁMBIOS EN RÚSIA

Presos de segunda
A xustiza española ten presos preventivos de primeira e de
segunda .. Cóntao Mirari lsasi no EGIN do 2 de Febreiro, nunha
reportaxe que trata da situación dos preventivos políticos
bascas. "Unha realidade ben diferente da que viveron as
persoalidades públicas que nos últimos meses ingresaron na
lista de reclusos das cadeas do Estado español para
abandonala decantado. No de hoxe, son máis de douscentos os
cidadáns e cidadás bascas que permanecen presos con
carácter preventivo. Aos detidos polítiGOS bascas aplícanlle
decote e de xeito indiscriminado a prisión preventiva. Os
defensores salientan a subxectividade do conceito de alarma
social, tan utilizado polos xuices. Consideran que os que teñen
poder abando, poden remexer e argallar alarmas para facer o
que qt,Jejran cun -colectivo de presos. Os encarcerados·bascos
están en prisión á espera de xuizo ano e meio de p~omédio ,
ainda que hai casos de máis de dous anos e r:nesmo tres que
están a agardar pola vista oral. Aos presos bascas non se lles
impón, na maioria dos casos, fianza para acederen á liberdade
provisional. Nas cadeas do Estado hai 47.951 persoas das que
12.212 están á espera de xuizo, segundo dados de Asuntos
Penitenciários". •
EDVARD EITINGER

Autovias para o futuro

Os obreiros de Vorkuta chaman ao presidente traidor

Revista Galega de Ecoloxia e Meio Ambiente, publica '
no seu número 12 un comentário de Joam Carmena sobre o
interese do_s fabricantes de automóbeis polo transorte
ferroviário. "A RENFE e outras doce empresas ferroviárias
europeias veñen de asinar un acorde con duas coñecidas
marcas de automóbeis de turismo polo que o transporte dos
coches destas marcas entre as fábricas e os pontos de
venda, e máis o de pezas dunhas fábricas a outras da mesma
empresa, vai-se facer a partir de agora por ferrocarril. A
Citroen de Vigo non vai ter a mesma oporturiidade porque os
camiños de ferro galegas están en proceso de
desmantelamento. Mira que se lago. de ter as tan
cacarexadas autovías, resulta que a principal empresa
viguesa emigra por non termos ferrocaril, teria grácia, non
si?". Outro 9omentário da mesma revista sinala que "Os
Guiña, Pérez Touriño, Ramilo etc. están empeñados en qu~ a ,
Galiza sega, con ou sen peaxe , o mesmo carniño motorizador
do que agora outros paises comezan a .quereren escapar.
Non seria máis prudente atallar, investindo hoxe en
transporte público , en ferrocarril e máis en ordenamento do
território, no canto de fomentar o transporte privado? Pois
non , sempre tarde, mal e a rastro".+

CERNA,

Os mineiros que se opuxeron a
Gorbachov critican agora a leltsin
democrático"...

• VlADIMIR UUTSENKO/MOSCOVA

Este mesmo dirixente declarou
a rádio Eco de Moscov_a que entre as demandas do colectivo
mineiro de Vorkuta figuran: o
imediato cese da guerra e castigo aos seus responsábeis, a dimisión do governo do Premiar
Chernomirdin e a convocatória
adiantada de eleicións presidenciais . Estas demandas políticas
tamén son recollidas polos mineiros de Rostov. Ademais o
Sindicato da lndústria Carbonífera da Federación Rusa, celebrou o pasado 8 de Febreiro un
paro xeral mineiro de adverténcia de un día.

Setenta e cinco mil
mineiros de Rostov, na
conca do río Don, a uns
· poucos centenares de
quilómetros ao norte do
Caúcaso, perto de
Chechénia, están en folga
desde o 1 de Febreiro. Os
lendários mineiros de
Vorkuta, no círculo Ártico ,
que foron un factor
decisivo no derrubo do ·
poder do PCUS e Mikhail
Gorbachov no 89-91 ,
están en folga desde o dia
6 de Febreiro.

Nesta acción participaron aproxim adaménte 600 mil obreiros
desa indústria. Detona asi unha
onda folguista que non só pode
paralisar a un dos sectores fund amentai s na produción de
enerxia , senón agravar ainda
máis ,a crise en que se atopa o
governo de Rúsia e agudizar o
descrédito do próprio leltsin.

As exixéncias dos mineiros son
o pagamento dos salários atrasados desde Novembro e financi amento para esta indústria.
Estas sumas son aproximadamente 100 millóns e 3.000 mil
millóns de dólares respectivamente.

Oposición á guer,ra

Alik Jidirov, presidente do ComiSegundo inquéritos recentes, só
té Obreiro de Vorkuta, que representa ás 14 minas e 30 mil
o 14% da povoación mantén a
obreiros desa conca, fixo un duro chamamento nunha mensaxe
remitida a Boris leltsin: ... "no
seu momento os mineiros fixemos todo o posíbel para que
vostede fose presidente. Confiabamos en vostede e desde o 91
esperamos ... sen embargo·toda
Rúsia e os mineiros desde aquí
pagamos moi caro esa confianza e vosteqe nos enganou. Traicionou nos" ... "agora vémonos
cada vez máis envoltos na voráonda folguista
xine da guerra, da miséria e da
delincuéncia ... ". E termina coa
agrava ainda máis
exixéncia Q.,e pór fin á guerra
"que está quitando a vida a mia crise en que se .
les de civis e militares, á vez
atopa o governo de
qu.e priva de recursos aos xubilados, inválidos, médicos, profeRúsia e ag-udiza o
sores e mineiros. Só se logramos_P.ór fin á guerra acaqará o •
descrédito do
derramamento de sangue e po.
,
.
.
deremos talar dun pafa .-!~brn_, e . _ , ,,._,n.ropr.10 Jelts.1n...
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sua confianza no Presidente. A
principal fonte de disconformidade e ttesconfianza é a guerra de
Chechénia.
A abrumadora maioria está contra o envio de tropas. A cifra ascende a 78% nas grandes cidades como Moscova ou San Petersbu rgo. Sen embargo é importante destacar que o 45%
dos perguntados considera que
Chechénia é parte de Rúsia e
un 30% recoñece a Chechénia
c9mo estado independente. Este recoñecimento ascende a
52% entre os cadros militares
inquiridos. Xustamente por iso é
que moitos soldados e oficiais
expresan abertamente que a
operación en Chech$nia é "unha aventura".
Desde o início da guerra até
agora o rechazo e a indignación
colectiva tiveron a sua expresión nas protestas das nais dos
soldados, os mitins non moi numerosos organizados polos demócratas, agora pasados á oposición a leltsin, ou o partido comunista obreiro. As mobilizacións masivas contra a invasión
de Chechénia transcorreron até
o momento nas Repúblicas autónomas da Federación Rusa
como Tatarstán, Bashkotorstán
e outras nacionalidades do Caúcaso.
Desde estes días un novo protagonista, o movimento mineiro,
entra en cena para rechazar a
barbárie da guerra e aos seus
promotores. E o mesmo que no
90 impuxo ao Kremlin a eliminación do seu monopólio poHtico.
Nas próximas semanas verase
se lle tocará ao Presidente de
Rúsia tomar a decisión de cambi~.r radicalmente o seü rumbo ,
aceitando o clamor niaioritário,
ou intentar imporse pola forza
contra os seus próprios eleitores . Os mineiros súmanlle a esa
decisión, unha posíbel terceira
yariante para Boris leltsin: correr
a serte do seu a'ntecesor, Mik·haLl Gorbachov. •
. .' ,.

SUMMERS/ORLANDO SENTINEL

O naufráxio ·cto modelo mexicano ·

1

"Quen poderia pensar que ocupación efímera de catro vilas de
'Chiapas haberia causar semellante terremoto sobre o partido
que governa México de'sde hai sesenta e seis anos e producir
unha crise económica de alcance mundial?" Con esta pergunta
arrinca un comentário do mensual LE MONDE DIPLOMATIQUE de
Febreiro titulado O remate das· llusións polo Modelo Mexicano .
"Eis a fraxilidade dun poder político que por detrás do
pluralismo da fachada descansa sobre a hexemonia dun partido
único , o PRI corrompido e dividido en famílias que solucionan a
tiros os seus conflitos. Precariedade dun modelo neo-liberal que
Washington quer extender para mellorar o seu beneficio desde
Alaska á Terrado Fogo. Pero os paises latinoamericanos non
son os úQicos perxudicados. A lira, a pesetas e a coroa sueca
entre outras , foron vítimas das carreiras do capital á procura ·de
lugares seguros . Unha demostración adrcional da extraordinária
fraxi lidade do sistema "financeiro internacional , qué o crédito
insólito do FMI ven confirmar rotundamente". +
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.Xustiza
Acaba de sair do cárcere o señor Mario Conde e o seu segundo o señor Romaní.
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Rádio Nacional
informa da eleición do
candidato socialista
francés á presidéncia.
Resulto.u eleito Laionel
Llóspin (asi con
pronúncia inglesa). Será
para sustituir a Frank
Maitterrand.

Todas as persoas
necesitan algunha
aspiración para viver. A
aspiración de Ramón
Sampedro, tetrapléxico
da Coruña, é morrer. Se
lle concedesen o direito
á eutanásia, a sua vida
perdería sentido.

Nalguns cines botan a
película galega Dame
Jume, subvencionada·
pala Xunta de Galiza.
Debaixo do anúncio
poñen un carteliño que
di: versión en
castellano. E os
espectadores, que non
teñen máis información
que esa, perguntan:
Como en castellano?
Ah, claro, hache ser
porque o orixinal é en

ea talán.

Sérxio Pazos ten que
anunciar en español, na
TVG, o periódico
Atlántico. O actor do
Supermartes e da
Cámara Oculta debe
renunciar ao seu i"dioma
natural para expresarse
nun ton paleto que só é
capaz de imitar Paco
Vázquez. Quedaria
contento o señor Oterito
(antes coñecido por'
Outeiriño), dono do
mencionado periódico ..

tariamente negativas e críticas,
sobre as últimas reformas de
Bruxelas no tocante á pesca_

GONZALO

É lamentábel que feitos deste tipo acontezan porque entón:
quen pode seguir crendo na
xustiza e no estado de direito?
Todo aquel que
teña cartas sai
do cárcere,
nembargantes, Todo aquel
calquer pobre
· diaño que rou- que teña
ba~a. e non te- cartas sai
ña cometido
delito de san- do cárcere
gue, debe cumprir íntegra, ou
case íntegra, a
sua condena por non ter aval
económico nengun.
Insto é o que entenden os xuíces por xustiza? Hai realmente
igualdade constitucional para todos os cidadáns? Poderoso cabaleiro é don diñeiro!, que dicia
o inimitábel Quevedo:•

Nom é o meu propósito debater as
consequéncias destas decisóns
comunitári~s. pois nom som experto na matéria. Só me move a escrever esta carta a atitude dos
mentados armadores ao exp6r as
suas posturas diante do Parlamento da Galiza. Que eu saiba, nengum deles tivo a delicadeza de expressar-se na língua do país; é dizer, para eles Galiza nom existe e,
memso o Parlamento onde a Galiza está representada nom tem para e_stes importantes senhores
mais entidade que os próprios despachos nos que---€ de suporestará expresamente proibido talar
proletário, isto é, a língua do pavo_
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Nom obstante , este clube de
ilustres maleducados tem a ou sadia de pedir que o Parlamento
da Galiza monte um "forum" em
Bruxelas, que seja a caixa de resonancia das suas queixas. Parece que só assi se farám ouvir.

iA

~•UPA

óftt41>& !

. XAQUIN PENAS PATIÑO
(SANTIAGO)

Gal ego
nos 1ne1os
· de comunic?ción
Por iniciativa do alunado pertencente á Equipa de Normalización
Lingüística deste centro, que leva
decote a cabo un seguimento do
tratamento do conflito lingüístico
nos meios de comunicación, enviamos as cartas que lles achegamos a distintos meios de co:..
municación galegas facéndoJles
notar o seguinte a cada un.deles:

Defensa
dun pro~esor

No pasado número 659 ANT publica, dentro da sección "A aldea
global'', unha carta asinada por u~
grupo de estudiantes da Facultade 'de Filoloxia de Santiago, na
que, despois de compara-la situa-O esquecimento imperdoábel
ción que se vive nas aulas da
do xornal El Progreso, no seu
Sección de Filoloxia Galega-Pornúmeor recompilatório anual, da
tuguesa coa que padeceu Alemaproblemática
ña (e o resto de Europa) durante.
lingüística (non
o nazismo, se me descualifica
se recolle neste
acusándome de utiliza-las miñas
número espe- E' b d
· clases de lexicoloxia para difundir
cial nen a máis
a sur o
un "improcedente, tendencioso,
mínima referén- o debate
insistente e atá obsesivo discurso
cia á cuestión). existente
anti-reintegracionista".

-o

teito de
que as emisións para Galicia de Radio-5,
"todo notícia",
se fagan utilizando, en exclusiva, un co-rrecto español.

ha sección
de-"Cartas
ao Director"
·dela Voz
de Galicia

-Q absurdo
debate existente na sección de Cartas ao Director de La Voz de Galicia ·sobre a inclusión de pequenas novas (irrelevante, ademais de pe/ quenas) neste xornal.

Como queira que o semanário
que vostedes editan é o único
meio valorado polo alunado como claramente comprometido
coa realidade lingüística da Galiza, tomamos a decisión de lles
remitir os tres escritos (facéndolles notar que só El Progreso publicou, de xeito íntegro, o noso
comunicado, sen que saibamos
absolutamente nada dos outros
dous meios), por se estiman que
poden ser obxecto dalgun comentário na ~ua publicación.+
PACO VEIGA
(COOHDENADOH DA EQUIPA
DE

Debeo dicir, antes de nada, que
non me recoñezo en absoluto no
retrato que estas persoas pintan
de min. En todo caso, sei que o
obxectivo deste tipo de escritos
está xa conseguido desde o mo.:
mento mesmo en que a mensaxe
se fai pública. Pouco podo facer
agora para disipa-la sombra de
dúbida que se pretende proxectar
sobre a miña integridade persoal
e profesional. Os meus alumnos
saben que se trata dunha imputación falsa e iso abóndame. Aínda
asi, desexaría acollerme ó dereito
de réplica para facer públicas as
seguintes consideracións:
1. Nunca me Os alumnos
considerei porta.dar de ningunha .saben que nas
verdade revela- miñas clases
da e, por conseguinte, nunca podem
pensei que a mi- expresar
ña actividade
como docente libremente as
debera ter como
fin adoutrinar ou súas ideas
catequiza-los
meus alumnos,
ós que, como
adultos que son, lles atribúo plena capacidade de discernimen.to.
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2. Creo sinceram ente que. a mi-

ña traxectoria como docente estivo sempre presidida polo respecto ás opinións daqueles que
non pensan coma min_ En consecuenci¡;¡, sempre que nas miñas clases estimei necesario
ofrece-la miña opinión con respecto a ún tema, fose este controvertido ou non, tratei de facelo
·con exquisita corrección, cordialidade e, por suposto, con respecto para as persoas e as ideas. Do mesmo xeito, os meus
alumnos saben que nas miñas
clases poden expresar libremente as·súas ideas sen temor a ser
obxecto de represealia_
3. Evidentemente, é certo, tal e
como se indica na carta, que son
os meus alumnos e as súas familias, así como tódolos galegas
(incluídos aqueles que non teñen
o privilexio de acudir á Universidade) os que Qos seus impostas
pagan o meu soldo, do mesmo
xeito que eu, cos meus, contribúo, en tanto que cidadán, a sufraga-los seus estudios. O que
me parece realmente perigoso é
que, por esta razón, alguén se
atribúa o privilexio de pretender
limitar liberdades tan elementais
como as de expresión e cátedra.
Cando aceptemos que un profesor teña que cala-las súas. opinións diante do temor de verse
descualificado na prensa e exposto na picota, do mesmo xeito
que cando un alumno teña que
oculta-lo que pensa por temor a
sufrir represalias, estaremos
avanzando un paso máis no ca.miño cara a' unha sociedade como a que se cita ó comezo. +
ERNESTO GoNZALEZ SEOANE
(SANTIAGO)

Armadores
no Parlamento
O passado 26 de Janeiro, um
grupo de armadores que hegemoniza a actividade pesqueira ·
na Galiza expuxerom no Parlam'enl-0,ias suás ·opir:iioris, maiGl'ri-

Deixando á margem a importancia socio-económica do sector
pesqueiro co que nom se deve
nem se pode jogar, supreéndeme que um colectivo de empresários, enquistados no tecido prod utivo da Galiza e alheios ao
contexto humano e cultural no
que pululam, exija que este país
se desvincule de tutelas inoperantes e tale com voz própria
num foro internacional. Este tipo
de discurso remete-me ás propostas programáticas nacionalistas das que esses senhores sempre renegarom como do demo.
Mas as causas nom som tam doadas. A Galiza é umha comunidade humana de história, economía,
cultura e Terra que está empenhada numha loita de supervivencia . Nom importa aquí este ou
aquel aspeito. Integrando de jeito
senlheiro esta totalidade, acha-se
o código lingüístico do que nengum galega se o quere seguir a ser- pode renegar. EsNengum
ses armadores,
menospre<;ando deles tivo a
a sensibilidade e
os ideais de delicadeza de
moitos galegas, expressar-se
reproduzem
com insolencia na língua
e, nada menos do país
que perante o
Parlamento da
Galiza, o típico
proceder dos servidores do colonialismo. As suas críticas nom
tenhem como finalidade a loita
solidária cos trabalhadores desta
colónia, senom a defesa dos interesses do seu grupo e, indirectamente, das super-estruturas económicas, culturais e políticas impostas pala classe dirigente do
país dominante.
Pode ,haver alguém que os tenha
por impulsores do progreso geral
deste país? Para mim nom diferem grande cousa dos grupos
multinacionais que instalam os
seus monopólios alá onde as
for<ias e os custos de produr;óm
som mais baratos e os benefícios
mais avultados. O resto, é dizer,
o contorno socio-cultural com todas as suas potencialidades e
contradi<;óns, a língua, as instituir;óns e, em fim, todo o que ferve arredor, nom é mais que música celestial que soa para estes
senhores num planeta distante.+
}OAM FUENTES CAST.tL>
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Gasto
en encaros

DIREITO Á SAÚDE

No último número de A Nosa
Terra afírmase nun artigo que o
Plano Hidrolóxico de GalizaCosta prevé gastar 23 .000 mi llóns en novas encaros, dado
que non é correcto. O Proxecto
de Directrices do Plano Hidrolóxico das bacias de Galiza-Costa
prevé investir 87 .150 millóns até
o ano 2012 na construción de
22 encaros para abastecimento
e laminación de enchentas (alguns dQS cales tamén se utilizarian para producir enerxia). Ademais o Proxecto apoia o "desenvolvi mento hidroeléctrico" das
bacias de Galiza-Costa, posibilitando a construción de máis encaros hidroeléctricos.
Do total de 87.150 millóns ,
23 .700-como ben sinala o artigo- investiríanse na construción de 3 encaros para rega e
produción de enerxia nos ríos
Arnego, Deza e Umia. +
XOSÉ

M. VEIRAS

(AsEMBLEA DE GRUPO

GARCIA

NANINA SANTOS

Jordi Xercavins, xefe de servizo de obstetrícia e xinecoloxia de
Vall d 'Hebrón, en Barcelona, considera importante que as mulleres. se submetan a unha revisión xinecolóxica anual, entre
outras razón , pola relación entre o papilomavirus -unha enfermidade de transmisión sexual cuxa infección non produce
síntoma nengun- e o cancro de colo de útero. ·
A cousa non é nova. Revisións importantísimas, tamén , para
detección precoz do cancro de mama, unha das primeiras cau.:.
sas da mortalidade feminina.
Do <lito ao feíto! Importáncia, si, segundo recoñecen as persoas profisionais da xinecoloxia; porén , na prática ... Ou as
mulleres decidimos acudir ás consultas privadas ou se solicitamos vez para unha revisión n a sanidade pública , pode pasar: que consigas vez á ·volta de dous anos e desde logo con
dificuldade antes de ano e médio, que é o prazo normal con
qu e se expe nden as citas no Ce ntro de Planeamento Familiar
de Santiago . Noutros centros acordan que se estás ben e non
tes nada "raro" n on hai razó n para nengunha clase de revisión . Pois as i. Tanto ten , ao cabo, unhas poucas mulleres
roáis ou men os!•

Ecow-

x:rsrAS E. NATURAilSTAS DE G ALIZA)

Legalidade
das drogas
Leo con asombro no número
659 de ANT un artigo no que se
condena o consumo de "drogas",
xenericamente. Esta denominación constituí un abuso da linguaxe, pois o que se quer dicer
é "drogas ilegais", substáncias
estigmatizadas polo poder que,
no entanto, son farmacoloxicamente indiscerníbeis do alcool,
os tranquilizantes, os soníferos,
a cafeína, etc., amplamente consumidos en todo o mundo sen
fiscalización nengunha.
Se aceitamos este estado das
cousas estamos a fechar os ollas
perante unha groseira falsidade,
que lexitima todo o aparello tutelar do Estado sobre os indivíduos.
Non existe nengun critério científico que xustifique a ilicitude duns
fármacos (opiáceos, haxixe, cocaína ... ) e a licitude doutros (alcool , barbitúricos , café, taba co .. .). A política represiva vixente
é debida a preconceitos e intereses pontuais dos estados hexemónicos : persecución de certos
grupos sociais ; circunstáncias
políticas, como o bloqueo á China na guerra colonial, etc.
Pensemos nas .drogas psiquedélicas (cáñamo , LSD, etc .),
substáncias
dunha toxicidade irrisória, non
ad ictivas, con- Non existe
sideradas "ampliad o ras da nengun
consciéncia" e critério
defendidas por
prestixiosos in- científico que
telectuais deste xustifique a
século tais como A. Huxley, ilicitude duns
w. Benjamin, E. fármacos ea
Jünger, A. Ko..: l1'c1'tude
estler, H. Hesse, R. Graves e doutros
W. Burroughs,
e por milleiros
de científicos
dedicados
ao estÚdo do sistema nervoso.
Pensemos-no uso milenário dos
opiáceos no Oriente como meio
de comb_a ter o.s acl:l¡aques da

vellice, uso moderado e isento
de transtornos sociais.

migo do povo galego e dos pavos do Reino de España.

Pensemos pala contra na grande cantidade de persoas dependentes dos barbitúricos no mundo , ou nos transtornos individuais e sociais causados polo
alcool, droga durísima.

Exiximos a liberdade de todos
os insubmisos, reféns do Estado
español, asi como o fin da .ocupación militar.

Sexamos sinceros: a heroína é
consumida por identificación ca
mito derivado da sua ilegalidade.
Que o haxixe sexa unha "ponte"
cara as drogas duras non é atribuíbel á sua própria natureza,
mais á situación de mercado negro criada pola ilegalidade.
A grande mentira da "droga" é
un bastión do paternalismo de
Estado. Quen non se convenza
disto é que non acredita na soberanía persoal , no direito supremo de cada quen a dispor da
sua vida e seguir a sua própria
pauta moral , e precisa dunha
policia que guarde a si e aos demais de si mesmos.•
XAIMESouro
(COMPOSTELA)

Nen Mili,
nen Caldeiro
Ante o encadeamento do insubmiso nacionalista Miguel Anxo
Abraira, queremos expresar a
nosa solidariedade con este
compañeiro. A semblea local
de Galiza Nova de Oleiros avoga pala insubmisión como resisténcia contra a servidume á que
o Estado nos quer submeter ,
abrigándonos a render tributo de
cabalgada , ao máis puro estilo
feudal, a unha institución fascista, represora e colonial como é
o exército español.

A·simesmo, expresamos a nosa
total oposición á P.S.S., xa que
forma parte do próprio sistema
milítar, un sistema que se alimenta do secuestro legal Exiximos
aos cidadáns,
algo inconcebi- aliberdade
bel nun Estado de todos os
pretendidamente democrático insubmisos,
e de direito. Po- reféns
lo tanto, apañémonos a .que .do Estado
sindicatos , aso- español,
ciacións e partidos políticos, e asi como ofin
concellos que da ocupación
se autoproclaman de esquer- militar
das , se f agan
cómplices deste
sistema solicitando prestacionistas que farian
tarefas próprias de liberados,
funcionários,. ou empregados,
quer dicer, que poderian desempeñar outras persoas cobrq_ndo
un soldo normal.
Por último, e non po riso menos
importante, manifestamos a nasa
solidariedade co naso viciño Jesus F. Luengos García "Chano",
insubmiso oleirés denunciado polo ·Concello de Oleiros ao negarse
a facer a P.S.S. nesa institución.•

A ·L DE A

António Galiñanes, ainda que
nos comícios do 91 ·a maioria relativa correspondeulle aos discípulos de Pablo Iglesias e correlexionários de Felipe González. As
razóns daquel fenomenal desatino son ben coñecidas e repugna
que de novo as repitamos ..
Sabemos, porque nos consta,
de várias alternativas tendentes
á eleición do nº 1 desta candidatura, como por
exemplo a da
compañeira Aid a Filgueira,· Un governo
excelente militante , que, ape- progresista
sar da sua xi.J- melloraria,
ventude., ven
dando mostras como da noite
dunha capaci- ao dia, anosa
dade notábel,
tanto no seu administración
traballo profisio- municipal
nal e administración dun co1ecti vo marisqueiro como asim~smo dentro
da própria agrupación local socialista, con labores perfeitos en
pral do Partido.
Ninguén, estamos seguros, ignora estas exceléncias da presunta candidata, pero tampouco
somos alleos á c·ategoria política
dunha Marisa Domínguez Filgueira, veradeira institución, por
pioneira, da etapa democrfittica
de esquerdas -á frente do sindicato socialista e militante cualifi- .
cada no debate das premisas
ideolóxicas sempre interesantes
para a mentálización sócio-polí. tica na que se está imerso.
Non vamos, en fin, ao relato biográfico dos máis destacados militantes e membros da Executiva, tendo que mentales, un por
un, a todos, como no caso, entre tantos, dos Castro (non irmáns) Manuel e Servando, Andrés Muñiz, González Figueiro
ou Albíno Fernández (formidábel
en entusiasmo e competéncia
para calquer evento), senón que
intentar impar a sensatez que
demandan as circunstáncias,
non sendo outra cousa que a de
soster e apoiar por segunda vez
consecutiva ao actual Secretário
Xeral, Galiñanes , flanqueado .
polos distinguidos· compañeiros
e compañeiras eleitas, nun proxecto comun, sen fisuras ou prexu ízos que non proceden nen
poden ser do agrado dos votantes socialistas, para os que hai
que prepararlles unha lista compacta a base de personas con
experiéncia e recoñecida solvéncia moral e política; pois folga recordar que os votos non só
se xestan coa militáncia, senón

Vitória Rodríguez
entrevistou, para a.TVG,
a Manu Chao, galega
por parte de pai e líder
do grupo francés Mano
Negra. Chao é unha
persoa con boa cabeza
e con experiéncias para
contar. Pero a
entrevistadora apenas
lle deixou meter baza.
As perguntas tamén
eran de manda truco.
Chegou a inquerirlle o
nome da sua avoa,
xunto con obviedades
várias. Un suspenso
para os guionistas do
programa e para Vitória.
Mágoa porque a idea
era boa.

O Barclays Bank .
anúncia un crédito á
vivenda nun cartel a
cores onde se ve unha
casa de planta baixa,
tellado case plano e as
' portas do salón a rente
do chan. Onde ere que
está o aarclays, en
Marraquech? Porque
aquí, unha casa asi,
daría lugar a unha
constante inundación.

A partir do ano que
ven cámbian as
matrículas. Pasarán a
estar compostas por tres
letras arbitrárias e catro
números, sen distintivo
provincial. Ao parecer,
este sistema foi
propiciado polos
vendedores de coches
de segunda man de
Madrid, aos que os
clientes rexeitaban os
veícL.ilos matriculados
"no Norte" o.u en

GALIZANOVA

( ÜLEIROS)

Reto do PSOE
grovense

O exército abriga á mocidade a
facer servizo militar coa chantaxe de que /as Fuerzas Armadas
Diante da situación transcendenson la garantía fundamental patal que nos espera; coma quen di,
ra nuestra seguridad. A realidaá volta da esquina, non nos é
. de é que desde o momento en
allea a problemática realidade
que a Constitución española
que estamos a contemplar no seo
da Agrupación Socialista, que ten
atribui ao exército a misión de
velar por la integridad del territoo seu local en Castelao, 58.
rio español, e non supedita isto
En catro ocasións ou lexislaturas
á vontade dos próprios pavos
que o configuran, que é realnon f.oi posíbel que o partido do
mente o que lexitimaria a unida-· Governo accedera ao timón mude do Estado, o exército espa- - nicipal, tanto con Elias Lamelas
de caodidptQ co_ma no caso de
ñol 1 cronv.értes~ no, principa 1 ü1i-

Prémian-se os tres ·mellores guións con:
100.000 ptas.
50.000 ptas.
25.000 ptas.
Para información é solicitude das bases,
ASPG
Rua Laracha 9, baixo - 1501 O A Coruña
'
Tfoo. e Fax (981) 27 82 59
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ALD!A

"Barcelona". Tamén
afirman fontes da
Direccipn Xeral de
Tráfico que con este
novo método se elimina
certo "aldeanismo" que
habia coas matrículas.
Por certo, que estas non
serán completamente
abstractas, porque terán
nun .recanto a bandefra
europea. O obxectivo
confeso é o de
concienciar a todos os
cidadáns da "nova

identidade".

GLOBAL

pola atitude socialista, cons-ecuente e solidária, do povo.
Un governo progresista, pactado
e consensuado polo conxunto
dos partidos co esta divisa, melloraria, como da noite ao dia, a
nasa administráción municipal, xa
que, de continuar rexida por xentes como as de agora, a ruina resulta evidente e incluso se faria
necesário adoptar medidas encamiñadas á disolución do actual
sistema administrativ"o, antes que
sexa demasiado tarde e non deamos feito cos impostes que nos
abraian e que na sua meirande
parte son destinados á nómina
dos funcionários que, funcionan
ou non, · cobran moi bons soldos
alguns de verdadeira corrupción
e, como dixemos noutras intervencións, cerJamente ferintes. •

X.On:Ro

Segundo o alférez José
• Diego, acusado de
maltratar a vários
soldados nas COES, os
inimigos de España son
os "integristas árabes" e
os "extremistas". Desta
resposta dedúcese que
o exército ten difícil de
xustificar a sua
existéncia, agora que os
rusos afeitaron os
cornos. Porque os
integristas árabes é
dubidoso que invadan
España e corno forza
extremista só queda o
diário ABC.

Fernando Savater,

'-...

l

filósofo que a comezos
da transición deixába·se
aloumiñar pola extrema
esquerda e montaba
cada dia un comité antitortura, apareceu
esoutro dia no colo Gfe
Aznar; nun mitin en
Donostia. O autor de
Panfleto contra el todo e
Ética para Amador, vai
. acabar a este paso
asistindo ás novenas
por Monseñor Escrivá.

•••••••••••••••

Radio fene
Ca.sa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

A

(0 <!ROVE)

Adicado
aos Cuatro gatos

ALARMADOS
X. PIÑEm.o

Si, apóntome ao batallón dos alarmados, á silenciada maioria
dos que se estarrecen a cotio con algun tipo de falcatruada
alarmantemente oficial.
Non é que me alarme que solten a Mário Conde. A miña auténtica alarma social prodúcese xusto aó decatarme de que hai
alguén que pode xuntar dous mil millóns en doce horas.

dar as armas e solucionar os problemas talando, mais o desprezo
e desdén ao longo destes anos
non lle permitiron tomar outra opción, a que el considera idónea
dada a situación de Chiapas.
O seu alento guerrilleiro subministra azos aos des-herdados,
aos que viven imerso~ na miséria, oprimidos polo eterno poder
mexicano. Que o 95 vos sexa
propícios, sub-comandante!•
ÓSCAR LoSADA

(A CORUÑA)

Non é que me alarme que a grande seca peninsular estexa desertizando o Sul. Alármame máis ben que sexamos reserva de
auga dóce e poida vir algun raspiñeiro a facernos a choiva
amarguexa e allea en calquer momento.
Non é que me alarme que o leite que me botan sexa máis
francés que unha fellatio en Pigalle. E que osó nome de Bruxelas na boca dalguns dame unha alarma inexplicábel e xenuinamente social.
É moito máis o que me ten alarmado. Ultimamente tiven ·úpeta

alarmas <liante dun quilo de patacas a trinta pesos, dunha morea
de DOGAS de alarmantes decretos, do tupé de Paco Vázquez,
da calva de ]osé María Cuevas, ou do malévolo sorriso de Xo é
Manuel Romai falando de non sei que estraño ben comun.

Estando a semana pasada esperando na fotocopiadora de
Humanidades ·a que me desen
Coido que princípio a estar alarmado da própria alarma. En refotocópias, os meus ollas tropezaron cunha revista, ou como · alidade síntome un deses alarmados que, cando se produce
se lle queira chamar, coñecida
unha catástrofe, non se sabe ben se é un sobrevivente, un
polo neme de Cuatro Gatos. · damfl.ificado ou ambas as duas cousas á vez.
Por• inspiración dos deuses do
Olimpo ou por unha obnubilaE iso tampouco d~ixa de ser alarmante.•
ción momentánea, merqueina.
Sempre me pareceu un pouco
insultante, pero a semana pasada (semana do 15 ao 21 de
Para co.lmo de males, na páxiXaneiro) apareceu a pinga que
na anterior ponse -pelas nubes
colmou o vaso, o meu vaso e o
a outra profesora,,-profesora de
de moitos alunes de Filoloxia.
cuxo neme non quera lembrarApareceu un comentário chame, pero direi o seu nome: Esmado "Espabilina" referido ao
peranza Acín (tamén coñecida
Fartos xa de aldraxes, cansos
profesor Ferpolo neme de Esperancita ou - xa de asoballamentos e barallanández Roca.
Pumuky). Será unha tia moi ledas as cartas do destino, a soluNel coméntase
gal, pero con iso non se come
ción foi inspirarse na figura de
que · as su as N
h
(intelectualmente talando). A
Emiliano Zapata e criar o EZLN.
clases son lenon mane en min
unha tia por moi "legal" que
tas, que "habla coas suas
sexa (que non todos. a vemos
Dentro del xurdiu a figura do
como si tuviera
tan "legal", cuxa frase favorita é
sub-comandante Marcos, quizá
la mano delan- sacrílegas
"Según Alarcos Llorach ... " e
porque a sua acción serviu para
te de la boca" e plumas, ainda
pláxia a todos os autores funsubverter a(des)orde social insalgunhas caucionalistas españois, non é digtaurada polo PRI. O nacimento
sas máis. o que estexan
na de asomar o nariz por unha
do Exército Zapatista é un acto
prime ir o que malladas en
institución, que se supón (só se
de sublevación diante das in· teño que dicer
supón) é un lugar para formar
xustizas cometidas co povo
na sua defensa auga bendita ·
profisior¡ais competentes , con
chiapaneco.
é que se as
moitos profesores como ela isa
suas clases
non será mais que un soño reChiapas quixo deixar de ser
non lle gestan
moto. Deixo aquí aparte un cosubaltern~ do poder central que
a alguén que non vaia e, sementário lido unha semana ana tiña arrecantada. O pavo pregundo, que se tala ou non coa
tes das vacacións de Natal no
cisa traballar nas $Uas próprias
man diante da boca, pero non
que tamén se mencionaba a
terras e non que veñan os terra"como si tuviera", xa que se ten
profesora ·Ana Valei ro (pero
tenentes a quedarse con todo e
ou non se ten e iso non é, ao
cóa que non teño nengun direideixar as farangullas. Os cammeu modo de ver, non é algo
to a meterme}.
pesiños non queren subsídios
mao, sobretodo se se ten en
baldios, senón traballos dignos.
canta que algun in.terfecto que
Todo isto para dicer que non enestá detrás deste xornaliño tala
tendo quen son os "catre pingüiO brado dos indíxenas loita por
coas mans nos petos coma se
nos" que se atreven -a meterse
afastar o subd'esenvolvimento.
mexase e parece "como si tucunha persoa tan digna de resA sua é. unha pelexa contra a
viera una pinza en la nariz" (e
peito como o profesor Fernánsubmisión. A
eu si digo ben, porque n-on a ledez Roca e ensalzar a susodita
dignidade non
va físicamente no nariz}. A "esinterfecta. Outra causa que hai
é súbdita de
pabilina" dáballa eu ao espabique dicer para rematar é que
ninguén, senón
_lado que dixo todo iso, que ainnon teñan tanto pudor de escontilla da verda- Obrado dos
da non se inteirou de que estaderse no anonimato os "catre
de. O EZLN é · d'
1 •t
. mos na universidade, lugar no
insubornábel . m_1xenas 01 a
pingüinos" de Humanidades que
que un vai ou non a clase, no
xa sabemos quen son (o antena sua protesta por afastar o
que os apontamentos non son
rior era unha frase feíta, por supor
unha vida subdesenvol·
o princtpal e no que o profesor
posto que eu si sei expresárme)
decente que
non nos vai levar da man .
·e de que lado están, e por quen
arrede dunha vimento
están manexados, verdade sevez unha dura
ñor Fidel López Criado?
subsisténcia.
As reivindicaOs Beatles eran catre, pero non
cións do EZLN subscrébeas
manchen a sua memória coas
moit axente ao ser do máis rasuas sacrílegas plumas, ainda
zoáb e is. Son por iso , como
que estexan melladas en "auga
queren facernos ver, uris subbendita", e s"e ainda non o esversivos?
tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 tán, moi pronto o estarán, :verQue ninguén interprete esta so34 24 11 - 34 30 56 dade?+
flama como unha apoloxia da vi6Telefax (981) 34 27 51
XOSÉ FERNANDEZ LoPEZ
léncia, estou seguro de que·o sub
(A CORUÑA)
é o primeiro que gostaria de-gar"

Ánimo
Sub-comandante

As sectas
do poder
Cando se me ocorreu o título
deste arttigo, en seguida me dei
conta de que levaba unha liña
algo crítica no meu temário do
subconsciente. Pero como non
teño pensado traicionar a miña
realidade latente, aí vai esa
análie. E direi de como eu vexo
as distintas ramificacións sectárias desde calquer centro de poder, ramificacións que van,
iso si, perfeitamente estrutu- Unha
radas ate o
ponto de' que sociedade

~~d~~~~~ó~~~ de indivíduos
se dar por despedido.

pensantes
seria máis
complexa para
manexar

Eu entendo que
é má forma de
funcionar, desde unha perspectiva aparentemente democrática, esta dos atadallos a que
ás veces nos vemos submetidos
os indivíduos. Porque, ou estás
nalgun tipo de "secta", enténdase organización sócio-política,
ou es un descarriado. Evidentemente que unha sociedade de
indivíduos pensantes seria moito máis complexa para manexar, e iso non lle interesa a nengun centro de poder. Daí sai a
organización sectária dos poderes que se aferran a estruturas
imobilistas, por moito que presuman de democráticas.
Desa imobilidade férrea, que ás
veces trata de mirar máis por
conservar a sua estrutura que
polo fin que di perseguir. Desta
forma tan departamental é de
onde saen os enfrentamentos
entre uns poderes e outros, que
non son máis que unha maneira
de loitar pola sobrevivéncia sectária e a hexemonia.
Eu reclamo unha sociedade de
indivíduos libres de todo mal,
como di aquela canción de Pedro Navaja, e non de indivíduos
mansos e arrebañados, onde
cada un poda ser el sen clasificalo de X, o cal xa o arrearía
doutras posibilidades. Non esquezamos que as sectas do poder son as que moven o mundo,
e marcan a liña pela que os demais debemos ir. Sen embargo,
eses poderes teñen, na maioria
das veces, formas de consolidaGión pouco éticas que leva á
prostitución dos indivíduos e á
sua mercantilización. Toda esta
maraña sectária leva a cuestionarse o funcionamento das democrácias, que na sua versión
teórica son aceitábeis, pero as
·práticas que se fan da mesma
deixan moito que desexar. •
MANuEL N~ÑEz FruZA
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E a .e ncarregada da música popular gal~ga en Luar

xuventude unha certa iñquedanza polo folclore?

Mercedes ·Peón

Non, para nada. Sempre vas coas
modas e non te fixas.. no pasado.
Como hai unha grande falta de comunicación entre os avós e os netos, existe quizais non ünha falta
_de interese, senón de coñecimento. Hai músicos que se meteron a
fondo cos ritmos étnicos africanos
que, cando aliaron á xente que ia
a Luar, alucinaron. Creo qu~ a alguns lles estamos a abrir os ollos
verbo da riqueza do noso f,olclore.

'Alguns que traballaban con ritmos africanos
agora fican pampos ao descobriren o folclore gal ego'
Gañadora do Trofeo
Mac Callan de gaita
no festival intercéltico
de Lorient e
alientábel
cantant , M rcedes
Peón apr enta cada
~ nr
n programa
Luar unha mostra da
mú i a p pular, nun
apartado tnográfi o
que e tá a ter bastante
éxito entre a
variopinta e colma
de actuación
de envol ida polo
e pazo de maior
audiéncia da TVG.

Necesitaríase un instituto oficial
para manter estas tradicións?
Seria fundamental. Non pararía de
recoller causas. Deberian colaborar coa xente que xa fi~o algo nese eido. Eu comprometeríame a
levar o meu traballo a un sítio onde o tratasen convenientemente,
para que quedase no futuro a disposición de quen estiver interesado. Sei dun traballo folclórico galega, subvencionado pola Fundación Barrié de la Maza, que está
en Viena porque ali existe un instituto deste tipo. Res1Jltame incríbel que esas gnivacións teñan que
estar fora do país.
Semella rexurdir o interese po1as pandeireteiras. Aí está o
apoio popular ao que fan as de
· Pallamallada, as Leilia ou vostede mesma. Están a gañar un espazo, que nunca deberon perder, dentro do folk galego?

ÓSCAR LOSADA

Estou un chisco
abraiada polo momento algo estra~
ño no que estamos. Foi como se
se cria e unha reafirmación entre a
xente da aldea.
Cando ante ia recoller, a xente non
con ideraba importante o que facia (bailar ou tocar
un in trumento) e
agora vexo que a
xente princípia a
confiar na riqueza
ultural que pouen. Ao público
chocoulle moito
ver a estes mú ico , pero reacciono u moi ben ao
igoal que a xente
da TVG, que viu que daba audiéncia e exi tian grande arti tas

• ÓSCAR LOSADA

'Galiza
non ten ponto
de
comparanza
con nengun
país dos
chamados
celtas no seu
folclore, o
nos o
é máis rico"

Mercedes é compoñente do colectivo "Os raiceiras" que dese
hai dez anos ven investigando e
facendo recollidas no folclore
galego. Como xurdiu a posibilidade de facer un apartado etnográfico dentro de Luar?

l

Actuei en Vigo nunha homenaxe
ao gaiteiro e ali e taba un do
guioni ta de L11ar, aoque llego tou como apre entaba a peza e o
que facia. hamáronme para actuar no e pazo e, a partir de e moment . Manuel Aba pediume que
fixe un apartado e pecial para a
mú ica p pular galega.
D poi de ca e tres ano , que
repercu ión pen a que tivo para
a mú ica popular e te apartado
dentro do programa máis vi to
na TVG e na noite dos Venres
· na Galiza?

descoñecidos no
país.
Hai risco de que
se podan perder,
non só cancións,
senón tradicións,
bailes, festas,
etc., se non se
traballa para recuperalas?

Perdidas xa están.
As aldeas teñen a
cada menos habitantes e os mozos
vanse para as cidades. Esa espanta=
neidade do folclore que habia, desapareceu. Os vellos
din que a televisión e os coches
foron os que remataron coas festas. Agora xa non
vai ser igual ca antes, falla o mo-

tivo, pero se sabemos aproveitalo
podemos recuperar certas causas
e que a xente nova que fai música
folk se rnergulle no folclore pará
manter esa riqueza, que persiste
en Irlanda e outros países. Galiza
non ten ponto de comparanza con
nengun país dos chamados celtas
no seu folclore, o noso é máis rico. Desgraciadamente o baile está case desaparecido. Unha maneira de avanzar seria que aos nenos na escala lles ensinasen a
bailar folclore galega como se fose un xogo.

Os ritmos étnicos
Ternos unha grande riqueza
máis tiramos pouco proveito dela ... Sen dúbida. A xenté da aldea cando colle un rhmo alleo,
como a rumba, interprétao dun
xeito que soa galego. Saben asimilar os ritmos ao noso folclore,
o que é moi importante. Nota na

Antes deste rexurdir, as pandeireteiras xa tiñan desenvolvido un
bon traballo en diversos colectivos. Agora xoga a promoción,
entrar nos festivais .folk procúranos apoio popular e ser recoñecidas. No folclore sempre se lle
prestou unha grande atención ás
pendeireteiras e agora ese interese semella maior. A gaita era o
instrumento rei da Galiza, pero
os reis deben ser as voces e os _
instrumentos de p.ercusión como
en calquer cultúra antiga. En
tempo na Galiza a pandeireta tocouna pratícamente todo o mundo. Hai cen anos había pandeiretas en case todas as casas.
Dise que no noso país hai moi
boas voces, está de acordo con
iso?
É verdade, ternos voces espléndidas, cunha grande poténcia. O
"Mistério das voces búlgaras",
que agora están de moda, é un traballo excelente pero na Galiza non
Hes. ternos que envexar. •

'Vellos e novos debia.n xuntarse para revitalizaren o folclore'
Como 'é un dia de recollida etnográfica para Os raiceiras?

:t

1,
1,

:t

3.
3.
:t

1

cunha pandeireta ou violín e facian todo tipo de pezas. Co que
lle daban -palas casas era co que
vivían. Moitos cantare mercábanse na feiras, ao igoal que as coplas ou romances. ·

Tras facer unhas pescudas, tentamos ir a tito fixo. Primeiro tran ládaste ás foliada daqueles tempos, que te expliquen como eran,
tentando reviver ese ambiente para saber o que facian nelas. Na
parte final chegan os cantares.
Despois ímonos a unha casa determinada que nos interese. CQs
gaiteiros facemos todo tipo de
melodías e perguntamos polos
cantares, xa que ás veces tiñan
pezas dese tipo.

O gaiteiro estivo moi desprestixiado. Cando vostede os leva a Luar,
séntense artistas por un dia?
Totalmente. Doulle un dado, ~ei
dun gaiteiro da zona de Cúrtis do
que serian. Desque saiu en Luar
sacáronno na revista das festas e
é ·moi popular. Os gaiteiros até ó
ano 1950 estaban .moi considerados, o que acabou con eles foron
as bandas municipais, que era o
que máis atraía nas festas. Os
meios de comunicación tamén teñen culpa ne.se desprestixío.

Perviven os cantares de cego?

s
3.

;\

)

Si, pero eles non Bes chaman asi.
lso foi unha etiqueta que se 11es
puxo. Os cegos · ian palas portas

Mália todo hai moitos gaiteiros,
afortunadamente, no país.

É curioso pero é que a todo o
mundo lle gosta que o seu filio·
baile algo de muiñeira e ter unha
gaita pendurada na casa, pero
non se lle dá o valor que ten ao
noso folclore, ainda que se albisca unha mellaría. Habia tamén
un problema engadido que os
gaiteiros "grandes" desprezaban
aos das aldeas, cando algun dest es debería ser pasto como
exemplo para a nosa música polo
seu xeito de tocar.
Cal é a reacción da xente cand_o
fan recollidas?
A xente vel1a, cando tocas para
eles, vólcase completamente bu-

lindo ao ritmo da música. Os
concellos deberían facer festas
para os nasos maiores e x un talos
nelas cos rapaces para tentar viver xuntos algo da tradición xa
perdida. Asi avanzaríamos moito.
O mao é que as institucións non
están moito polo labor de apoiar
o folclore. Ternos que ser realistas, o que facemos é interesante
para telo arquivado nun futuro. O
importante é ir metendo á xente
no noso folclore. O que é imposíbel que as muiñeiras se bailen
coma antes.

e

Despois de dez anos recollendo,
ten algunha anédota curiosa?
Unha_vez fomos ~uscar a un gai-:teiro aló lonxe na montaña e marchabamos co seu irmán, que a ca-

da pouco berraba sen que escoitásem.os rcsposta nengunha. De súpeto ouvimos un ben-o lonxano e
fornas dando uns cos outros polos
brados.
Doutra unha pendeireteira maior
até chegou a sangrar tocando, e o
seu comentário foi: hai 40 anos
que non toco, para unha vez que
o fago hei tocar até rebentar!
Aparte, certa vez cantei en Vigo
para unha festa en prol dos refuxiados bósnios, e interpretei
unha peza galega cun toque arábigo: ao rematar, a xente perguntábarne se era unha peza
bósnia. Fiquei abraiada e un
pouco triste ao ver que a xente
do país non se decaraba do que
era gal ego.•

•.................................. ...........•.................................................................•...........................................................•
~
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• Intereámbio
teatral do IGAEM
con outras
autonomias
Cornpañias teatrais profisionais
da Gal.iza, Aragón e _Madrid van
participar nun programa de
intercámbio para sair do seu
habitual ámbito de
representación. O programa está
enmarcado nün proxecto do
Ministério de Cultura e
coordenado na Galiza polo
Instituto Galega das Artes
Escénicas e Musicais. No noso
país comeza o seis de Febreiro en
Vigo e remata o 25 do mesmo
·
mes ria Ferro] con doce
representacións das compañías
Guirigai de Madrid e Tranvía e
Tántalo, ambas de Zaragoza.
Chévere, Teatro do Atlántico e
Teatro do Noroeste actuarán
tanto en Madrid como en
Aragón.+

das emisoras autonómicas de
televisión e rádio. A viaxe estaba
financiada pola UE e org~mizada
pola Axéncia Europea para as
Línguas Menos.Estendidas, coa
colaboración da A~ociación
Sócio-Pedagóxica Galega,
delegación galega da citada
Axéncia.+

•Os espazos
radiofónicos
galegas en
Catalunya
apresentan un
libro homenaxe a .
Paqüita Álvarez
· Un mes despois de se constituir a
asociación Espazos Radiofónicos
Galegas en Catalunya, ERGAC,
morria en Barcelona unha das
suas representantes máis
sobranceiras, Paquita Álvarez ·
Larnela. No cabodeano do seu
pasamento, a asociación á que
pertencia ven de publicar un libro
en homenaxe a ela: " ... esa mania
tua de VIVIR EN PRESENTE''. Ó
libro dedicado a esa muller do
Cargo é unha obra moi plural con
artigos de numerosos galegos que
residen en Cataluña. Non trata de
ser unha magna homenaxe a
Paquita, senón que pretende
abordar "a memória dunha rnuller
iriteira, dunha galega vital que se

Paquita Álvarez.

identificou por riba de todo cos
emigrantes".+

• Expertos europeus
visitan os meios
públicos galegas
Dez xomalistas procedentes de
distintos Estados plurilíngües
europeus chegaron á Galiza o
pasado 26 de Xaneiro para
interesarse polo funcionamento

•O Venres 10 ·
fállanse
os prémios
Irmandade
do Libro
Por cada unha das seis modalidades
que hai (meios de comunicación,
editoriais, autores, entidade ,
libreiros·e coléxios) hai catro
finalistas que optan ao prémio
lrmandade do Lihro, que se falla en
Vigo o dez de Febreiro. Ese me mo
· dia procédese á entrega de prémios
das distintas modalidades. O
galardón foi instituido pola
Federación de Libreiro da Galiza e

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Fotos no túnel ven de sacar ao
mercado unha série de postais
ilustradas con imaxes da Torre
de Hércules manip1:1ladas por·
ordenador para situala
historicamente. A primeira é do
seu nacimento, recén rematada a
sua construción e vista pola cara
Sul. A segunda é da primeirá
época desde o Leste nun
meiodia de Primavera. A
terceira é unha imaxe da Torre
no seu momento de esplendor a
pleno funcionamento nunha
noite dé verán. A cuarta
representa a sua decadéncia na
ldade Média. A quinta retrata o
seu ocaso, case destruida; aqui é
totalmente visíbel a edificación
, sobre a que se.reconstruiu a
Torre actual. t

•A AS-PG convoca
a IV Edición
do Concurso de
Guións de Vídeos
Didácticos
Tres prémios de l 00.000, 50.000
e 25.000 pesetas repetitivamente
para o gañadores son a dotación
do VI Concurso de Guión de
Vídeos Didáctico da Asociación
Sócio-Pedagóxica Galega. O
prazo de entrega (na se da AS-PG
na rua Laracha 9, entrechán da
Coruña) remata o 15 de Xuño
vindeiro. O xuri valalorá o
comido pedagóxico, o intere e do
tema, a ua cualidade literária e
técnica e a ua posibilidade
económica de realizac ión do
guión.+

• Fina Ca alderrey
gañou o prémio
O Barco de Vapor
O pa ado dou de Febreiro
fallou e en Compo tela a edición
decimoprimeira do prémio O
Barco de Vapor de literatura
infantil en língua galega. Fina
Ca alderrey Fraga foi a gañadora
cunha obra titulada "O mi tério
dos fillos da Lua ', que foi dotada
con un millón de peseta . +

•A Torre
de Hércules
manipulada
por ordenador

1 .. .

esta é a su~ cuarta edición. A No~a
Terra resultou eleita, no capítulo de
meios de comunicación, na pasada
edición pala sua labor de
promoción do libro.+

• XVII Concurso
Nacional de
Poesía O Facha

• Éxito da campaña en beneficio das casas de cultura da Habana
O Cónsul de Cuba na Galiza, Luis Felipe Vázquez Vázquez, partícipou no peche da campaña organizada pala CIG para dotar de meios audiovisuais as casa de cultura da Habana. O próprio
cónsul calificou de exitosa unha campaña que contou coa colaboración de 347 artistas, na que
houbo oito exposicións, cinco subastas e venda directa e na que se recadaron tres millóns de pesetas.+

O 28 de Febreiro remata o prazo
para a entrega de orixinai do
XVII Concur o de Poe ia O
Facho (enviar por triplicado á rua
Federico Tápia, 12. l" da
Coruña). Poden concursar
aquela per oa que non teñan
publicado individualmente un
libro poético. O tema é libre a
exten ión ilimitada, pero o
número de poema máximo é de
cinco. O prémio está dotado con
40.000 pesetas e o fallo erá
difundido na segunda quincena
de Marzo.+

NON TODOS OS REBELDES· DO SESENTA E OITO
FORON LOGO TRAIDORES
M. VEIGA
Hai quen gosta de lembrar que os fundadores dos grandes almacéns franceses FNAC
eran troskistas no sesenta e oito. Con anécdotas pontoais coma esta, alguns construiron unha interesada teoría socio-política que
ven redundar no aforismo tradicional de que
as persoas son revolucionárias aos vinte
anos e conservadoras a partir dos coarenta
(por cerro, que ideoloxia terán de maiores
os estudantes de Económicas que hai un ano
aplaudían entusiastás a Mário Conde?).
O movimento de protesta do sesenta e oito
é probabelmente o que máis prendas pagou
· en mans de sociólogos de ocasión. Guy
Debord era un daqueles franceses gauchistas que nun texto sobre a vida cotiá acuñou o seguinte xogo de palabras: "A vida

privada está privada de qué? Moi simples:
de vida". AdscritÓ á denominada InternaC"ional Situacionista, algunhas das suas
análises teñen mái's vixéncia se cabe no dia
de hoxe, o que non é
dicer pouto. Unha das
inquedantes perguntas
que realiza nun opús- ~stá
culo datado en 1961 é
esta: ".O desenvolvimento da sociedade da
abundáncia debería desembocar na abundán·cia de qué?" ·

1

os electrodomésticos até convertir o fogar
nunha réplica desa mostra recente, inxeniosamente titulada: Exposición de obxetos inúteis.

•••••••••••••••••••
'~vida privada
privada de qué?
Moi simples:
de vida"

Quizá, parece suxerir Debord, o fin último
do actual sistema de vida sexa multiplicar

Pero o intelectual esquerdista nunca chegou
a rexentar unha grande
cadea de almacéns, nen
fixo nos · anos oitenta
tripas coa sua moral
para lle cantar loas a
algun mandatário socialista. En 1967 publicara un libro de longa influéncia: A sociedade do espectáculo . E anos despois daría
a coñecer os seus Comentários sobre a so-

ciedade do espectáculo, traducidos ao español por Editorial Anagrama en 1990.
Trátase dunha obra corrosiva e vixente. "A
história -afirma- era a medida dunha
novidade verdadeira; e a aquel que vende
a novidade interésalle facer desaparecer o
médio de medila". E engade: "Un Estado
no que ·se instala de forma duradeira un
gran deficit de coñecimentos históricos
non pode ser conducido estratéxicamente"
ou tamén: "Grácias ao espectáculo a sociedade ere que xa non ten necesidade de
pensar".
·
Debord suicidouse o últirno dia de Novembro de 1994, desmentindo, da forma máis
brutal que podia facelo, aos agoreiros do
conservadurismo.+
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contá de libros
a un autor que era capaz de máis.

He inri ch
Boll dez
anos despois

E neste preciso.momento da reseña, ou xa antes, algun leitor póde_se pergunta~ a que ven falar tanto
de J!einrich Boll. Polo décimo aniversário da sua morte, que se celebra hogano? Non; sinxelamente
poque a finais do pasado ano viu
Jume, por vez primeira, unha obra .
do escritor alemán en galego: Opinións duo· pallaso. Editorial Tambre. Oleiros, 1994 (tradución, ·máis
que correcta, de Laureano Araújo;
258 páx., 1.670 pta.).

Opinións
dun pallasa
Hai escritores que amamos máis
polas suas tomadas de posición do
que pola sua literatura. Un deles,
para min, é Heinr.ich Bol! ( 19171985). Boll, a quen se concedeu o
prém io No bel de Literatura en
1972, foi un loitado r contra toda
forma de ditadura e durante moito
anos, talvez ao seu pe ar, quei zá
desatendendo a obra própria, foi
unha voz libre nunha Alemaña que
parecia cabalgar cara o fascismo pen ábamo nó - ou, cando meno , cara unhas forma moi autoritárias de governo. A voz de Boll
empre e tivo pre ente en cada momento en que era nece ária facer e
ouvir no eu paf . O leitor curio o
non ten máis que percorrer o índice
do volume Más allá de la literatura. Ensayos pofítü·os y literarios
(Ed. Bruguera, Barcelona, 1986).
Mar como narrador, a aquele que
no intere aba como voz libte, non
acabou nunca de no intere ar, ainda que o léramo . (Per oalmente, e
como anédota que non ven a conto,
debo dicer que correx in duas obras
ua , tipograficamente: Retrato de
grupo con señora e A honra perdida de Katharina Blum. Tres veces
cada unha poi ian a unha edición
de luxo e IJOn podía ter erros).
Heinrich Boll, como e crebe Hans
Mayer nese magnífico libro A literatura alemá desde Tlwmas Mann
(Alianza Editorial. Madrid, 1970),
converteu e, de de o momento que
vai de ¿Onde esrahas Adan?. 1951 ,
a sua primeira novela. a Opinións
du11 pal/aso. 1963. "no prototipo da
literatura alemá de po guerra. En
Boll. engade Mayer. tíña e de novo
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a un escritor popular, no bon sentido da palabra, que parecia pintar o
representativo e xulgar tamén en
representación, e, ademais, con
máis aptitudes e máis habilidade de
artífice, que aparcaban desde un
princípio toda posíbel sospeita de
popularismo" . Que impulsaba a
B oll a escreber? Mayer di
que un pouco Boll estivo
como moqueándose di xéra- preocupado
e que era o por
eu descontensubverter a
to contra catro
causas: "cos de conciéncia
Colónia, os dosseus
-seus concidacon tempodáns; cos alemán , os seus ráneos e
compatrio tas; por
cos pequenoburgueses, os descreber o
da s ua mesma volcán en
clase soc ial ; erupción
cos católicos,
os seus correli- que.tiña
x ion á r i os". frente sua
Mais o descontento pode non
producir boa literatura. Para o mesmo crítico alemán, Bo11 falla porque non se deu
coma que a me11or narrativa realista, na que inclue ao noso autor, eleva o cotián ao mítico. Mayer, que
nos ano 70 deu un libro sen igual

PARIMAGE

· na crítica literária do noso século,
Os marxinais. Mulleres , xudeos e
homosexuais na literatura europea
(en español foi traducida, e editada
por Taurus, 1976, co título de Historia maldita de la literatura) , non
era moi amante de Boll escritor.
Pola contra, Marce} Reich-Ranicki, ·
o crítico máis influínte da República Federal Alemá era un entusiasta
de Bol!. A revista· valenciana Debate publicou, en Marzo de 1994, un.
libriño adxunto ao número 44 da
devandita revista, no que se recollian diversas críticas e glosas do
crítico mencionado sobre Boll: Más
que un poeta. Sobré Heinrich Bol!.
O tal · volume recollia doce artigos
sobre o autor de Ca:sa sen amo. Doce traballos que glosan a firgura e
diferentes obras do e/ critor alemán.
anote ·o leitor b traballo titulado:
"Un libro del descontento y del
amor". É a reseñf que sobre Opinións dun pallasp escrebeu ReichRanicki o ano da sua publicación
( 1963). Para Reich-Ranicki é "un
libro tremendamen'te decepcionante
e moi digno de Ser lido". Mais, tamén, naquelas páxinas en que opallasa Schnier fala da sua convivéncia con Marie, cando fala das sua
dor e dos seus ciumes, "pouco do
que produciu a1prosa alemá máis ·
recente pódese igualar con algunhas destas pasaxes". Reich-Ranicki
remataba a sua reseña pedindo máis

Seoane e o cine

Opinións dun pallasa non é a mellar novela de Boll; é, iso sí, a
máis lida. Como case todas as
suas novelas, a presente trasloce o
propósito que a anima e arríscase
a converterse en demostración antes que en ·mostra. Sobran páxinas
na novela, demórase e reitérase e
prepára ao leitor para subir unha
rampa que se descobre demasiado
longa. Se ben o "pallas-o" Hans
Schnier acada os trazos dun personaxe, non existe na presente novela, e pódese afirmar que _e n nengunha das d~ Boll, un personaxe
tipo no sentido lukacsiano do termo, como pode selo un Felix
Krull, do Thomas Mann. Non é
Opinións dun pallasa unha novela
impecábel, mália usar moi ben,
pero non tan ben como en Casa
sen amo , da "redución temporal_"
da que fala o tradutor galega, mais
non é ..motivo de preocupación,
nen pode selo de queixa por parte
do leitor: Boll estivo preocupado
por subverter a condéncia dos
seus contemporáneos e por descreber o volcán en erupción que
tiña frente sua. Esas ocupacións
non lle permitiron buscar esa outra grandeza; pero sen nunca baixar a garda, esas preocupacións o
converteron no escritor alemán
máis lido, e odiado, do seu tempo.
Hoxe , dez anos despois da sua
marte, a mellor ·homenaxe que se
lle pode facer é .lelo; o·u relelo, e
lamentar que nos falte a sua voz.+

C'l título de O cine e a fotografia,
Xavier Seoane e Lino Braxe veñen de
~grupar tamticamente os escritos do
noso artista e escritor sobre estes dou s
temas. Editado polo CGAI, o traballo
inclue comentários de Seoane na
revista Galicia Emigrante e na
audic ión radiofónica do mesmo nome;
notícias de cine, fragmentos epistolares
e unha série de once figuracións so bre
persoas vence liadas coa pantalla:
desde Rita Hayworth a Maria Casares,
de Alberto Closas a Woody Al len. +

Minius
Minius é. o título da revista do
Departamento de Historia, Arte e
Xeografia da Universidade de Ourense,
minoritariamente escrita en galego e
con traballos de história, de hi stória da
arte, xeograifa, antropoloxia~ socioloxia
e reseñas de libros e que acolle Ediciós
do Castro. Traballos de Pegerto
Saavedra (As grandes tendéncias
comarcales na e1•olucióirda poi·oación
galega), Alberto Valin (A
francsaso11eria ame1ica11a do século
XX. lugar de encontro e de integración
social dunha peqena e selecta o:na da
emigració11 galega) ou Ladislao Castro
(Leitura antropolóxica qo .u so de
adornos), entre outros. E a edición
correspondente a ) 993-94. +

XGG

Máis do Peru
Hemando Calvo e Katijn Declerq
· publican en Txalaparta o libro Peru.
Os senderos posíbeis, un traballo
xornalístico que renova a sua
actualidade ante a guerra fronteiriza co
Peru. O libro aborda a situación interna
do país andino, cun dos conflitos ·máis
longos e enquistados de América
Latina, e en particular sob re a guerilla
de Sendero Luminoso .•

.

,

O pensamento
mítico

.Fina Casalderrey

O descubrimento do amor
nun·diario adolescente. dj;i!IL1
1

A revista Grial adica a este tema
monograficamente o seu número 124.
Traballos de Helena Cortés
(Definición. historia e destino do
mito). Felipe Martínez Marzoa (Para
1111ha crítica dos conceptos '" Mito " e
"Logos" ), Manfred Frank (Do11sce11tos
anos de crítica á racionalidade e o
de 1•e:o dunha 1101•a mitoloxia),
Cristoph Jamme (lntrodución á
.filosq(ia do mito. A /dade moderna e
contemporánea ), Manuel Delgado (0
mito estrutural. Claude Léi'i-Strauss e
a análise da mito/o:áa), Gilbert
Durand (A fa lta de lóxica do mito),
Andrés Ortiz-Osés (A"deusa hosca e o
de1¡s-lúa .rapo11és) e unha entrevista de
Carlos Femández a José Antonio
Fernández de Rota. f

-_,
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Arte

I!

Mar

desbotada tras ver o resultado final da obra.

de fondo

Nesta ocasión o pretexto é a patela, que é tomada corno un obxecto "primitivo", e calificámolo
asi xa que non leva firma recoñecida, é "anónimo". Porque enténdese que á história da arte contribuen os artistas con nome e talento recoñecido, mentres que o
mundo da artesanía, que non ten
história con maiúscúla, é un conglomerado de persoas sen nome,
pero que nomean a unha comunidade e son continuadores dunha
tradición.

Arte

por apropriación
-,

A arte, mm país coma o noso, podia actuar como unha via aberta
cara outras posibilidades distintas
das que nos oferece o sistema.
Pero polo xeral carécese de emoción e predomina o consumo, a
urxéncia de participar do éxito, e
o artista vese atrapado polas
grandes ofertas que chegan via
institucional para non permanecer á marxe da envolvente culura
do flash na que vivemos.
Ésta necesidade de participar nas
ofertas institucioriais parece que
v·en marcando a produción dalguns dos artistas galegas das últim~s fornadas. Hai urxéncia por
estar na lista, de sair nese catálogo, quer dicer, de destacar, de so- .
bresair ostensibelmente (de ser
alguén). Pero isto marca a dócili:dade dos artistas e, ao meu entender, a perda de espontaneidade e
orixinalidade ao tratar de presuinila con alarde, como asi pudemos comprobar na mostra Mar
de Fondo. Trinta Artistas por
Galicia, aberra no compostelán
mosteiro de San Martiño Pinário
e, nesta ocasión, o marco impónse e fai que un non saia decepcio- ·
nado. Mais a cousa seria outra se
a mostra estiver exposta noutro
marco menos monumental.
A cousa parece que funciona asi:
unha persoa ten unha idea, que
pode ser boa ou má, comentaa con
alguén da Consellaria de Cultura e
a idea vai adiante, entre outras,
porque orixina un capital simbólico que vai parar ás arcas do poder.
Noméase un comisário ou cornisária que, el}tre outras, falará cos artistas para que fagan obra para a

Mariñeiros, Xosé Suárez.

nunca ao su- A
xeito, ao mundo do que pro., necesidade
cede. Mais o de participar
resultado final
nas ofertas
é deprimente,
por non dicer institucionais
insultante, co- parece que
mo querendo
demostrar que ven
mirando cara marcando a
dentro non hai produción
orixinalidade,
que esta ven dalguns
do mimetis- dos artistas
mo, de facer gal egos
cousas semedas últimas
llantes.

ocasión. Neste caso en concreto,
aos artist~s entregóuselles unha
patela, esa cesta plana e baixa que
as peixeiras levaban na cabeza para ir vender o peixe polas aldeas,
como unha matéria prima esperando ser elaborada pola criatividade do artista.
A idea pode que non sexa de todo
má, tarnpouco é novidosa. Trátase
de que un obxecto da vida cotiá,
que perdeu a sua función- e polo
que hoxe só mostran interese os
etnógrafos, poda ser convertido
nunha peza muséabel como obxecto artístico que desperte o interese do público e non como unha mera relíquia etnográfica. Trátase de revalorizar un obxecto
arrincándoo do seu próprio con- texto cultural, apropriándose del e
representando nun novo contexto,
mais mirando sempre o obxecto,

forna das

No fundo ·a
idea ven rodeada por eses
ribe~es de modernidade que non
son máis que escapes en todas as

direccións própria dunha ociedade satisfeita na que o artista
acomódase e trunfa o hedonismo
ou o artificioso . Pero bu quérnoslle o lado positivo , como seria rachar os limites, dar rédea
solta á criatividade, á imaxinación dó artista. Lernbrernos que
moitas veces o chamado "primitivo" funcionou como un verdadeiro motor que tirou das vangardas. Podemos levar -a ·causa
ainda por outro lado: esta mostra
significa que no pensamento de
certos teóricos da arte galega xa
entrou en decadéncia a admiración por cerras conceicións global izantes e hai unha volta a
ollar cara dentro, cara a nosa tradición e o noso "primitivo" que
nos poden levar a outro auxe
criativo.e a unha nova etapa dourada da arte galega. Mai s esta
idea, como xa queda dito , está

Os "Trint.a Artistas por Galicia"
podemo dicer que fan interpretacións plá ticas, retóricas, sobre un
obxecto carregado de moitas vivéncias. Pero algun tornaron o
encargo in titucional dun xeito lixeiro, outro parece que renden
cara o minimali mo, no senso que
ali e minimaliza todo, de aparece ca e todo, men o a patela nova
do trinque, imaculada, como nunca a teria unha peixeira. Un crítico fai unha montaxe e colle pre tado o nome do irrnán. Hai , tamén algunha cou a intere ante,
mínimamente pensada e elaboradas, pero cóntan e co dedo dunha man . Pero non hai referéncia
nengunha á mullere que levaban a patela na cabeza, que andaban quilómetros de noite para
iren buscar o peixe á praia e logo
iren vendelo de dia pola aldea
ou intercarnbialo por produto do
agro. Eran as rnul1eres de Muxia
que esperaban o toque da buguina
para biaxar á praia de Cru a
comprar o peixe. Eran as mulleres
de Noalla que ian até os areais de
Reboredo ~ruzando pola Lanzada
de noite para e perar polo peixe
que viña do boliche e que logo
elas ian levar máis alá da ua parróq u ia. Ela ó deixaron a ua
impronta na obra de fotógrafo
como Suárez. +

Prodíganse na TVG desde hai un
tempo os espazos adicados á emigración galega. Sitúanse a médio
camiño entre o testemuño sensibleiro e a propaganda institucional
láudatória da xestión da Xunta, do
omnipresente Amarelo de Castro, e
sernpre como fundo a idea da modernización do país· a cargo do
gran patriarca Frga. Así ouvíamos
nµn espazo sobre a comunidade
galega en Cuba, e despois de várias
intervencións de cargos xunteiros,
o testemuño dun vel1o emigrado,
emocionado ao chegar á sua terra e
comprobar que en troques de corredoiras habías pistas e cociñas de
gas e luz eléctrica polos fornos e .
candis de antes. Fórase no ano 50,
.pero ese pequeno detalle cronolóxico é o de menos nesta reptida
moralexa do progreso tlo país_baixo e grácias á éxida fraguiana.
No programa "Feítos", patrocinado polas catro deputacións e unha
mareante lista de institucións e
organismos públicos, efectúase
operacións nesta onda, introducindo o espazo polos ac.ordes do
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Gateguidade procura explotar a emotividade da emigración.

bardo oficial dos "populares" gaJegos, Xoán Pardo.
Pero esta ramplona- propaganda
governam.ental non é case nada
comp'arada co cúmio da horterada
e da vergoña allea que é o programa quincena] "Galeguidade",
apresentado e dirixido por Fidel
Fernán. Alguén gardaba algunha
dúbida sobre o significado de tan
usado vocábulo? Femán acláranolo constantemente, até o empacho.
A galeguidade non é unha condición adquirida polo nacimento
neste país (a unha señora perguntoulle Fidel se viaxara á Arxenti-

na, e diante da sua negativa, concluiu; "non fixo vostede galeguidade"). Sabemos pois que non é
algo que se sexa, senón que se fai.
Pero non consiste só en viaxar a
ultramar: a un galego que traballa
en Valdepeñas (pero que antes o
fixo nos USA, aí queda a machada) 'pergúntalle o apresentador como pasou o último 25 de Xullo. O
interlocutor explica que "a festa do
apóstolo" pasouna con outros galegas, e cando estaban xa animados sacaron de gaita e pandeireta
e... "fixeron ga1eguidade!" (sic),
antecípase Femán entusiasmado.
Sumido nese trance galeguizante,
o apresentador entrevista en cada ,
programa a algun galego que acadou o éxito (quer d\cer, que é un
executivo eficiente) nalgunha empresa estranxeira, afanándose por.
facernos ver o extraordinário do
caso. Un galeguiño que é moi
aprezado polos seus xefes nunha
importante firma belga, outro que,
di Fernán cos olios abertos, "manexou segredos de estado!", ao
que respos"ta o entrevistado que
"non tanto, home, non tanto".
Ás veces os intervinientes non están tan empapados de galeguidáde
como require a ocasión. Oeste xeito, na c_on~xiói:i yia_s_a~élite ql!e_po_n

en contacto visual e telefónico a
parentes separados pola emigración, amén dos erros técnicos, a
superposición
das conversas .
e a falta de
sincronización A boa
de comunicantes e apresen- vontade
tado res, pro- dos
dúcense situa- participantes
cións curiosas.
O outro dia, é
un galego emi- convertida
grado no Bra- en ''.reality
sil que non dicia nada por- show" da
q_ue segura- emigración,
mente .nen se
coa
decataba de
que parentes propaganda
estaban a fa- go~erp.a
larlle. Outro
puña cara de mental
."que raio pinto de rigor
eu aqui", e
cando o instaron a expresar
a sua morriña deixou ben claro que
a el iso da galeguidade ... : "para
rnin é a mesma coisa, tanto fai, xa
viri aquí no 45 ... ".
Pero Fide1 · Fernán é inasequíbel
. ao desalen to, e a seguinte xogada,
xa_no estúdio, saille redonda. ·
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Consegue facer chorar a unha eñoriña a quen lle vai acando por
uriha porta, e por orpre a. a ua
filia non vista en 25 anos, e despois, e estirando a situación lacrimal coma un chicle, ainda lle aca
da chisteira ao seu tamén descoñecido neto arxentino.
Antes desa traca final, recóllense
pedimentos de parentes galegos
para buscar a irmáns, tios ou amigos que non deron sinais de vida
en trinta ou máis anos. Fidel Fernán perfílase xa como o Lobatón
galego: "a equipa de investigación
de "Galeguidade" ponse en marcha, señora". Onde máis <loado o
van ter, por cerro, vai ser no caso
dunha señora que buscaba descendentes na Arxentina... fara facerse
cargo dunha herdanza.
Un penoso programa, que abochorna ao máis bregado en bódrios televisivos. A boa vontade
dos participantes é convertida en
"reality show" da emigración, coa
propaganda governamental de rigor, e cun apresentador ."galegueando" (igual que as folclóricas
"españolean"), pensando que o
·que fai é "galeguidade'· cando non
é máis que tele-lixo:+
·
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Cinema
111

111

Un relóxio .
no traseiro

Travolta ou Willis non sexan nen
Sterling Hayden, nen Mitchum,_.
nen Ryan, nen Bogart ou Cag- ·
ney, nen a Thurman sexa Ava
Gardner ou Linda Darnell por
moito que se poña de morena.
Tampouco é doa<lo recriar un
ambiente que tivo a sua razón de
ser nos 40/50 onde a man sábia
de-Huston ou I:Iawks, de Siodmack ou Preminger facian radiografía sócio-histórica dos Esta"
dos Unidos da posguerra.

Pulp Fiction
Gañadora da Palma de Ouro na
pasada edición de Cannes e premiada xenerosamence alá onde foi
apresentada, Pulp Fiction, confirma que Tarantino ven de acadar a
máxima aspiración do cinema inde-penden te americano: facerse
dependente. Surprendéranos este
novísimo Tarantino moi especialmente con "Reservoir Dogs"
( 1992) onde a violéncia desatada,
os diálogo veloces, o papel determinante dos actores, a correcta
composición dos personaxes moi
referéncia dos no pasado e unha
boa dose de humor negro, con tituian parte das suas receitas cara
o éxito. E te breve filme, moi influenciado polo Kubrick de
"Atraco Perfeito", de velaba
grande parte de a parafernália
criadora que e facia reiterativa
en "Amor a queimarróupa' e '
"A a ino Nato ", dou guión da
ua autoría rodado por Tony
Scott e Oliver Stone.
Pulp Fiction é a s ua segunda incursión como realizador e a confirmación das sua teimas máis
amadas: violéncia, humor e arroladores diálogos, moiros, demaiados, moi achegados ao baleiro
e nun camiño cara o absurdo, o
falar por non estar calados. Son
diálogos sen pés nen cabeza, ditas por matóns admiradores da
vella Europa, con preocupacións
existenciais e con falares de filósofo. Tarantino xira en torno a
eles con constáncia abusiva e
convérteos no nó gordiano dunha
hi tória que pretende ser contada

Quentin Tarantino, director de Pulp Fictíón.

1

en imaxes (alguén probou a seguir o filme cos olios pechos?).
Alguns <lestes diálogos, ás veces
monólogos, son espléndidos, como aquel, no que un extraordinario Christopher Walken canta a
história do relóxio ou as intervención especialmente atractivas de
Mr. Lobo, tan sabiamente interpretado por Hcyvey Keitel; pero
en xeral existe. unha sobrecarga
de texto non xustificado nas imaxes (média dúcia de situacións
ocupan 150 minutos).

JAMES FEE

O filme que xurdiu como unha
curtametraxe cunha história, foi
ampliándose a unha longa con
duas histórias máis -inventadas
por Tarantino e Roger Avaryque non tiñan relación néngunha
coa primeira e que mercé aos diñeiros de Danny De Vito fusionáronse para daren vida a Pulp
Fiction: que non é mais que unha mistura de vellas histórias .do
cinema negro que busca descaradamente a recriación con moito
de "cópia" mimética. Mágoa que

Pulp Fiction narra tres histórias
que conforman o labiríntico argumento do filme. Arranca dun,prólogo que remata bruscamente (antes
dos créditos) O xogo de
e que sinala o histórias
ton xeral ~o ·
que irnos a que se
ollar. Logo entrecruzan
veñen
tres
co truco
histórias que
final
e de
son, por adición , as que coqueteo
sosteñen a
metraxe: a de constante
dous matóns e co "tempo"
os seus traba- xa 0 fixo
11 os (axustar
contas, acom- un rapaz de
pañar á mu - vinteoito
ller do xefe); anos de
a dun relóxio
e o seu dono apelido
(Wi llis, Me- Kubrick,
deiros); e , fi- hai catro
nal mente, - a
terceira histó- décadas
ria que volve
tomar as personaxes da
primeira e engade algun novo.
Por se fose pouco, cada história
ven titulada en negro na pantalla.
Todo remata cun epílogo, onde
os dous matóns tropezan coas

duas personaxes que abrían o filme no prólogo (a Plummer e Tim
Roath) e que deixabamos a piques de atracar unha cafetaria á
que acuden os-nosos matóns ao
final do filme. Este esquema de
xogo de histórias que se entrecruzan co truco final e de coqueteo
constante co "tempo" xa a coñecimos en '_'Reservoir Dogs" e
agora non admüa tanto: ademais
un rapaz de vinteoito anos de
apelido Kubrick fixo isto haberá
pronto cuarenta anos.

-

1

Un dos elementos mais celebrados
do filme foi b seu tratamento da
violéncia, moi ben publicitado
antes da estrea. Pero este recurso á
violéncia ten máis febleza que en
"Reservoir Dogs", onde a sua explicitude e a sua frescura , molestaba e daba noxo. Agora, pola
contra, ese culto fetichista á violéncia está mais matizado palas
referéncias contínuás á irania, á
paródia e á caricatura.
Certament~,

r-

Pulp Fiction é un
filme moi sobrevalorado pola crítica onde non se sabe moi ben se
asistimos á recriación séria dun
xénero glorioso ou á sua caricatura, e onde o traballo de actores é
correcto pero sen provocar o desmaio. Os momentos de maior ·
brillantez e·srán nas situacións de
humor que a película ten (a história do relóxio de Willis, o "bache" que provoca un accidente
mortal) e na eleición dunha banda sonora moi ·atractiva (Chuck
Berry para o baile de Travolta ou
Neil Diamond para a esnifada
brutal da Thurman). En moitas
destas situacións xurde un Tarantino espléndido "copista" que revela, talvez, o horizonte das suas
limitacións. +
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS

Música
111

Fusión
contra
marketing
The long
black veil,
The Chieftain
Irlanc!a como ponte artí ·tica entre
o vello e o novo continente. Semella como se de de o alto de Europa, a Illa alumease senllo mundos, que teñen en comun o que o
irlandeses esparexeron vía atlántica. O longo veo negro, novo e excepcional disco dos Chieftains, inclúe un tema do mesmo título, que
vén senda unha canción country
americana, interpretada -dí a
promoción- ao xeito celta. Non
é unha exc~pción; o disco está
ateigado de pezas ambivalentes,
que amasan ás claras o trasego
musical europeu-americano.
A gravación iníciase con pulo,
cun solemne canto en gaélico titulado "O Noso Héroe'', con .,Sting ·
en primeiro plano. Cando xa está
ganado o ouvinte soa a mentada
canción do. "Longo veo ... ", desta
vez Mick Jagger mantén o éxtase
· e de pa.so amosa· o seLi bo dote
folk. Asi de alto o listón a gravación comeza ser máis caseira con
0

Sinéad O'Connor e os CMejtains
na sua sal a, co noso paisano Carlos Núñez, discretísimo, á gaita
galega. Van Morrison amosa,
máis
unha
vez, que a beleza tamén tén
a sua faciana Souberon
áspera. Segue aproximar
unha tópica e
bailábel can- tan amplo
ción, no máis elenco á
fiel estilo do sua música,
grupo. Cámbia o ritmo dando
pero continua un disco
0
notório aniversário
compoñente
étnico, que á altura .
ape~. as . disipa
un .. '~ Mark

cias circunstáncias

Knopfler plenamente. integrado na formación.· Ry Cooder canta, puntea
a ·guitarra e dá unha ·brilante leición de austeridade musical. Ma-

111

rianne FaithfulJ'languidece cantando , co soporte, entre outros, de
Martin O'Connor ó acordeón.
Nun tema, os Chieftains tocan
só.s, sen convidado algun, unha
composición própria. O estilo do
grupo continua, pero cedendo o
protagonismo a Tom Jones -por
algo foi alcumado "tigre de Ga- •
les" , que tamén · tén reclamo
celta-; polo escoitado , pódese
deducir que ese xeito tan seu e
exitoso de cantar tamén amasa o
seu pouso folk, e esta é unha boa
ocasión para descubrile. No remate, a desfeita cos RoWng Stones,
nun desmadre lúdico que se xustifica como despedida informal. Un
total de trece temas, tradidonais
na súa IT'leirande parte.
Xa sabíamos dos Chieftains como grupo versátil, deron u11ha
boa mo·stía diso por .exemplo
cando recuperaron para o folk a
Van Morrison e gravaron xuntos
lrish Heartheat. Nesta ocasión
souberon aproximar tan amplo
elenco á sua música, e deron cun
disco aniversário -trinta anosá altura das circunstáncias. Se alguén se alporizou cando en Moaña querian traer a Mike Oldfield
ao Festival lntercéltico, neste disco teñen l!nha boa nómina de artistas para escoller, e de paso ampliar o reclamo semántico .a insospeitadas figuras con expectación asegurada. Coidadoso detaJle que tamén estará presente no
disco que o grupo irlandés editará no futuro sobre música galega~

Fusión de estilos, tendéncias ... xa
saben, a mistura, e máis o marketing, poderoso reclamo dos Chie_{-

tains dun tempo a esta parte. +
XOÁN M. ESTÉVEZ

O Departamento de Xuventude do Concello de Ourense convoca, en colaboración coa Asociación de Artistas Plásticos de
Ourense, a IV edición dÓ Salón de Arte Xove. ·

EXTRACTO DAS BASES
1.- Participantes: artistas galegos de 16 a 30 anos
2.- Mocialidades: Pintura, Escultl\Jra e Obra gráfica
3.- Medidas .. Pintura: 1-1,5 .m. Escultura: 1,5 m. de altura máx.
Gravado: medida libre
4.- Tema e materiais: libres
5.- Premios: 200.000 ptas. en metálico para a obra gañadora en
cada modalidade, e 3 accésits de 50.000 ptas.
6.- Prazo de preseniación: ·ata o 3 de marzo de 1995

SOLICITUDE DAS BASES

e

Area de Educación Xuventude
Rúa Arcediagos, nº 3-2 Tel.: (988) 38 81 31
Centro de Información Xuvenil e Casa da Xuventude do teu Cancel/o
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Maruxa .Mallo,
a pioneira galega
do.surrealismo

1

A g.u erra e o exílio fixérona

descoñecida do público
até a década dos oitenta

1
'

J\.rla1'"uxa l\!alfrl .nunca pintou a .t náscara da
rn.or.te . pero o pasad.o 6 de :fébreiro
iden.ti.ficouse con ela tan fot:idafnente
co1no ese~ povos ~1ue nós dicitnos de
civ.ili.zacións pritnitivas e que ela tan ben.
sol1ho co.r.npr.cn.d.er«.

• MARIA ANTONIA PÉREZ

É unha das mu11eres máis emblemáticas do mundo artístico e cultural do Estado español do século
XX, non só pola sua aportación á
plástica senón tamén polo seu
comportamento valente e mesmo
rupturista ante os cánones socialmente estab.elecidos.
Naceu en Viveiro no 1902. A profisjón do seu pai (pertencente ao
Carpo de Alfándegas), fai que con
poucos anos se alonxe de Galiza e
no 1922 se instale definitivamente
en Madrid. Estuda na Escola de
Belas Artes de San Femando pero
o máis deicsivo para a sua vida é a .
intensa relación que ten co grupo
de intelectuais e artistas que por
aqueles anos vivian na residencia
de Estudantes (Garcia Larca, Berg<unin, L.F. Vivanco, Da1i, Rafael
Alberti , Luis Buñuel, ... ) serán os
amigos cos que fará todo o pósíbel para construir "unha nova arte
e unha nova sociedade".
No 1926 a Deputación Provincial
de Lugo concédelle unha bolsa de
estudos e podemos dicer que a

partir désta data comeza a sua vida
como pintora. Isto, curiosamente,
coincide co noso despertar artístico,, ainda que as formulacións
plásticas de Maruxa Mallo teñan
pouco en comun codo Movemento
Renovador da Arte Galega.
A tradución feíta por Fernando Ve-

.
~,,.:..

.....

• .. N_.

; ·· ·

u,.:/

Realizou numerosas viñetas para as
portadas da Revista de Occidente .

Ja do li bro O realismo máxico de Frank
Roh, que publica a Revista de
Occidente no 1927
ten un forre ill?pacto
entre os escritores e artistas <leste Movemento.
Baixo este influxo, Rafael
Dieste publicá ese mesmo ano,
en El Pueblo Gallego "Carta a un
xoven pintor e todos os aprendices
do mirar" e "A Arte e o Eros". Estes dous artigos condensan os postulados estéticos da vangarda histórica. A nova "obxectividade alemana" actua como unha corrente sub. terránea que vincula a obra de Maruxa Ma11o feita até 1931 coa dos
pintores do movemento renovador.
Pinta verbenas de estudadísima
composición e impecábel factura
carregadas de lúdica ironía e de
sátir:,a grotesca e nas que o popular
se conxuga co autóctono. Nelas
ere representar a identidade do povo. Cadros que parecen un esperanzado canto ao deporte, á vida
urbá e aos adiantos técnicos. Nas

q ue

"Estampas" coas maniquís e as figuras en naftalifla, móstranos alegoricamente o remate dunha conceición conservadora e decimonónica
do mundo tan claramente como a
auséncia das formas e da composición dos espazos próprias do cubismo.
Coa série "Cloacas e campanários" mergúllase no surrealismo
constructivo e racionalista que
sempre esará latente na sua obra .
É a primeira vez que na plástica
galega se uti1iza esta linguaxe.
Fernández Granel! nos anos 30
pinta esporadicamente, o mesmo

Urbano Lugris. Será
despois do
1936 cando
ambo e dou
( un no exílio
exterior e outro no
interior) decantan a
ua expre ión plá tica
cara o po tulado defendido s pota revi ta Min ota uro ,
que lle dera a coñecer Cándido
Fernández Mazas ano antes.
A todo s e les ún eo s a amizade
con Rafael Die te , á ua vez
grande amigo de Torre García,
e e te inclue a Maruxa Mallo no
1933 no "grupo con tructivo".
O amor polo núm ero e a xeometria " fúnde e co eu telúrico urreali mo". Asume que formalmente o cadro é una arquitectura
construida e que " en medida,
que é harmonia, todas a cousas
son acidenteai s e non e manifestan nen serven ao poderio do
espírito ... " tal como eta e crebeu en 1947.
(Pasa á paxina seguinte)

.

.............•..................................................•....................•..•...•.••...••.....•......•..•.......•.....••••.........•..•........................•.
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Luís Seoane fala de Maruxa Mallo.
M

des cabezas de mulatas e negras
aruxa ~~llo iniciaba u~ nobrasileiras de hoxe:
vo cammo na arte penmsular, recollendo para a sua pintura
os temas e a sabiduria artesana que
Alguns daqueles motivos populares servíronlle para decoracións
foran propriedade do povo. AqueJas primeiras verbenas, cos seus
aplicadas á cerámica que fixo en
Madrid e que, na sua xeometria,
~ogos inxénuos, tiros ao branco,
ós seus soldados e criadas, todo · anunciaban os grandes cadros copintado coas cores vivas dos car- . mo ese de tema galego que ten
teis anunciadores e das roupas das
como protagonistas a mariñeiros
xentes que as frecuentaban, deron
e redes, ou algun anterior como
.. -.Jogo lugar a camiños máis revoluSorpresa del trigo .
: cionários na pintura, cunha época
: que podemos calificar surrealista;
Na história da arte peninsualr,
: até chegar ao seu clasicismo acMaruxa Mallo, con alguns artistual, até as preocupacións de Matas galegos, tal o caso, por aqueruxa Mallo polos problemas mateJes mesmos anos de 1930, de
máticós aplicados á arte e ás granArturo Souto , ficarán como
•

•

exemplo de renovación e independéncia. Unha renovación que
se outros artistas emprenderan
desde a Fráncia, como Picasso,
Juan Gris, González, Miró ... eles
estabelecérana desde a entraña
da península, revolvéndose contra o poder, daquela supremo, da
Académia e do Academicismo
protexido polo Estado. A Maruxa Mano débenselle tamén páxinas notábeis sobre a sua própria
obra e sobre a arte popular. Teórica, ao mesmo que pintora, é
unha das ilustres mulleres galegas da nosa época. •

(16

DE ÜUTUBRO DO

próximos 'que eles puidesen coñecet para o s~u traballo, má.is
~ medida 'que se ven realizando
~~ª espéde de desconxelación
intel~ctúa_l .éntre os máis xoves

-(i.9 DE DECEMBRO DE 1961)

1958)
•

1

•
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Tempo de exílio
A guerra civil sorpréndea na Galiza tomando parte das Misións Pedagóxicas. Logra fuxir por Tui e a ·
escritora Gabriela Mistral acóllea
na embaixada chilena en Lisboa,
entre a sua escasa equipaxe están
os bocetos que fixera na Costa da Morte e nas Rias Baixas
para a série '.'A relix ión do traballo".
No 1937 chega a
Bos Aires e nesta cidade tamén se exílian algun dos seus
amigo da etapa
madrleña, como Alto 1ag u irre, Gómez
de la Serna e Rafael
Diesre. A e te último é ela quen lle
con egue o eu primei ro emprego na .
Editorial Losada. El
é quen lle pre enta a
Luí Seoane, Eduardo Blanco Amor e
Lorenzo Varela.
Con Seoane tivo
empre unha con tante e fonda relación, me mo por
duas vece adicoulle
aquel o eu programa radiofónico
Gaf;cia Emigrante e empre que
podía procuraba falar dela e de
Granell, como de dous grandes artistas ao que cumpria dar a coñecer e recuperar para a nosa cultura.

frios) pasa a ter una función máis
importante no equilíbrio dás masas. Tamén na animación cromática das composicións pechadas que
agora estánmoi simplificadas.
No 1962 instálase en Madrid. Cada vez pinta menos. Na série
"Moradores do vacío" inspírase
nas naves espaciais e no esoterismo. Publica unha carpeta de seis
serigrafias baseándose nas ilustracións que fixera para a Revista
de Occidente. Por
primeira vez na
Galiza expón individualmente na
Galería Citánia de
Compostela no
1980. Moi descoñ ecida daquela,
sorprendeu ver
fotos d~la con
Neruda, Borges
M. Abril, etc ... e
os escritos de Giménez Caballero,
J. Cassou ou Gómez de 1a Serna,
así como aqueles
· cadros de cores
terrosos que seguían a _ter tanta
forza como cando
foran pintados no
1931. Estaban feítos desde a sinceridade, o amor, e
o amargor dunha muller que dixo
que "a arte é un estado de conciéncia colectivo e que é a síntese
do momento histórico que repreenta". Despois expuxo na Galería
Pardo Bazán, na Caixa Galicia e a
exposición que abriu o Centro Galego de Arte Contemporánea.

A pintora galega denunciaba en catro en'rregas de Agosto de 1938 no xornal barcelonés La Vanguardia, a masacre realizada polos golpistas en 1936. Ainda cóas inexactitudes provocadas pola necesária, este documento, recollido por Xosé Enrique Acuña,
reflicte o compromiso inequívoco de Mamxa Mallo coa República e o antifasciSf?.10.

Maruxa Mallo
dixera no 36
que "a plástica
é o idioma
universal e o
universo está
feito de
formas e
matéria e non
con palabras"

En América Maru a Mallo deseña
tea e mobles, pero pinta pouco.
I:ai un gran mural para o· Cine Los
Angeles, que desgraciadamente
foi destruido polos e peculadore
urbaní tico porteño . Nos cadros
apreciamos que recorre ao mito e
ás relixións panteístas como un
dos rasgo dos sustratos primixén io do er humano. Vexetais e
minerai con forma antropomorfa , má cara cuncha mariña e
e traño ere habitante do e pácio, on o tema mái tratado no
eu lenzo . Aprecia e un cámbio
na e truturación compo itiva. Segue a actuar o debuxo como andam ia e da ~ rma e a xeometria a
e nformar o e ·pazo, pero a cór
(ainda con predomínio do tono

Maruxa Mallo dixera no 1936 que
"a plástica é o idioma universal e
o universo está feito de formas e
matéria e non con palabras" e teriam os que agardar vintecinco
anos para que o seu grande amigo
Luí Seoane introducise na nosa
plástica un conceito de comunicación tan actual e próprio do século
XX. Hoxe facemos nosos os veros de Rafael Alberri "Mira sempre cara abaixo / nada e che perdeu no ceo".•
MAH l1\

A'" º"" P1 :m:z foi comisC!ria

da exposición
· o s surrealistas galegos" C1993 >.

Mensaxe da mar, 1937

O POVO XA ·NoN CANTA
DENÚNCIA DO MARTÍRIO GALEGO DO 36
DUNHA ARTISTA COMPROMETIDA
MARUXA MALI.o

Na Galiza, ao se producir a rebelión, nos primeiros
días do criminal atentado, comezou a era do ten:or; os
encarceramentós inxustificados, os fusilamentos sen
formación de causa, as matanzas en m~sa. Os labregos
que naqueles momentos adicaban as suas tareas á espléndida recolección do verán, os mariñeiros e obreiros que traballaban pacíficamente, sentíronse sorprendidos ante as chamadas que por rádio eran lanzadas:
¡Viva España! ¡Viva a República! ¡Acudide a defender a Repúbüca! Todos os traballadores deixaron os
instrumenros de labor para empuñar as arinas que se
lles oferecian para defender a República de España,
para salvar a causa lexítima da deocrácia. Esta foi a
. primeira traición de que se serviron os sublevados para
atraerse á ma a popular. Asi comezou a cobardía das
forzas armadas frente á povoación civil desarmada:
Apenas encetada a rebelión tiveron que dar vivas á República e proclamar a sua adesión ao Govemo para poder a i ametrallar aos trabal!adores cando acudían á ca- • • • • • • • • • • • •
rro província potas armas
prometidas para a defensa da
causa comun española.
Cando meirande era o o en. tusiasmo do povo e cando
mái se expan ionaba, máis
fortes eran as descargas dos
emboscados. A debilidade
do catro governadores que
se opuxeron a armar ao povo
creendo nas falsas palabra
dos militares traidores que
afirmaban permanecer fieis á
orde estabelecida; que manifestaban a sua adesión ao
Governo lexítimo da república; estas frases comunicábanas os governadores aos
cidadáns que acudían a eles
para lles expresar a sua inquedanza .ante a realidade sinistra que se acercaba.

- xistas. ·Extrañámonos cando despois do 18 de Xullo
ouv.imos dicer: "Hoxe vai haber limpe:a". A realidade
desta frase é que a organización da Falanxe, a determinadas horas da noité, ia en camións requisados a buscar aos traballadores ás suas casas. Os falanxistas levan nunha man unha cruz e noutra unha pistola que
descarregan no momento que fan axoenllar aos traballadores, perguntándolles se creen en Deus. Matan asi
moitos.mestres, obreiros e médicos. Ao dia seguinte os
familiares, ante a desaparición <lestes, van buscalos
aos cárceres. Ao non achalos e perguntar, a resposta é
sempre a mesma: "Non precisan comer máis" . Despois de buscalbs días e noites aparecen os cadavres polos lugares máis inesperados. É .tamén moi frecuente
afopar os morros nas estradas ou cruzados polos camiñ.os. Aparecen os corpos dos traballadores fracturados,
macerados. O mar trae corpos fanados. A este xeito de
asasiñar chámano: "Sacar dos cárceres e casas para
dar un .paseo" , "Non hai que
• • • • • • • • • • • deixar nen un hermef lo", din
as forzas inertes armadas con
profundo rancor ante a poténcia criadora do povo.( ... )

'Os falanxistas levan
nunha man unha cruz e
noutra unha pistola que
descarregan no momento
que fan axoellar
aos traballadores,
petguntándolles
se eren en Deus"

(... ) Xa donos das cidades os
sublevados comezaron os
primeiros.fusilamentos que foron na sua maioria das
Forzas de Seguridade, Asalto e Carabineiros que, na
sua maioria, eran republicanas.
Daquela comeza a era do terror: a orde estabelecida _
pola .vontade comun de España foi asaltada polas forzas inertes armadas, polas hordas sanguiñentas falan-

As estradas e os_povos 'de
Galiza, antes do l 8 de Xu llo, estaban cheas de labregos que transitaban carregados de trigo e leña e mariñeiro que ovoaban as praias
asulagándoas de redes e peixe, cantando as suas cantigas improvisadas e os romances populares. Este
mesmo povo non canta xa.
Claman · xustiza palas estradas e ribeiras grupos de mulleres e nenos desampara dos. Agalloupan cara os
montes os homes perseguidos coma cans, poi~ fera
_agresión dos falanxistas, que
. disparan ánte a persoalidade
humana.

Os primeitos gravados murais do povo, que aparecían nas paredes, ou con tiza
.nos valados, representando os instrumentos de labor,
as primeiras manifestacións plásticas proletárias, foron
cu bertas polos carteis dos sublevados.+
L,i 1;1w;1 :.11w1t1. .H . 16. 21 e 26 de Agosro de 1 9.~8 . R<:'lato cc:mz

de la realidad dí! Galicia.' por ;\faruxa :\fallo.
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ConvocatÓrias

1

en branco e negro ou cor, pero teñen
· que respeitar· un tamño mínimo de
l 8x24 cm. e un máximo de 30x40
cm. Cada concursante pode apresentar 5 obras (montadas sobre unha base dura), sempre baixo lema e plica,
antes do 8 de Abril, no Rexistro de
entrada do Concello de Padrón. Xeneral Asasino de Badaxoz, 29. 15900
Padrón. A Coruña. Hai dous prémios,
40.000 e 25.000 pta., e dous accesits
de 5.000 pta. para cada categoría,
branco e negro e cor. Maior información no Concello de Padrón: (981) 81
04 51/81 04 OO.

Concurso de guións
de vídeos didácticos
A Asociación Pedagóxica Galega
convoca o fil Concurso de guións de
vídeos didácticos, Os guións non poden exceder os 30 minutos e teñen que
chegar con indicacións técnicas e literárias. Na valoración primará o contido pedagóxico, o interese do tema tratado, a calidade literária e técnica, e
necesidades económicas da sua · reali,zación. Valorarase especialmente a
adecuación dos temas escollidos aos
contidos educativos dos distintos níveis da educación non universitária.
Os prémios: lº de 100.000 pta., 2º de
50.000 pta. e 3º de 25.000 pta. Os autores premiados terán que desenvolver
nun tempo inferior aos 3 meses a correspondente unidade didáctica. Admiten traballos até o 15 de Xuño na sede
da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán. 15010 A
Coruña. (981) 27 82 59.

Certame
Salón de Arte Xoven

O Departamento de Xuventude de
Ourense, en colaboración coa Asociación de Artistas Plásticos de Ourense, convoca o VI Certame do Salón de
. Arte Xoven. Pod~n participar arti~tas
galegos de 16 á 30 anos, con pezas de
pintura, escultura e obra gráfica. O tema e os materiais son de libre eleición,
Prémio de poesia e
· pero as obras teñen que respetar certas
relato curto
medidas: as pinturas lxl,5 m., as esO Instituto de Bacharelato Francisculturas 1,5 m. de altura, para o gravaco Aguiar de Betanzos, convoca un
do permítese medida libre. Hai un préconcurso de poesía e realato curto, · mio de 200.000 pta. para cada modaliaberto a todos os alunas de Ensinandade, e 3 accesits de 50.000 pta. Para
zas méias de Galiza. A extensión máparticipar hai que remesar os traballos
xima para a categoría de relato curto é
antes do 3 de Marzo á: Área de Edude 10 fólios mecanografados a dobre
cación e Xuventude. Arcediagos, 3-2º.
espazo, para os poemas a extensión
Calquer cuestión sobre as bases pódemáxima é de 100 versos mecanografase falar no (9~8) 38 81 31.
·
dos a dobre espazo. Hai dous prémios
para cada apartado, 60.000 e 25.000
Certame
pta., amais de dous accésits de J 0.000
pta. A entrega ten que ser baixo lema
de narracióhs breves
e plica, antes do 31 de Marzo; no
O concello de Arteixo organiza a IV
Instituto de Bacharetato Francisco
edjción do cútame de narracións
Aguiar. A venida da Coruña. · 15300
breves Manuel Murguia e dótao
Betanzos. Maior información no (98 l)
· cun único prémio de 300.000 pta.
77 24 51/77 07 63.
Poden concorrer todos os que o desexen cunha única obra (orixinal e
cunha extensión entre os 15 e 30 fóConcurso de fotografia
lios) de temática libre. Os.traballos
de Padrón
apresentaranse sen remite, por cuaA Comisión de Festas de Páscoa de
Padrón convoca a se)).ta edición do
seu concurso de fotografía de tema liPáxinas coordenadas por
bre, aberto a afeizoados que apresenIAGO LUCA
ten obras inéditas. As fotos poden ser

driplicado, mecanogr ·fados a dobre
espazo, por só unha c rae baixo plica (título, lema, nom , enderezo, te1éfono e cu'rrícula). A entrega ten
que ser antes do 1 de Marzo no
Conce!lo de Arteixo Travesa de ArteixÓ. 15142), nuh obre que indique: IV Certame Manuel Murguia deNarracións Breves. Teléfonos: (981)
60 00 09/60 12 00/60 00 54.

Achegamento
ao terceiro mundo
Ecos do Sur artella os dias 11 e 12 de
Marzo no auditório das Torres de
Santa Cruz (O!eiros) ás Y Xornadas
de Achegamento ao Terceiro Mundo baixo o epígrafe Muller e desenvolvimento. A cuota normal é de
2.000 pta., 1.000 pta. para estudantes
parados e xubilados; en: Ronda do
Outeiro, 131-1 º. A Coruña. Teléfono
(981) 15' 01 18.

Viaxes para xóvenes
A Consellaria de Família contrata catro viaxes a estacións de inverno dirixidos aos menores de 30 anos. A oferta comprende Manzaneda (12.000
pta), Andorra e Serra Nevada (35.000
pta), e Valdezcaray na Rioxa (18.000
pta). Información e reservas en calquer oficina de información xuvenil
da consellaria ou no Teléfono Xoven:
902-12 25 35.

Safáris fotográficos
O Colectivo de Criación Audiovisual Olio de Vidro, da Asociación
Cultural Alexandre Bóveda, xa ten
prganizada a primeira viaxe de 1995.
Será o Safári fotográfico Celebrando o Antroido, os vindeiros 25 e 26
de Febreiro (Sábado e Domingo)
palas terras de Laza, Verin e Xinio
da Límia, onde millor conservan o
antroido tradicional. Como todos estes Safaris contará coa asisténcia de
monitores de fotografía e antropoloxia que proporcionarán documentación relativa á actividade. Información e inscripcións en: Emília Pardo
Bazán, 25-2º. A Coruña ou no (981)
24 43 55.t

Teatro

Otelo
A Ópera Nacional de Ucránja interpreta a obra de Verdi, o Venres 10 de
Febreiro ás 8,30, no Centro Cultural
Caixavigo.

O cincento, de Títeres

Por Sarabela Teatro, o Xoves 9 ás 11
da noite e o Venres 10, ás 8 e ás 11 da
noite no Teatro Princip~l de Santiago.

Histórias peregrinas
Teatro do Noroeste interpreta a obra
de Miguel Anxo Murado, Histórias
peregrinas, do Martes 14 ao Xoves 16,
ás 10 da noite no Teatro Principal de
Santiago.

&Gualtrapas.

Evita

ditório Municipal s.Ie Narón. Comprende tres mesas redondas que comezan
ao redor das 7 do serán. O Luns 20,
Xosé Cuiña Crespo, Mariano Seoáne e Ramón Vareta, faJarán sobre As
alternativas para o tratamento do lixo urbán. O Martes 21, Carlos Pérez,
os alcaldes de Narón, Neda e Mugardos, e Xosé Graña asi·stirán a un debate sobre A planta de compostaxe

.,.

• Kaos'Zine. Inclue entrevistas a

Frustradición, Flying Rebollos, Guerrilla Urbana, Parabellum, Apártate
que Piso Mierda, Desorden, Piperrak,
Ostikada, Distorsión, Mal Gusto e comentários de fanzins, maquetas e libros. Podes pedilo por 100 pta. mái
30 pta. de gastos de envio, ou mandar
a tua colaboración ao Apartado 4.669 .
15010 A Coruña.
• Vendo coche Ford Orion. Diesel.
PO-V. Perguntar por Roberto no (986)
75 71 04.
•Bellota Mecánica. Artigas de insubmisión, ecoloxia, comentário de maquetas e catálogo a papel reciclado.
Enviar 80 pta. en selos para a publicación e a resposta. Apartado de Correos
796. 06080 Badajoz.
• Ekatombe: Fanzine Alternativo
con entrevistas a Wounded Kree, Ka-

koda, CLGSE, Malformaciones congénitas e Schate Offense. Cómics, pu blicacións, nova, etc. Se o queres, envia 100 pta. máis 30 pta. para os gastos de envio, ao Apartado 1.386.
15007 A Coruña.
• Escritores interesados en participar na II xuntanza Literária de Piroño (na Solaina, As Cruces), poñerse en
contacto polo (986) 58 60 06.

Ultranoite especial

• Vendo fotocopiadora Canon NP
3325. Como nova. 250.000 pta. Per-

O Sábado 18 ás 11 da noite na NASA
(Santiago). Espectáculo de variedades.
A entrada vai a 1.000 pta.

Contos de vida
e esperanza

Cinema

Rincón Escuro

A venezolana Gabriela Anzona actua o
Xoves J-6 ás 10,30 da noite na Nasa de
Santiago, nun espectáculo de narración
oral cénica. A entrada vai a 800 pta.

O Cincento
1

O Domingo 12 ás 7,30 do serán no
Centro cultural de Boiro, Títeres &
Gualtrapas pon en cena a comédia

lleloj

.

Do 8 ao 1O de Febreiro ás 1O da noite
na sala Galán (Santiago). Teatro del
Tiempo representa a obra Reloj de
Rodrigo García. Interpreta Pepo Oliva,
e dirixe Alfonso Zurro. t

guntar por Concha no (986) 47 25 92.

A Estación
O Mércores 15 ás 20,30 h., no auditório do Concello de Vigo, o Cine clube
Lumiere pasa en versión orixinal o filme .A Estdción (Itália 1990) de Sergio
Rubini. Entrada 300 pta.

Homes intrépidos
O Mércores 15 ás 20 e ás 22, 15 h., na
sala de Caja Madrid en Pontevedra.
Oganiza o Cine clube Pontevedra.

Actividades ·

Xornadas técnicas sobre o futuro da
planta de Mougá, do 20 ao 21 no Au-

• Qui~era manter correspondéncia
con coleccionistas e xente interesada
na imprensa política, sindical e de
movimentos sociais. Tanto actual coma antiga. Alejandro Molíns. Avenida
de V~ñuelas, 31-2º D. Tres Cantos.
(Madrid) (91) 803 16 05.

para cativos O Cincento.

Por Teatro del Norte, do 15 ao 17 ás
21,30 h., na sala Galán de Santiago.
Dirixe Etelvino Vázquez.

de Vilafranca de Penedés. O Mérco- ·
res 22, Andrés Fidalgo, os alcaldes de
Ferro!, Fene e Ares, e un representante
da A.VV. de Esmelle, tratarán sobre A
planta de Mougá. Maior información
no Auditório de Narón: Estrada de ·
Castela, 214-224. (981) 39 11 44.

O amor
en tempos de crise
O Clube Cultural Alexandre Bóveda propón unhas xornadas sobre o
amor, do Luns 13 ao Xoves 16 ás 20
h., na Aula Magna do Campus Uni-

versitário de Ourense. Haberá conferéncias- de Mercedes Carreña (sicóloga), Francisco ·López Baena (sicólogo), Pilar Sancristóbal (sexoterapeuta), unha mesa redonda con Maria
Xosé Queizá, Felisa Balboa, Cristina
Caruncho e Mercedes Oliveira; e un
recital de poesia con Carme Lorenzo,
Manuel' Ramos, Manuel Blanco, Teresa Devesa, Hostensia Alonso, ·cristina Díaz-Caneja e Rosana Gavilanes. Pecha as xornadas a Festa da
Seducción, o Venres 17 ás 11 da noite na Sala Caritel (Centro comercial,
no Bairro das Lagoas) :t

vida cotiá, xunto cun
poema á necrofilia.
Almodóvar queda, por
comparación, convertido
nun director de pátio de
coléxio .•

Anúncios de balde

•Véndese equipa musical compacta,
xiradíscos, rádio e 2 pletinas. Prezo
15.000 pta. Perguntar por Gonzalo no
(986) 22 08 48.

Cama dous por dous
para dous
,

Os Concellos de Narón, Fene, Ares,
Neda e Mugardos, organizan unhas

Set"J mil días xuntos.
Filrpe hiperrealista sobre
o 1'atrimónio, dirixido
po~, Fernando Fernán
G~ez. As misérfas da

·(B/N. 11x16 cm. impreso polos dous
lados). Prezo: 60 pta. cada. Pedido
mínimo 2 unidades(+ almanaque de
1995 de presente, 2 cores de 10x15
cm). Interesados/as mandade importe
exacto(+ 30 pta. para gastos de envio)
en selos de 30 pta. a: Gali:a Nova .
Rua Galiana, 71 entrada e querda.
15402 Femo!.

Espectáculo de humor e cancións polo grupo Migallas de Maoña. O Xoves 9 ás 8,30 no Teatro Principal de
Pontevedra.

Mougá é recuperábel

Cnema

• Galiza Nova Ferrolterra vende
postais co lema Autodeterminación!

O cantante
e as mulleres

Pola compañia Arte Livre do Brasil,
do Martes 21 .ao Venres 24, ás 10 da
noite no. Teatro Principal de Santiago:_

O . ~rinque

O cuarto poder
O Cine clube Claqueta de Redondelª
organiza o ciclo O cuarto poder, no
que pasarán os filmes A honrá p,erdida de Katharina Blum de V. SchlOndorff e M. von Trotta, e Cidadán Kane de Orson-Welles, os días 17 e 18 de
Febreiro no Audirório Municipal de
Redondel a.

Germinal
O Cine cluhe Lumiere e máis a
Alianza Francesa, artellan un ciclo de
cinema francés que comeza o Venres
17 ás 20,30 h., no Centro cultural Caí-

• Vendo máquina de escreber en
perfecto estado. 10.000 pta. Perguntade por Patrícia no (986) 22 08 48.
•Merco revista Nós usada.
08 48, Patrícia.

(~86)

22

• Axudanos a plantar árbores na
Galiza, adquire bono-teixos de Xevale. Por 500 pta. plantaremos no teu
nome dous teixos nos montes galegos
e enviamosche o' certificado da plantación. Colaboracións acravés de xiro
postal ao Apartado 35 de Chantada.
Xevale.
• O Comités Abertos de Faculdade de Lugo irnos editar unhas comunicación das I Xornadas sobre o na-

cionalismo galego: pasado, presente
e futuro, que organizamo o pasados mese de Novembro e Nada!.
Conteñen un re umo da dez charla
colóquio asi como documentación
adicional, o seu prezo erá aproxidamente de 100 pesos mais ga to de
envio . Tamén ternos fita gravadas
coas charlas ao prezo de 60 pesos
máis gastos de envio. O lote completo de 8 charlas ( 11 fila ), 600 pe os
máis gastos de envio. Información e
pedidos aos CAF Lugo. E cola Politécnica Superior de Lugo . Campu
Universitário . 27003 Lugo. (982) 25
22 31, extensión 273 ou 441. Fax
(982) 24 18 35.
• Desexo trabar amizade a meio de
correspondéncia. Teño 31 anos, son
licenciada en enfermería, e gosto da
leitura, a música o ballet, a espeleoloxia, a filatélia e a numismática. Escreber a: Mayra Mayden Bourricandy .
Vía Blanca 212, apartamento 6. Consultorio # 39 e/Vega e Flore . Cerro.
Ciudad Habana. 10500 Cuba.
• Profesora nativa de Inglaterra imparte clases de inglés en Bueu. (986)
32 29 08 .
• Alúgase andar grande ao lado da
Igrexa da Peregrina em Ponte-Yedra.
A morada e tá mobiliada. Tem 4 quarto s , cozinha, s ala, banho e as eio .
Aqu ecimento central. Pre~o 54.000
pta . mensuai . Chamar ao telefon e
(986) 47 14 05 , á noite .
• Casa para compartir, recén restaurada, excelente vi tas ao mar,
grande finca con froitas. Zona da praia
Lapamán. Ideal para artista, escritor ou
amante da natureza. (986) 70 31 44 . •

xavigo, co pase en versión orixinal de

Germinal de Claude Berri.

A Illa Coelleira
O Xoves 9 ás 20,15 h., no Centro Galega de Artes da Imaxe (A Coruña), pódese ver A llla Coelleira (Galiza 1994)
con Manuel Manquiña, Alfredo Veiga
e Guillermo del Río. A entrada é gratuíta. Información no (981) 20 34 99.

Ciclo Pastor Vega
O Centro Galega de Artes da Imaxe,
organiza do Venres 10 ao Venres 17
un ciclo de filmes do director cubano
Pastor Vega. Pasarán as películas: Retrato de Teresa o Venres 10, Viva a
República! o Sábado 11, A canción
do turista e No aer o Martes 14, Na
noite e Vidas .paralelas o Mércores
15, Habanera Xoves 16, e Homes do
canaval e Amor en campo minado o
Venres 17. As sesións son ás 20,15 h.
de Martes a Venres, e ás 18,30 h., Sábados e festivos, no CGAI: Durán Lorig~. 10-baixo. 15003 A Coruña. (981)
20 34 99. A entrada custa 150 pta.,
100 pta. con Carné Xoven. t

•
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Exposicións

Portugal
ción do ·gaiteiro en diversas artes plásticas. Até o 20 de Febreiro no Castelo
de Soutomaior.
·

Terra, man e lume

cf

Até o 10 de Marzo, de 10 a 12 e de
15,30 a 17 h., na Casa das Artes de Vigo. O Instituto Municipal de Educación artella unha mostra de 125 pezas
de barro de uso comun hai meio século. A mostra fai un estudo hístórico
dos principais centros oleiros galegos:
Gundivós, Niñodaguia, Mondoñedo,
Bonxe, etc., e fai un seguimento da
sua elaboración desde a extracción.
Trata do manexo do torno, a decoración, e os pasos necesários para construir amboas, meleiras, botixos, olas,
porróns, barreñóns, aceiteiras, cane- ·
cos, etc. Pódense solicitar visitas con
monitor e unidade didáctica para
centros de ensino no (986) 20 49 48.

Fotografía checa
nos anos 90
Aberta no Coléxio de Fonseca, en Santiago. Até finai de Febreiro de Luns a
Venres de l 1 a 14 e de 17 a 21 h.

E cultopintura

O de Xosé ~ivada na ala de arte Caixavigo. Abre até o 20 de Febreiro, dia
laborábeis de 18,30 a 21,30 h., e festivos de 12 a 14 h.

Xaim Que ada
Xunto con Acisclo Manzado e Virxilio na mo tra de pintura e escultura da
Fundación Sotelo Blanco (San Marcos. Santiago). Abre até finais de Febreiro de Lun a Venre de 9 a 13,30 e
de 16 a 19,30 h.

António Bello

H1stória do xadrez
Fotografías de Gabriel Tizón na Casa
do Patín (Santi go). Até o día 20.
1

Pinturas, até o 13 de Febreiro, na galeria Trinta de Santiago.

X. Valle, na Casa da Xuventude de Vigo.

Fotografías de Eutropio Rodríguez e
Xavier Iglesias, até finais de Febreiro
no bar Paco Pixiñas de Santiago. ·

Artistas com Cuba

Itínere

A mostra Artistas com Cuba abre até o
15 de Febreiro na sala Sesión Contínua
do Grove. Comprende obras cedidas
por artistas locais co gallo de recadar
fundos para proxectos de solidariedade
co Povo cubano. Desta volta expoñen
entre outros: Pedro Magariños, Natália Dunjdek, Lolita Aguín, Anuska,
Rosa Godai e Samuel Prieto. Ao mesmo lempo a Associai;om de Amizade
Galego Cubana Francisco Villamil
(ruado Vento, 26. O Grove) segue a recoller material de axuda para Cuba.

.

Xurxo Castillo

Paisaxe e siléncio

Pinturas recentes na galeria Trinta (Santiago). Até o 3 de Marzo, dias laborábeis de 12a 14ede 17,30a21,30h.

Gonzalo Suárez pinta pontes romanas
de toda Galiza na sua série Paisaxe e
siléncio. Aberta no Café Ardora de Vigo até o lO de Febreiro.

Até o 5 de Marzo no San Martin Pinário (Santigo), pódese ver amostra Mar
de fondo . Tri11ta artistas por Caliza.
De Luns a Sábado de 10 a 14 e de 16 a
20 h. Domingo ó de mañá.

Xan Fondevila
Expón óleos xunto con Xulio López, no
Ateneo Santa Cedlia de Marin. Até o
12 de Febreiro de 11 a 13 e de 18 a 21
h., Domingo e fe tivo de 12 a 14 h.

u V: 11
Exp n a ua pintura na Ca a da Xuventude de Vigo, de Lun a Venres de

Tópicos

10 a 14 e de 17 a 20 h., Sábados de 10
a 13 h. Pecha o 14 de Febreiro.

Pilar Insertis

Mar de fondo

.

Xesus Vázquez

Mostra antolóxica no Centro cultural
Caixavigo, até o 26 de Febreiro (de
18,30 a 21,30 h., de Luns a Venres, Sábados de 12 a 14,30 e de 18,30 a 21,30,
e Domingos e festivos de 12 a 14,3Q ).

Obra de Natalia e Quique, até o 28 de
Febreiro no pub Is Pro Nobis.

po magnético

An 'n Patiño expón a sua colección
Ca po magnético de pinturas sobre
teia e madeira, até o 11 de Febreiro na
gal ria Pardo Bazán da Coruña.

Pezas en ilex de António Bello na galeria Central Hi pano (Alférez Proviional, 3) de Santiago. Até finais de
me de 9 a 14 e de 15,30 a 19,30 h.

Entroido amoroso

Realidade virtual
A Casa das Artes de Vigo acolle até finais de Febreiro unha mostra sobre realidade virtual. A exposición ven como
complemento do Festival internacional
de Video Cidade de Vigo que comezará
a meiados de mes no Centro cultural
Caixavigo, e pennite o acceso a cascos
de realidade virtual que transportan ás
Illas Canárias ou á catedral de Toledo.
Tamén hai proxeccións de filmes en
tres dimen ións, ~ogo de vídeo, alguns
bonecos de efectos especiais utilizados
no cinema, e pases de vídeos feitos coa técnica máis modernas. A entrada
completa vai ao redor das 1.000 pta.

O Gaiteiro nas artes
A Asociación de Gaiteiros Galegos
artella unha mostra sobre a representa-

O Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago), amplia até finais de
Febreiro a mostra ltínere . Camiños e
camiñantes. A exposición comprende
obra de 19 artistas de Galiza, Europa,
Arxentina, e Xapón. Entre eles: Paco
Leiro, Antón Lamazares, Antoni
Tapies , Koldo Ctiamorro, Mario
Mertz e Chillida.

Bienal de gravado
O Museu Provincial de Lugo expón,
durante o mes de Febreiro, as obras
apresentadas a Bienal Internacional de
Gravado Julio Prieto Nespereira.

A memória da auga
Obra de Carlos León no Auditório de
Galiza (Santiago). Abre até o 28 de Febreiro de Martes a Domingo de 12 a 19 h.

Marga Portela
Expón pinturas e esculturas na Escola
Mestre Mateo (Santiago). Pecha o 24
de Febreiro.

Ángel Cerviño
Pinturas na galeria Volter de Ourense.
Até o 18 de Febreiro.

Luís Seoane,
tapices e xilografías
Elena Montero expón os seus tapices
até o 19 de Febreiro na galeria Marisa
Marimón de Ourense.

Os insectos máis raros
do mundo
Até o 12 de Febreiro, de Luns a Sábado de 10 a 14 e de 17 a 21 h., .Domingos só de mañá, na sala de Caja
de Madrid en Pontevedra. A mostea
comprende parte da colección do entomólogo Pedro Velasco, con 45.000
insectos de todo o mundo. Os coléxios poden pedir cita prévia no (981)
86 51 50 .•

O Brasil dos viajantes, visión do Brasil polos descobridores.

Ex osicións
En LISBOA:
Cinco exposii;óes do Brasil: O Brasil
dos Viajantes (pintura), Lúcio Costa
(urbanismo), Ruy Ohtake (arquitectura), Mário Cravo Neto e Colec<;áo Pirelli-Masp (fotografía), até o 2 de
Abril no Centro cultural Belém (07351 - 1-301 96 06). Encontros africanos, até o 27 de Febreiro no Culturgest
(7-351-1 -790 51 55). Comprende obras
seleccionadas por dous artistas .africanos. Farid Belkaina, un marroquina
con fonnación artística europea, selec- .
cionou catro artistas da Costa do Mar- ·
fin, Etiopía, Kénia e Bénin, c;uxo traballo ven moi ligado ás práticas relixiosas, terapéuticas, e de expresión naif.
Pota outra banda Abdoulaye Konaté,
un artista de Mali con formación en
Cuba, centrouse en países do Magreb
(Alxéria, Exipto, Tunísia) e sobre artistas máis coñecidos en Occidente. Luísa Correia Pereira, pinturas sobre papel e duas teas de grandes dimensións,
até o 11 de Marzo na galeria V alentim
Carvalho (07-351-1-60 86 19). Ana
Marchand, Do Reino para á Índia: a
viagem, pinturas sobre papéis dé de pe. queno formato, -resultado dun achegamento á sociedade Índia. Até o 26 de
Febreiro no Centro de Arte Moderna
(07-351-1 -793 51 31). Thomas Joshua Cooper, até Q 29 de Febreiro no
Centro de Arte Moderna (07 -351-1793 42 40). Unha secuéncia fotográfica
de fervenzas, formacións rochosas, picotas e mares. Domingos Rego acn1icos de figur.as humanas, até o 11 de
Marzo na galeria Palmira de Suso (07351-1-342 72 42). John Beard, pintura até o 18 de Febreiro na galeria Luis
Serpa, (07-351-1-397 77 94). Desenhos 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

Conc rto
pola Ind p ndencia

b

Xovc 23 ás 9 da noitc n¡t NASA
de Santiago, a As embleia da Mocidade Independentista artella un festival pola indcpendéncia co grupo
Skornabois, Túzaros e En Pé de
Guerra. A entrada vai a 500 pta. nas
bi lleteiras.

Concerto d-a Debbie Da1 ies Blues
Band, o Xoves 9 no Nova Olimpia de
Vigo. Entrada antecipada en Elepé,
· 1.000 pta.
·

Krystian Zimerman
O Mércores 22 no Auditório de Galiza, interpreta no piano obra de \· De-

zos andan entre as 500 e as 2.000 pta.

Filarmónica de Colónia

Maria Helena
de Andrade

O Xoves 16 no Auditório de Galiza
(Santiago). Interpretarán obra d.e
Wagner baixo a dirección de James
Conlon, e coa soprano Andrea Trauboth.

C>ferece un concerto de piano o Luns
13 ás 20,30 h., no Centro cultural Caixavigo.

Duo Salzsburgo
A Sociedade Filarrmónica propón a
actuación do Duo Salzburgo, para o
Martes 14 ás 20,30 h., no Centro cultural Caixavigo.

Noitarega

Debbie Davies

cando chega a Paris t 1914. Coleci;áo
Manuel de Brito, até o 16 de Febreiro
no Museu do Chiado (07-351-1-347 32
11). Subtitulada /magens da arte portuguesa do século XX, forma un percorrido con obra de Amadeo SouzaCardoso, Ana Vidigal e llda David.
Insectóes no Museu de História Natu-·
ral, onde tamén expoñen os membros
do Grupo Artitude. Fado: Vozes e
sombras no Museu de Etnología (07351-1-301 52 64), até o 26 de Marzo.
No PORTO:
Marionetas do feito ao sentido, até o
26 de Febreiro, de Martes a Domingo
das 14 ás 19 h., na Funda~ao Serralves
(07-351-2-617 51 24). Arca de Noé,
escolma de obras intemacionais, vidas
do CAPC/Museu de Bordéus e do FracAg_uitánia, até. o 19 de Febreiro na Funda\:ªº Serralves (07-351 -2-61T51 24).

Teatro
EN LISBOA:

Ao longo, ao longo da longa rua de
Wolfgang Borchert, con interpretación de Joao Jorge. Até final de Marzo no Palco Oriental (07-351-1-868
69 97). O dragáo cor de framboesa
de Georg Bydlinski, espectáculo para
cativos polo elenco do Teatro de Carnide, pódese ver no Teatro d~ Camide
até finais de Febi:eiro (07-3 ~-1-714
11 63). Marly. A vampira de ~mrin
hos de Carlos Queiroz Telles, no Teatro Cinearte (07-351-1-396 53 60).
Moliere de Mikhail Bulgakov, pola
compañia do Teatro de Almada, no
Complexo Nimbus de Cacilhas, até
finais de Febreiro. Duas quentes e
boas, espectáculo de revista polo Teatro de Anima\:aO de Setúbal, no Fórum Luísa Todi de Setúb¡tl, Náo se
paga! Náo se paga! de Dario Fo, pola Compañia de Teatro de Sintra, no
Teatro Carlos Manuel (Sintra). •

Publicación~

Música

O Sábado 11 de Febreiro ás 20 h., nd
Teatro Jofre do Ferro!, terá lugar un
concerto de folk de raíz organizado
polo Ateneo Ferrolán. Con Noitarega
poderanse escoitar instrumentos tais
como gaitas en Do, Re e Sol, pitos galegos en Re, requintas en Sol, zanfonas, tamboril, bombo, pandeiFeta, tarrañolas, culleres, cunchas e ferriños.
Tocarán melodias de seu primeiro disco e máis algun has outras.
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Maria Joao Pires
Krystian Zimerman.

bussy, C. von Weber, J.S. Bach, Szymanoswki e F. Chopin.

Nenos Cantores
de Viena
Na Coruña, no Pazo de Congresos o
dia 13 de Febreiro ás 8,30 da tarde.

Sinfónica de Galiza _
O Xoyes 9 ás 9 da noite no Pazo de
Congresos Auditório da Coruña. Interpretarán obra de Prokofiev e Wagner, baixo a dirección de Vítor Pablo
e coa solista Leon Fleisher. Os pre-

O Xoves 9 de Febreiro no auditório
da Ga.liza (Santiago). Iriterpretará no
piano pezas de Mozart, Grieg e Chopin.

Madredeus

O grupo portugués actua o Xoves 9 no
Centro cultural Caixavigo, o Venres
10 no Pazo de Congresos da Coruña e
o Sábado 11 no Auditório de Galiza de
Santiago.

Ashkenazy Trio
O Martes 14 no Auditório de Galiza
(Santiago), interpretar.án obra de
Haydn e Brahms dentro do ciclo Con- ·
certos ddácticos para xoves.

Suzanne Cianí
En concerto o Mércores 22 ás 8,30 do
· serán no Centro cultural Caixavigo.

Philadelphia
Jerry Ricks
O Venres 17 de Febreiro ás 11 da noite,
dentro do festival de música country do
-~Principal de Santiago.

. Par~o Ol'Stars II

·

O Xov·es ~ Venres 1O e Sábado 11, ·
os tres días ás 1O da noite, con entrada libre na Nave de Servícios Artísticos de Santiago. A sala NASA celebra o segundo festival do Rock Parrulo, con nove bandas compostelás.
Actuarán D'instinto, Red Blues
Band, Os Cocodrilos, Cordas
Rotas, Sinhó Jussé, !tupas, Os Moderados, Os Túzaros e Miskatones.
O festival tamén servirá para apresentar a colección de singles Son Parrulo, coas gravacións dos estúdios Mamotreto na própria sala, e máis o fanzine Cardenal Garrulo.•

Eskizofrenia
Eskizofrenia. Fanzine alternativo de
Arteixo, ven de sair á rua entre unha
chea de obstáculos "a xente non colabora moito e a maioria pasa de todo". O
primeiro número adícase principalente
ao ámbeto musical (Badana, A Palo
Seko, Negu Gorriak, Kraken, Maquiavelo, Vampiraos), pero con intención de ocupar outros campos nas seguintes edicións. Tamén ocupan páxinas o imfonne da Asamblea de Okupas de Oureilse, un listado con direccións de fanzins galegos e apartados de
notícias (por exemplo Como saber se o
teléfono está pinchado). Esperan colaboracións, entrevistas, artigos, debuxos,
etc. Pódese peder por 30 pta. en selos a
Xosé Antonio Rodríguez Pallas. Ponte,
7. Oseiro. 15141 Arteixo. A Coruña.+
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TRES EN RAIA

tem~os nos que os

Cabaleiros Gardamariñas tiñan a
un quinto como asistente na
Escota Naval de Marin, pero os
mandos ainda conservan os .
priviléxios de antano e os chalés
de tres_plantas que ocupan, asi
como o servizo doméstico, corren
a cargo do orzamento público. A
denúncia partiu de duas
limpadoras recicladas a chachas,
que decantado foron despedidas.
Agora, tras peregrinaren por vários
xúlgados, están acampadas diante
da porta principal da Escala.

A volta

de· Suárez
•VÍCTOR F. FREIXANES

Acampan diante
da"Escala Naval
dé Marin tras seren
despedidas
por protestar

¡ ..

odas falan de don Adolfo. A posible volta de don Adolfo Suárez. Aínda que o aludido, en Toledo, negou recentemente calquera
posibilidade de regresar á política,
¡meigas fóra! , os comentaristas , críticos, analistas, filósofos, anunciadores
e adiviños do Gran Sarao teiman na
súa: hai que animar a Suárez . ¿Que
outra figura da clase poi ítica española
pode opoñer a súa credibilidade a don
Felipe González Márquz, actual presidente do goberno?

T

As· chachas
dixeron

O curioso é que os que agora o gavan, miman e homenaxean son case
que os mesmos que hai trece anos o
poñían a feder. Xa non falo do "tafur
do Mississipi", (Alfonso Guerra dixit) ,
senón de lindezas maiores, incluída a
condición de gafe que por aquelas datas lle atribuíu publicamente certo columnista famoso, lanterna de conciencia e látigo de poderosos.

Naval Militar de Mariné a seguinte: o Comandante Director ten duas traballadoras
do fogar, un xardiñeiro e un cociñeiro ,
alentina Barros e Aurora González · "N9n nos opomos a que nos d-espidan,
ademais de catro mariñeiros. O seu nopero reclamamos que o fagan conforme
levaban seis anos contratadas comeé Mário Sánchez Barriga, "pero quen
mo limpadoras pero a sua-'función . á verdade, quer dicer, que digan que nos
real era de traballadoras do fogar en
botan porque protestamos e contamos o
consentiu os pasquins contra nós foi o
dous dos oito chalés habilitados para os
que está a pasar dentro. Claro que, se / anterior director, Francisco Cuartero Núrecoñecen isa, non sei que vai suceder",
ñez", aclara Aurora. Os outros sete manmandos da Escala Naval. O 13 de Xullo
ironizaba Valentina Barros.
pasado decidiron protestar di ante -dos
dos teñen un chalé de tres plantas cameios de comunicación polo trato que
danseu, propriedade da Escala, máis unrecebian: "Se queren chachas que as
"É humillante que poñan a tua foto onda
ha asistenta. En todos os casos todos os
paguen, nós cobramos do Eslado por
os etarras ·-protesta Valentina-, pero
electrodomésticos, os traballadores do
sei por que o fixeron, porque teño un tillo
fogar e os gastos de mantimento como
sermos limpadoras", din. A resposta. foi
contundente, a partir daqúel momento a
aí dentro que está a facer a míli. A min
butano corren á conta dá Escala. "Só en
direcció.n non permitiu o seu acceso ao
tanto me ten, como tampouco sinto verpersoal van vintetahtos millóns ao ano",
goña por facer traballo nengun, o único
interior da base e unha cópia várias veprotesta Valentina.
ces ampliada da fotografía sua que reque pido é dignidade ·para dar de comer
aos meus tillos".
producía o periódico foi pendurada nas
"Falamos co Ministério de Defensa e dicarteleiras da Escala. Valentina e Aurora
xeron que de nengun modo pagaban
pasaban o ocupar lugar preferente xunto
Priviléxios dos mandos
chachas para os mandos, sen embargo
a personaxes como ldoia López Riaño e
é así, porque ainda hai xente que non
As duas mulleres foran contratadas" coIgnacio Múgica Garmendia.
sabe que morreu aquel que mandou dumo limpiadoras da Escala, pero destinarante tanto tempo", asegura Valentina.
Xuízos sucesivos
das a ser traballadoras do fogar. Unha
De feíto, as duas limpadoras aseguran
contrata -Eurolim- era quen lles paque o resto das suas compañeiras conti.O Axudante Maior da Escala, Xaquin del
gaba por un emprego que en ocasións
nuan a traballar de asistentas nos chaera penoso. "Valentina, co anterior CoRío García de Sola, foi a persoa que
lés dos mandos. "O que sucede é que
mandante Segundo, Carlos M~rquez, u~
máis se destacou no enfrentamento coas
non son quen de protestar, e non só iso,
duas empregadas, qÚe foron despedidas
ña que facer de ama de tres nenas pealg.unhas ademais lévanlle polos, coesen mediar o procedimento oportuno. Del
quen os, ocuparse de toda a casa e ~ llos ... ", explica Valentina.
Río participou activamente contra elas
mesmo deixar preparada a comida de
nos xuízos celebrados até o momento.
todo o fin de semana", denúncia Aurora. . _Agora as duas limpadoras van para as ·
En todo o proceso, con sucesivos fallos a
"O normal é haxa que lavar, planchar, _duas semanas acampadas di ante da porfavor e en contra das duas limpadoras, e
limpar a prata -engade Valentina, exta principal da Escala Naval Militar, un luque ainda ten para longo, a base na que
plicando alguns. dos labores que reali-. gar onde até hai ben pouco non era posía Escala se fundamentou para xustificar
zan as limpadoras. Un exemplo: como
bel acceder mália non ser propriedade da
o despedimento foi que "as limpadoras
en teoría a Escala teria que dotar cun la-. Armada, que ocupa unha porción impornegáronse a fregar o comedor da resivavaixelas ás casas dos mandos, datante da vila de -Marin. Aurora e Avelina
déncia de oficiais e faltaron tres días sen
quela, cando non había ou se estropeaestán dispostas a resistir até que haxa
telo xustificado". "Falso -resposta Auroba, eramos nós quen tiñan que lavar os
unha resolución xudicial firme e mesmo
ra-, sempre fumos a un pasto de trabapratos .. Esa xente vive coma un rei, cochegaren ao Tribunal Constjtucional e ao
llo que non era ese comedor, xa que esmo paga o Estado ... As señoras mandade Estrasburgo para recuperar o seu
tabamos asignadas aos chalés. Mesmo
ban en nós, mesmo os fillos ... "
-pasto de traballo, para .que o despedinos xuízos foi corroborado por alguns
mento sexa declarado nulo porque teñen
dos mandos. Quedou claro desde o prinA situación dos oito mandos da Escóla
famílias que manter. •
• HÓRÁCIO VIXA.NDE

V

cípio que para eles eramos chachas".

A clase política española ten unha
crise de sucesión que non sabe como resolver e que asusta -para empezar- ó seu principal afectado : o
actual presidente de governo . Sucede cando o carisma, o culto á persoalidade e a gran tramoia substitúen
os contidos (que son os programas
para gobernar). Ao final todo queda
vacío , coma un gran deserto aburado, un páramo. E no meio da chaira,
isa si: un soporte de "publivía". E unha cara. Igual que nos debuxos de
Pepe Carreiro. •

VOLVER AO REGO

e

ada vez que Galiza é defraudada en calquer _ámbito (pesca, autovías, etc.) sai o gabinete de prensa de Fraga e di: "O
presidente da Xunta exixirá ao governo, demandará da UE, dirixiuse
por carta ao presidente, non vai permitir. .. " Pero o resultado prático de
todo iso para Galiza é de pouco máis
que cero. Porque a de Fraga é unha
política de xestos.
O p~so de home de Estado de Fra-'
ga xa se viu na eleición do presidente da Asemblea de Rexións Europeas (ARE). Abondou con que alguen lembrase en voz baixa o seu
pasado franquista para os votos de
Fraga quedaren reducidos ao mínimo. Pujo! manda tora da sua comunidade, en canto Fraga quenta as
salas de esp~ra. Esa é a realidade
patente e o demais propaganda:· de
Pérez Vare la.+

