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O Pastpr destitue 
a De la Dehesa 
para enfrentar· 
a competéncia 
de Caixa Galicia 
Guillermo De la Dehesa foi 
apartado de iure do posto de 
conselleiro delegado do Banco 
Pastor, pois, de facto, xa o es
taba hai meses, segundo se in
formaba nestas páxinas no nú
mero do 22 de Decembro de 
1994. Os irmáns Vicente e Xo
sé Maria Arias, sobriños da 
Condesa de Fenosa, callen o 
leme representativo.do banco 
ao ser nomeados nov.os vice
presidentes executivos. (Páx. 5) 

Alberto Piris, 
xeneral: 

A. IGLESIAS 

'Hoxe non hai 
perigo de golpismo' 
Alberto Piri.s coida que "as ar
mas matan duas veces cando 
se compran, porque producen 
fame e cando se usan como 
máquinas de matar". Piris é xe
neral de brigada na reserva acti
va e .membro permanente do 
Centro de lnvestigacións Po/a 
Paz. Publicacións de todo o 
mundo recoñecen a sua autor'i
dade como ensaista de asuntos 
militares desde unha perspecti
va democrátiC?ª· · (Páx. centrais) 

RAFAEL DIESTE, 
UN CREADOR 

TOTAL 
Varios autores 

Unha visión completa 
da personalidade e a. ohra de 

Rafael Dieste a través das testemuñas e 
as análises das máis desracaclas 

figuras da cultura galega. 

Seis c.asos en nove dias motivaro·n a alarma 
da povoación 

Caldas teme 

,/ 

Entre ~ 27 de Xaneiro e o 6 de Febreiro seis rapaces de Caldas contrairon 
meninxite e un deles morreu. Sanidade non informou a tempo do alcance 
da enfermidade e das medidas a tomar; iso, xunto ao temor, pmvocou a 

alarma en toda a vila. Unha nova morte por esta causa en Vigo, mália non 
estar relacionada, contribuiu ainda máis a causar desconcerto. 

• 

MILAGRES DA ECONOMIA 

PREZOS BAIXOS AQUI E 
IMPORTACIÓN DE LEITE DE FORA 

X.C.G 

A baixada dos prezós do leite ten só unha explicac'ión 'política, 
po( canto a campaña de invernp non rematou e xa no mes de 
Decembro comezou o descenso de prezos. Como se sabe o Mi
nistério Agricultura sempre se queixou de que uns prezos rendá
beis e á alza eran un obstáculo no intento de incentivar o aban-

. dono da produción. / 

A baixa nos prezos, cando -segundo recoñecemento xeraliza
do- existe unha grande demanda no mercado que émpuxa a 
importar leite de tora de lugares nos que os prezos en orixe son 
máis elevados, só se explica se esas importacións receben o 
respaldo da administración e o dumping (mercado de ofertas por 
debai~o do prezo de custo) é permitido polo governo. • 

(Máis información na páxina 11 ) 

xaen 1988, 
o ano 
2000 
como 
hori-

Anunciado, 
por cuarta vez, 
un retraso 
das autovias 
Primeiro foi 1993. Máis tarde, 
a data que se deu por ba·a 
para o remate das autovias 
que comunicarian Galiza coa 
meseta, foi a de 1995. O pa
sado ano este prazo poster
gouse até o 97. Xosé Guiña 
e José Borrell veñen de reco
ñecer agora a probabilidade 
dun novo retraso. O novo ho
rizonte está no 2.000. 

O Ministro José Borren consi
derou, en declaracións públi
cas, que as autovías gal~as 
"non teñen bula" e que polo 
tanto o recorte nos orzamen
tos oficiais afectará "por igual 
a todos". Diante desta afir
mación, o Conselleiro Xosé 
Guiña manifestouse no sen
so de que "agardar uns me
ses" non era grave. 

Pala sua parte, o alcalde de 
Santiago, Xerardo Estevez, 
amigo persoal de Borrell , 
apontou a prioridade de 
"que se empecen", conside
rando de inferior importán
.cia a data de remate. 

Por contra , a Confedera
ción de Empresários de Ga
licia considerou "inadmisi
bel" o novo retraso e pediu 
á Xunta a toma de medidas 
urxentes. Por último , Ma
nuel Fraga anunciou ante 
os méios de comunicación 
que tjña pensado enviar un
ha carta ao presidente do 
governo central referíndose 
a este problema.• 

Coa anúencia 
dos seus deputados 
galegas no Congreso 

O PP impugna 
o uso do galego 
na xustiza 

O pasado venres dia 1 O de 
febreiro o Partido Popular, 
con firma incluida de oito de
putados galegas, apresentou 
recurso de constitucionalida
de contra a Reforma da Lei 
do Poder Xudicial, en particu
lar o artigo 231.4 que atinxe a 
uso das denominadas lín
guas cooficiais: galega, cata
lán e euskera. (Páx. 1 O) 



A falta de información por parte ~e Sanidade disparou os temores 

O control do brote de meninxite 
en Caldas no~ calma á povoación 

HORÁCIO VIXANDE 

A fulminante morte por meninxite -o 27 de Xaneiro- de' un rapaz en Caldas de Reis e a declaración de ~inco casos máis 
provocou a inquedanza de toda a vila. A actuación da Consellaria de Sanidade,-ao tempo que tatexante, contribuiu a exaltar os 
ánimos. A falta de comunicación fixo o resto e a enfermidade non foi enfrentada con racionalidade. Outro novo caso en Vigo e 

o nerviosismo posterior impediron que tiveran éxito os esforzos posteriores da Xunta para tranquilizará povoación. 

Eran as tres e dez da tarde can
do un mozo de 14 anos e resi
dente nos Godos, comezou a 
sentirse mal. O rapaz estaba no 
coléxio San Fermin, onde estu
daba, e o seu avó, que estaba 
onda el, levouno ao médico e 
despois ao hospital en Ponteve
dra. A primeiras horas da madru
gada, falecia sen que no hospital 
puderan facer nada, xa que non 
rexistaron síntomas. a tempo. 

Cando entre o Venres 3 de Fe
breiro e o Luns 6 do mesmo 
mes apareceron outros cinco 
casos de meninxite -dous de
les no Coléxio Público Alfonso 
VI 1 da mesma vila-, as autori
dades foron alertadas, per"o tar
daron en dar unhas indicacións 
que os pais demandaban. 

O Venres unha estudante do co
léxio da Encarnación e o seu ir
mán de dous anos caian enfer
mos. O Sábado facíao un aluno 
do coléxio Alfonso VI l. Ao dia 
seguinte o ·novo enfermo era o 
seu irmá(l, que cursa estudos 
no instituto de Caldas. O Luns 6 
diagnosticábase meninxite a ou
tro estudante do Alfonso VII. A 
esas alturas a alarma era total 
-sobretodo no coléxio Alfonso 
VII, onde era preciso unha inter
vención, segundo os protocolos 
de snaidade- e as autoridades 
non fixeran un pro11unciamento. 

Cando o fixeron, aseguraron ·que 
para o tipo de meninxite declara
da non había vacina no Estado. 
Despois, prévia autorización dos 
país, procederon a unha profilaxe 
entre os rapaces que consistiu · 
en repartir unha píldora a cada 
aluno nas clases nas que esta
ban os dous afectados que había 
no coléxio, 6º A e 8º C. Ao día 
seguinte: tras unha investigación 
epidemiolóxica que demonstrou 
que o meningococo aillado era 
do grupo c -:-para o que si hai 
vacina- procedeu a unha vaci
nación dos matricu.lados neses 
dous mesmos cursos. Esta con
duta ihcomodou aos país, que o 
Venres 1 O decidiron que os ne
nas non acudisen a clase até 
conquerir unha explicación. 

Actuación de Sanidade 

"Sanidade actuou rigorosamen
te dacordo cos protocolos con
.templados nos organismos in
ternacionais de Saúde Pública 
que estabelecen as medidas pa-' 
ra o control desta enfermidade"; 
o SERGAS era categórico no 
seu desmentido· ante a acusa
ción de actuar á lixeira. 

"O que sucedeu foi que Sanida
de informou tarde e despois de 
actuar -aclara Constante Garri
do, presidente da Asociación de 

No Coléxio Público Alfonso VII déronse dous casos, pero o único morto produciuse no coléxio S~n Fermin, dos Padres Somascos. 

Pais de Alunas do Coléxio Al-
. fonso VII-, todo isa provocou 
unha alarma innecesária. Creo 
que nestes casos debe haber 
unha comunica-
ción fluída entre 

de Febreiro; o Venres anterior, 
cando os país tomaran a deter
minación de interromper as cla
ses, a asisténcia tamén fara moi 

baixa. "De todos 
xeitos, parace 

pais e a Adminis- s · · 
tración, e esta úl- anidade 

que non hai posi
bilidades de con
táx i o, por isa timo fallou". 

Efectivamente, o 
Xefe de Saúde 
Preventiva de 
Pontevedra, Xosé 
António Tansede 
apresentouse 
diante dos país 

asegura que 
actuou conforme 
aos protocolos 
internacionais 

confío en que o 
Xoves 16 de Fe
bre i ro queden 
restabelecidas as 
clases" , anuncia 
o presidente da· 

para dar explica-
ción do que esta-
ba a suceder e calmar os áni
mos, pero antes xcr procedera á 
vacinación. Aquel mesmo dia 
120 alunas faltaban a clase por 
temor ao contáxio. Ao dia se
guinte a cifra subía a 180 e des
pois os país decidían a parálisa
ción do coléxio. 

"Hoxe, de 621 alunas que hai no 
coléxio, faltan 507", explicaba o 
conserxe do centro o Luns ·13 

1 

- APA, que explica 
o feíto de que se 
alarmaran os 

. pais porque "pe-
diron permiso para o da píldora 
pero non dixeroli para que era. 
Eu non traballo en Caldas e 
cando cheguei xa andaba todo 
meio revolucionado". 

Explicacións da alarma · 

Outra das explicacións que 
Constante Garrido dá a alarma 
producida en Caldas é que, co
mo os servizos sanitários da 

Xunta non acudiron a tempo a 
informar, moitos pais recorreron 
a médicos particulares, que ex
presaron divisións de opinión en 
cando á aplicación d~ químio
profilaxe e da vacina. 

No Coléxio San Fermin, do que 
son titulares os País Somascos, e 
no que cursaba clases o rapaz 
falecido, todos foron esforzos pa
ra calmar aos país e acad¡;¡r unha 
situación de normalidade. "Aquí 
non está a faltar ninguén, unica
mente dous ou tres rapaces coa 
gripe -explicaba un dos profeso
res do centro-, dos oitocentos 
alunas que ternos. 
Hai vinte dias que 
se deu o caso e 

ras para que non molestaran os 
pais". 

Porén, Constante Garrido esti
ma que no Coléxio Público Al
fonso VI 1 houbo alarma tamén 
foi porque ali foJon rexistados 
dous casos e daquela a Xunta 
tomou medidas de profilaxe. O 
mesmo sucede no coléxio de 
monxas da Encarnación, onde 
só unha rapaza resultou afecta
da. "Ademais --dixo Constante 
Garrido-, nas asembleas que 
convocamos nós moitos pais 
dos outros coléxios viñeron a se 
informar, proba diso é que tive-

mos que mudar o 
emprazamento 
da reunión ante a 

agora estamos to
talmente tranqui
los, alerta, pero 
tranquilos. Nestes 
casos cómpre ter 
coidado e acudir 
ao médico aos pri
mei ros síntomas, 
eu creo que no co-
1 é xi o público re
partiron as píldo-

Como os servizos. 
da Xunta no'n 
acudiron a tempo, 
moitos país 

avalancha de 
xente". 

O Xefe de Estu
dos do coléxio Al
fonso VI 1 trata de 
quedar á marxe 
da polémica, pero 
non elude apoiar recorre ron a 

médicos privados 
' .,,.·1

1
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por parte da Administración. No 
claustro hai unha leve división de 
Qpinióris, pero todo·s ·coinciden 
que o proceder de Sanidade non 
foi afortunado. "Contado, creo 

· . que é unha estupidez que os ra
paces non estexan na clase", 
matizat:>1a un mestre castellano. · 
Mentres pronunciaba esas pala
bras, o Luns 13, o coléxio estaba 
a escuras pola caída dun trans
formador que había pegado ae 
centro. O temporal, esa mesma 
tarde, ia deixar ainda máis de-· 
serte o coléxio. 

NESTASEMANA 

PEPE CARREIRO 

Os pais pef'1san 
que a falta de 
comunicación 
provocou a 
alarma 

"Un ano tócalles a uns, este a 
Caldas, hai vários casos cisca
dos polos arredores, de feito o 
cuarto caso, o da rapaza do co
léxio da Encarnación, é o único 
no casco urbano, o resto son do 
rural ", explica un dos pais So
mascos. 

en Vigo vítima da enfermidade. 
O Servizo Galega de Saude 
apresurábase a descartar rela
. ción entre este caso e o brote 
de Caldas e aseguraba que non 
habia nada que temer. A Sani
dade Pública explicou ·que a fa
lecida, unha rapaza de doce 

anos, estaba a ser sometida a 
un tratamento que debilitaba as 
suas defensé;ls e provocaba un
ha maior propensión ás enfermi
dades contaxiosas, nesa situa
ción, colleu a meninxite e non 
foi quen de recuperarse. Aí es
taba a razón d? sua marte.• 

Calma reíativa 
e novo caso en Vigo 

En Caldas, a calma é relativa. 
Os afectados xa abandonaron a 
Unidade de Vixianza Intensiva 
na que estiveran internados du
rante dias, e comezan a sua re
cuperación -catro deles foron 
dados de alta hospitalária o 
Martes, 14 e só un dos rapaces 
do coléxio público está penden
te de abandonar o hospital e 
evoluciona positivamente. De 
momento hon houbo novos bro
tes. Contodo, hai certa sensa
ción de alarma e nun bar un dos 
propietários aseguraba: "todo 
Caldas está afectado". 

Mentres as augas volvian ao A mortandade na meninxite é do 10% e o contáxio moi baixo. o tempo médio de 
seu cauce, un ha rapaza morria incubación é de 10 dias. 

Teimar en poñerse zancos 
A meninxite ten carácter endémico na Galiza. E 
discutíbel, desde o ponto de vista técnico, que 
sexa acertada a estadística epidemiolóxica que 
a Xunta manexa desta enfermidade. A média 
galega nos dez últimos anos abeira o número de 
casos para definir o carácter epidémico do mal. 
Nese caso, a Galiza poríase a nível do Terceiro 
mundo e o modelo sanitário do naso Governo 
quedaría internacionalmente desprestixiado. De 
ar a sua obstinación por maquilar cifras. 

Desde estas páxinas ternos denunciado 
repetidamente que o sistema sanitário galega 
ten un déficit democrático e está entregado á 
privatización. A socialización dos gastos e a 
privatización dos benefícios, para funcionar na 
sanidade, ten que ir acompañadá dun ststema 
no qu~ a medicina preventiva, a primeira 
atención, está descoidada e nas mans de 
médicos particulares, e todo o esforzo 
orzamentário vai a financiar os grandes 
complexos hospitalários. Neste ámbito, os 
principais beneficiados dese modelo son os 
grupos sociais máis protexidos. · 

As duas claves anteriores poderian formar parte 
dunha interpret?ción de por que a meninxite 
castiga con tanta viruléncia á povoación do 
naso país: por unha banda porque non se quer 
recoñecer que está moi extendida e porque o 
modelo sanitário ten devaluada a atención 
primária e a prevención. 

No caso de Caldas, houbo outro elemento 
determinante, que é a falta de diálogo entre a 
Administración e os administrados. Unha vez 

. \ 

produci o brote, a alarma era innecesária -e 
até co r roducente. Se as autoridades 
sanitánas tiveran acudido á vila e atendido con 
maior dilixéncia as demandas informativas da 
cidadania, se cadra nada teria influido no 
control final do brote pero a estas alturas o 
sosego reinaria en Caldas. 

O Governo galega en xeral, e a Consellaria de 
Sanidade, en particular, gastan centos de 
millóns en publicidade, en subvencionar 
especiais xornalísticos inzados de fotografias 
de Romai Beccaria explicando as bondades da 
sua xestión, en facer máis doce o siléncio 
dalguns meios de comunicación, pero apenas . 
gastan un· peso en campañas de información 
sérias e rigorosas que cheguen aos asegurados 
e que revirtan nunha sanidade mellar. 

Teimar en poñerse zancos para disimular tanto 
as deficiéncias da própria xestión como á 
aposta pala privatización, non é máis que un 

· exer-cício de niediocridade que $empre remata 
desenmascarado. Se en lugar de seis o número 
de casos do brote de Caldas, a cifra é maior, o 
descrédito da política sanitária do PP e de 
Romai Beccaria adquiriría proporcións 
considerábeis. Como sempre, o conselleiro, ao 
mesmo tempo que desmantela servizos, confía 
na sorte e no silén~io subvencionado para ·tapar 
os buratos que vai deixando ao seu paso. Se 
cadra non quer pór as bases dun verdadeiro 
sistema sanitário, senón anunciar con rebúmbio 
que é el que reparte os millóns e as misérias. • 

ANOSA TERRA 
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SíntomQs e c.omportamento 
ante a meninxite 
"A meninxite bacteriolóxica 
non se pode considerar unha 
epidémia; trátase dunha enfer
midade endémica na Galiza e 

cerebro e ao sistema nervioso 
central). Os síntomas son: fe
bre, cefaleas, dores de cabe
za, rixidez da caluga, rash cu
táneo (manchas ou pontos 
vermellos no pel) e vómitos. 

· no Estado -informa a Conse
llaria de Sanidade. A incidén
cia na nosa comunidade é si
milar ao resto de España. Está 
catalogada como de baixa en-

1-. démia xa que o número de ca_. 
: ·sos sitúase por debaixo dos 
1 cinco .por cen mil habitantes". 

. 1 

A primavera e. o inverno son 
as duas épocas nas que se 
manifesta esta enferminadade 
estacional, que está asociada 
a infeccións e procesos infla
matórios que facilitan a inva
sión do meningococo. 

1 
1 
1 
1 
1 

A Consell~ria informa que as 
veces xurden situá"Cións_ que 
poderian ser consideradas co
mo brotes, "é dicer, unha 
agrupación de casos superior 
ao esperado nun tempo e nun 
espazo". De todos xeitos, o ín
dice de contáxio é moi baixo. 
En canto o p.eriodo de incuba
ción, é variábel, pero a média 
está en torno aos dez dias. 

A. IGLESIAS 

Segundo as estadísticas, na 
·Gal iza baixan os casos desde 
1979. Asi, nese ano houbo 800 
enfermos e en 1994 rexistáron
se 73. Nos últimos dez anos a 
meia anual é de.150 casos: un 
cada dous dias. A mortandade 
aproximada é ·do dez por cen. 

Galiza foi en tempos unha co
munidade moi castigada por 
esta enfermidade e por esa ra
zón hai moi bons especialistas 
nesta matéria. 
De todos xeitos, 

Tres actuacións distintas 

A Xunta distingue tres actua
cións epidemiolóxicas segun-: 
do o caso que se trate, que 
pode ser esporádico, un só 
caso sen vínculo con outro; 
cluster, dous ou máis casos 
do mesmo serogrupo que es
tán vencellados; e brote, in
cremento da transmisión sen 
vencellamento entre os casos. 

Nos casos esporádicos a Aé::t
ministración_ recomenda qui- . 
mio-profitáxe -unha píldo
ra- e vixianza clínica dos 
contactos íntimos. 

Para un cluster a recomenda
ción é quimio-profilaxe e in
muno-profilase -vacina- e 
vixianza clínica. 

Ante un brote, o mellar é apli
car o mesmo comportamento 
que no anterior caso e instau
rar un sistema .de vixianza acti
va onde hai os casos. Farase 
un resume das novidades (nú
mero de casos, evolucipn, ac
cións emprendidas ... ) duas ve
ces ao dia e se mandarán por 
fax á Administración Sanitária. 

A Xunta considera contactos 
íntimos· quen comparten vi
venda, compañeiros habituais 
nas actividades recreativas da 
persoa afectada e ao alunado 
da mesma garderia, caso de 
estar nun deses centros. 

Nos cotéxios -excluidas gar
derias- a Xunta considera 
catro situacións: se o caso é 
único recomenda profilaxe 
nos contactos íntimos; con 

· máis casos na mesma aula, 
indícase profilase no alunado 
da mesma clase; con dous · 
casos na mesma escala pero 

·en distintas au-
las, recoménda

as autoridades A 
consideran que Xu nta 

se profilaxe nas 
duas aulas. Por 
último, de apa
recer tres ou 
máis casos nun 
prazo de un 
meses entre o 
primeiro e o últi
mo caso, cando 
menos en duas 
clases do mes
mo centro esco-
1 ar, Sanidade 
valorará a quen 
aplica profilaxe. 

hoxe c.oñécese - . 
sobradamente o-_ ten descrita 
funcionamen!o unha conduta a 
do .mal e, agas 
nos casos fulmi- seguir cando 
nantes -nos 
que a marte po- hai meninxite 
de producirse en . 
escasas horas-, que-vana 
o trata mento .dá- seg· u ndo o 
bon resultado. , 
"Non é unha en- número de 
fermidade tabu 
nen descoñeci- afectados. 
da", explicaba · 
Irene PazO, Xefa 

. de Prensa do 
SERGAS en 
Pontevedra. 

A meninxite é 

No casos das 
quimio-profila
xes a Xunta re
comenda ter 
presentes os 
efectos -secun
dários e con-

unha enfermidade bacteriana 
aguda caracterizada pola in
fl amación das meninxes 
(membrci.nas que arrodean · ao 

traindicacións. A vacinación 
debe administrarse tras auto
rización paterna pero nurica a 
menores de dous anos.+ 

1 
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1 
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CONFUTO NO SER{]AS 

Cachar.ro respalda a iniciativa 

Cuarenta alcaldes · do PP lugués 
~bélanse contra a1 política sanitária de Romai 
• MARIA ALONSO 

Un grupo formado 
alomenos por cuarenta· 
alcaldes do Partido 
Popular da província de 
Lugo rachou estes dias a 
aparente unanimidade 
desta forza ao facer 
pública a sua firme 
oposición ao plano de 
urxéncias extra
hospitalares que a Xunta
ten pensado aplicar nos 
vindeiros meses e que se 
basea fundamentalmente 
na criación do que 

· Sanidade denomina 
"pont0s de atención 
continuada" (PAC). 

Esta é a primeira vez, se se ex
. ceptua o conflítO. desatado hai al
. gun tempo pola pretendida rees
truturación dos servizos veteriná
rios, que as bases locais do PP 
se sublevan contra a política sa
nitária deseñada por Romai. O 
Conselleiro de Sanidade conse
guira até agora acalar os primei
ros síntomas de descato com
pensando o apoio incondicional, 
por exemplo, coá· construción de 
centros de saúde oü consultó
rios, moi rentábejs politicamente 
para os rexedores locais. 

froito dun simples· ."ma-
1 e ntend id o". Por este 
motivo, e para apagar 
as protestas, o respon
sabel de Sanidade ase
guro u que o plano de 
urxéncias extrahospitá-
1 arias non se aplicara 
naqueles municípios 
que non o aceiten e. ex
plicou que as localida
des que o desexen po
derán seguir co actual 
sistema de gardas lo
calizadas dos médicos. 
Asemade, comprome
teuse a reunirse cos al
caldes para explicarlles 
as supostas vantaxes 
da reforma, que na sua 
opinión permitirá a to
dos os usuários o acce
so á asisténcia nun 
prazo de tempo máx_i
mo de 30 minutos. 

Di ante das · previsíbeis 
e negativas conse
cuéncias da transcen
déncia dos enfrenta
mentos no seu do Par
tido Popular, o presi
dente da Deputación 
de Lugo, Cacharro 
Pardo, apresurouse ta
mén a pechar filas ase
gurando, nunha nota 
de prensa, que "o PP 
mantense unido e non 
existe nengun tipo de 
división". 

Coritodo, o responsá
bel provincial recoñe
cia na mesma nota que 
"moitos municípios op
taron polo mantimento 
do servizo de urxén

sindical con representación na 
mesa sectorial sanitária que se. 
negara a asinar o plano de ur
xéncias extra-hospitalares ela
borado pala Consellaria de Sa
nidade, apoiado tras algunhas 
modificacións por CCOO, SAT~ 

. SE e UGT. 

A negativa da CIG explicábase 
polo feito de que a composi
ción, ubicación e cobertura xe
ográfica e povoacional, así co
mo o ritmo de posta en mar
cha, van depender "unica e ex
clusivamente da decisión unila
teral da Administración". Neste 
sentido, compre lembrar que o 
plano non inclue a regulación 
destes aspectos, polo que, pa
ra a CIG-Saúde "non teria xus
tificación un acordo" sobre o 
devandito plano. 

Outras das razóns (argumenta
das pala central nacionalista) é 
que non contempla a identifica
ción entre equipa de atención 
primária {EAP) e PAC e na sua 
cobertura xeográfica e povoa
cional. "Non é comprensíbel -
aseguran responsábeis da 
CIG- unha aplicación de cal
quer regulamento da atención 
continuada e da urxéncia se 
non é vencellada ao desenvol
vimento da reforma da atención 
primária". 

Tal e como o carrera coa rebelión 
da reforma veterinária, os 40 al- . 
caldes descontentos coas actua
cións da Consellaria de Sanida
de recorreron ao apoio do presi
dente da Deputación Provincial 
de Lugo, Francisco Cacharro 

Romai atribue o conflito a un "malentendido". A: IGLESIAS cias como até o de 

Sobre ó particular, este sindicato 
lembrou a paralisación do proce
so de reforma da atención pri
mária , que se mantén actual
mente case nos mesmos níveis 
que cando Galiza dependia da 
xestión directa do lnsalud, e pro
puxo o mantimento dos actuais 
e escasos EAP e servizos de ur
xéncias mentras non se desen
volva a cobertura no territorio 
que hoxe non cante con disposi
tivos de atención de urxéncia. 

. Pardo, que, alertado polo impac
to e a transcendéncia do proble
ma, asegurou que o plano se 
aplicará de xeito consensuado e 
negou a existéncia dun enfrenta
mehto con Romai Beccaría. 

A frente comun dos alcaides 
do PP vai facer moi difícil a 
posta en funcionamento da re
forma das urxéncias extra-hos
pitalares, alomenos na provín
cia de Lugo, xa que os municí
pios rexeitart por completo a 

posibílidade de permitir o des
mantelamento dos seus servi
zos de urxéncias e a centrali
zación dos mesmos nun único 
centro de saúde supramunici
pal, que se $ituaria na localida
de con mellar dotación sanitá
.ria. Oeste xeito, a oposición di
namita a pretensión da Xunta 
de constituir pontos de aten
ción continuada, precisamente 
a base sobre a que Sanidade 
construe a pretendida reforma 
das urxéncias. 

Prémian-se os tres mellores guión~ con: 
1 00 . .000 ptas. 

50.000 ptas. 
25.000 ptas. 

Para información e solicitude das.bases, 
ASPG 

Rua Laracha 9, baixo - 150.1 O A Coruña 
.Tfno. e Fax (981) 27 82 59 

Os alcaldes con~ideran · que a 
centralización dos servizos, lon
xe de facilitar o acceso dos 
usuários á rede sanitária, aga-

. cha unha posíbel perda de ser
vizos municipais. 

O PP pecha filas 

O temor á repercusión política 
que a sublevación dos alcaldes 
de Lugo poderia significar fixo 
que o conselleiro, Romai Becca- · 
ría, calificase a reacción como 

agora, no próprio ter
mo municipal, tendo en canta o 
alto grau de deseminación da 
nosa povoación rural, as distán
cias existentes entre núcleos e 
capitais municipais, así como 
outras circunstáncias como o 
deS"e~o de que os pequenos 
municjpios canten co maior nú
mero ue servizos poíbel". 

A negativa da CIG 

A Federación de Sanidade da 
CIG fara a única organización 

Finalmente, o sindicato naciona
lista considerou que calquer ac
tuación da Consellaria de Sani 
dade á marxe destes princípios 
"representaría un mero desman
telamento do pouco que até 
agora está feito na reforma da 
atención primária, como son os 
EAP, asi como a desaparición 
dos actuais servizos de urxén
cias por puro economicismo". + 

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

l Urxéncia$ a menos de ·1rinta minutos 
1 
1 
1 
1 

O proxecto da Consellaria de 
Sanidade prevé a estrutura
ción dos PAC en núcleos de 
povoación Integrados por uns 
25.000 habitantes . Ademais, 
estabelece que os despraza
mentos dos usuários até os 
servizos de urxéncias non po
derán supor máis de 30 minu
tos de percorrido, pero non in
clue compromisos concretos 
sobre o prazo para a implanta
ción dos PAC, nen tampouco 
a dotación presupostária que 
a Xunta aportará para facela 
posíbel. 

O documento afirma que, un
ha vez decidida a constitu-

ción dun PAC, todos os profi
sionais sanitários das locali
dades integradas nese servi
zo supramunicipal "pasarán a 
realizar os seus correspon
dentes turnos de gardas no 
devandito ponto de atención 
continuada" entre as 15 ho
ras e as 8 horas da mañá se
g u i nte, prazo de tempo no 
que non funciona a atención 
ordinária. 

Os sindicatos que apoian ·O 

plano -CCOO, SATSE e 
UGT -, ademais de salientar 
a mellar que o mesmo repre
sentará para os usuários, 

suportarán cargas de traballo 
inferiores a 30 urxéncias por 
traballador e garda, e conse
g u i r.án a homologación das 
suas retribucións por hora de 
garda ·cQ resto do Estado, asi 
como indemnizacións en 
conceito de transporte e co
mida. 

De xeito xeral, os médicos pa
sarán a perceber case 25. 000 
pesetas por cada garda de diá
rio e 34.SPO palas correspon
<;lentes aos festivos, mentres 
que os ATS/DUE cobrarán ·al
go· máis de 17.000 palas gar
das de diário e 24.000 palas 
de festivos. + · aseguran que os profisionais 
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·Guillermo De la Dehesa foi apartado de íure do 
pasto de conselleir delegado do Banco Pastor, 
pois, de facto, xa o estaba hai meses, segundo 
se informaba nestas páxinas no número do 22 de 

Nad8:1 de 1994. Os irmáns Vicente e Xosé Maria 
Arias, sobrlños da Condesa de Fenosa, callen .o 
. leme representativo do banco ao ser nomeados 
novas· vicepresidentes executivos. Na entidade 

. Goruñesa sorprendeu máis o six11o coque se 
levou a cabo a destitución que o feito en si, xa 
que se agardaban medidas despois do balanza 
do último ano, considerado como moi .negativo. 

Sucederano os ·irmáns Arias, que viñan reclamando unha imaxe máis galega do Banco 
• I 

De la Dehesa apartado legalmente da direcc~ón 
do Pastor para facerlle frente á · Caixa Galícia 
•A. EIRÉ 

A versión oficial do Banco Pastor 
afirma que "con ocasión do seten- · 
ta e cinco ·cumpreanos da sua 
presidenta, Carmela Arias y Díaz 
de Rábago, condesa de Fenosa, 
o consello do primeiro banco ga
lega acordou nomear vicepresi
dentes executivos a Vicente e Xo
sé Maria Arias, mentres que o até 
onte conselleiro delegado, Guiller
mo De la Dehesa, de acordo cun
ha estratéxia deseñada xa hai 
moitos anos e da q~ hoxe (luns 
13 de Febreiro) culminou a sua 
primeira fase, pasa a ser conse
lleiro asesor da presidéncia". Un 
dia despois, no banco perguntá
banse cal era o regalo á condesa, 
"o ascenso dos sobriños ou a ca
beza de De la Dehesa". 

Este· comunicado foi o que rece
beron a maioria dos altos direc
tivos do banco o 13 de Febreiro 
pola mañán. Unha boa parte, in
cluidos directores xerais , tivo 
coñecimento dos nomeamentos 
por vía telefónica ao atóparse 
de viaxe, alleos totalmente ás 
decisións da cúpula baricária. 
Tamén os membros do comité 
de empresa tiveron comunica
ción dos cámbios por vía telefó
nica, despois de abandonar xa 
os seus postas de traballo. 

Foi precisamente a maneira de 
tomar a decisión e o silénco coa 
que se lcvou a cabo o que máis 
surprendeu nas distintas esferas 
do banco, pois que, despois da 
apresentación do último balanzo, 
no que os benefícios descende
ron un 18,4% a respeito do ano 
anterior, agardábanse cámbios. 

A canta de resultados e a sua .in
capacidade para facer rentábel 
ao bancp foi o argumento de 
máis peso esgrimido no consello 
de Administración para apartar 
definitivamente a De la Dehesa 
das fur:icións· executivas, segun
do pudo saber A Nosa Terra en 
fontes do próprio banco. O con
sell eiro delegado, imposto en 
1988 polo Banco de España, ar
gumentou no seu descargo que a 
merma de benefícios tora un an
dácio da banca española e, ain
da, que se debian tamén a outros 
problemas, citando aos caixeiros . 

Ao carón do busto de Pedro Barrié e de esquerda a direita: Xosé Maria Arias Mosquera, Xoaquin Arias Díaz de Rábago, Car" 
mela Arias, Guillermo de la Dehesa e Alfonso Porras. x. LOBATO / V.N. 

Como De- la Dehesa só realizaba 
funcións executivas na parte do 
banco que operaba nó. resto do 
estado, fóille contabilizado no seu 
debe as transaccións no merca
do da débeda pública, que seria 
donde verdadeiramente se pro
ducirian as perdas do Pastor. 

Desatender o banco 

Pero hai máis. A De la Dehesa 
tamén se lle achacou, nesa reu
nión, desatención para o banco 
que lle estaba a pagar o seu sa
lário , mentres el o utilizaba a 
xeito de cepo personal , ben nas 
Cámaras de Comércio, ben en 
asesorias, viaxes ou reunións 
que en nada beneficiaba ao 
banco nen a Galiza. Tamén sai
ron a relocir as operacións de 
venda realizadas polo Pastor ao 
longo destes anos, imposición 
do Banco de España, que deci
diu .que o Pastor se convertise 
en banco comercial unicamente. 

No consello do banco, o sector 
galega , descalificou esta política, 
referíndose a operacións, consi
deradas como negativas, tales 
como a venda de Gas Madrid. 

· Pero, sobre todo, houbo unha li
ña de análise que poñia o exem
plc;> de Caixa Galícia. Asi, afirma
se, a "Caixa non só se convirte 

no segundo máximo accionista 
do banco, senón que tenta mon- . 
tar unha división industrial, ga
ñando peso ano a ano neste sec-
1or, mentres o Pastor renega do 
compromiso empresarial". 

A guerra aberta existente entre o 
Pastor e Caixa Galícia (como o 
demostra que pésie a ser o se
gundo máximo accionista tiveran 
que inteirarse dos cámbios polas 
axéncias de notícias), ou, millar 
dito, entre Xosé Luís Méndez e 
as famílias tradicionais coruñe
sas, entre as que se atopán os 
Arias, estivo presente en todas 
as decisións que tomou o Banco 
Pastor nos· últimos tempos. "Ca
da vez hai menos distáncia com
parativamente entre a Caixa e o 
Pastor, este é un feito real e moi 
grave para o primeiro banco ga
lega. A situación pode agravarse 
se a Caixa se fai cunha división 
industrial, e ainda máis se pacta 
co·s máis importantes poderes 
económicos galegas e coa XL.in
ta", afirma unha fonte do Pastor, 
quen tamén considera que "por 
moito que afirme De la Dehesa, 
o balanza económico non é na
da bó, nen se pode exculpar re; 
ferJndose ao resto da banca. E 
preciso sanear a estrutura e per
curar rendabilidade. Era un .bon 
pretexto para cortar cabezas". 

Por outra banda, alguns secto
res do próprio banco puxéronse 
nervudos co rumor de que o 
Pastor non só estaba a ser pre
tendid9 por Caixa Galícia, senón 
que podia ser o Banco Bilbao 
Bizkaia quen se fixese con el. 
Asi, a revista Empresa 21 reco
llia o rumor do interese do BBV 
polo Pastor, cunhas declara
cións do seu presidente, Emílio 
lbarra, no día da apresentación 
de resultados do banco basco, 
nas que este moitraba o seu in
terese pala entidade galega. Hai 
quen afirma qüe esta política de 
concentración propiciada polo 
Banco de España, podia ter un 
valedor en De la Dehesa. 

Existen tamén persoas relacio
nadas coa banca galega que 
consideran que o declive de De 
la Det:iesa no Pastor vai parale
lo aos dos seus amigos da bea
tiful people no Banco dé Espa
ña. A desaparición dos seus va
ledores dos principais postas de 
responsabilidade, permitiríalle 
non só sacurdise dalgun xeito a 
férrea tutelaxe do banco emi
sor, senón achegarse a secto
res da dereita que veñen pu
xando por controlar cada vez 
máis ·á banca, entre eles o 
Opus Dei, que conta a cada con 
máis forza no BBV. 

Unha imaxe galega 

Os irmáns Vicente e Xosé Maria 
Árias xa estaban a mover os 
fios ultimamente á marxe De la 
Dehesa para que o primie-iro 
banco galega acadase unha no
va ima:xe. Pretendían que este 
gañase de novo patina galega, 
como único xeito de facerlle 
fronte ao -ascenso de Caixa Ga-
1 ici a. Asi nas últimas semanas 
reuníronse con vários responsá
beis de meios de comunicación 
preocupados pola imaxe que 
estaba a ter o banco e percu
rando tamén influéncia en novos 
meios cos que pactarian opera
cións creditícias, despois de . 
perder parte da que. tiveran en. 
La Voz de Galícia. 

O outro polo de actuación, antes 
de facer público os cámbios, foi 
o de contactar cos grupos em
presariais galegos emerxentes e 
oferecerlles posibilidades de co
operación. Tentaban, deste xei
tó, desbaratar a alianza destes 
grupos coa Caixa Galícia ante 
uñha hipotética merca do Banco 
Simeón, facendo unha división 
ou grupo industrial. Operación 
que deixafia en mala posición · 
ao Pastor, que perderia definiti
vaente o grande peso que sem
pre tivo na economia galega. 

Nesta mesma-arde de cousas, 
tentaron un achegamento á 
Xunta. Despois de entrevistarse 
con vários conselleiros, entre 
eles Orza, eco próprio Fraga lri
barne, decidiron entrar no !nes
ga, mentres De la Dehesa se 
negaba a participar porque non 
via as cousas claras. A aporta
ción de 3.000 millóns de pese
tas do Banco Pastor á socieda
de de fomento realízase por "in
terese político-conómico", ainda 
que se aduce que antes o Pas
tor non entrara nese fondo "por 
diferéncias técnicas que agora 
xa feron solventadas pois agora 
integrarase cunha vinculació xu
rídica especial". Este último as
pecto foi negado pola Xunta, 
afirmando que é o mesmo pero 
"non entra no lnesga por estar 
este xa constituido". Sexa como 
for, a sinatura desta integración 
foi o último acto de De la Dehe
sa· como conselleiro delegado.• 

. lncógnit~ sobre se Xaime Crespo_ as·umirá publicamente a ·dirección . 
Os irmáns Vicente e Xosé 
Maria Árias afirmaron que o 
relevo de Guillermo De la De
hesa non irá acompañado de 
medidas adicionais na xes
tión e que tampouco pensan 
en reaxustes, ao tempo que 
gababan a laboura do ex con
sellei~o delegado na sua pri
meira entrevista como vice
presidentes executivos, publi
cada en La Voz de Galícia o 
mesmo dia en ·que se fixo pú
blico o seu •nomeamento. Ta
mén afirman que actuarán 
~orno se fosen "unha soa_per- · 
soa!', a xeito dos irmáns Valls 

Taberner no Banco Popular. 

Pero o certo é que os Arias, 
xunto co verdadeiro home for
te do banco nos últimos me
ses, Xaime Crespo, xa esta
ban a pór en marcha unha 
restructuración, que, de mo-

. ento '1iña mais efecto no eido 
laboral ( o xefe de seguridade 
pasou a ocupar o cárrego de 
xefe de relacións laborais) que · 
no eido económico", segundo 
fontes do próprio banco. 

A incógnita a despexar agora 
é se Xaime Crespo asumirá. 

acontecimentos, tomaranse· 
presumibelmente despois da 
asemblea xeral de accionis
tas, a ceJebrar antes do verán. 

publicamente as funcións de 
máximo rexedor do Pastor, 
senda nomeado primeiro di
rector xeral. Facéndose deste
xeito co poder legal, pois o re
al, desde que De la Dehesa Os sindicatos · 
foi apartado do control, · xa o peden éxplicacións 
viña ostentando. Fontes con-
sultadas consideran que para A sección sindical da CIG no 
Abril, tal como estaba previs- Banco Pastor, que mantivera 
t"o, tomarase a resolución de . recentemente unha reunión 
renovar responsabilidades en . con De la Dehesa, declinou 
distintos departamentos, pero, pronunciarse sobre os cám-
máis que fortes cámbios, tra- bios que só coñece polo co-
tarase de correr posta. As de- municado que lle envio.u a 
cisións importantes, á vista de empresa -o mesmo enviado 

.corno . se .desenvolvan. os .. . á prensa~~ polo que' ágár.da " 

ter máis información pa·ra fa
cer a sua valoración, segun
do a sua voceira Gladis Loba-

~ to. Pola sua banda. os comité 
dos servícios centrai:>, solici
taron unha entrevista coa 
presidenta da entidade, a 
Condesa de Fenosa, para co
ñecer os cámbios na direc
c.ión executiva e os novos 

· plans de futuro. 

ha das causas da sua mar
cha". Acusan. ao ex conse
lleiro delegado de elaborar 
un plano estratéxico "que 
non se axeitaba en nada á 
realidade e á história do ban
co, reitificando cor.itinuamen
te sobre a marcha , senda 
este o seu fracaso definiti
vo". Considera que o banco 
ten unha excesiva "burocrati
zación interna e unha expan-

Nun comunicado esta central sión pouco reflexiva e lonxa-
afi rma que De la Dehesa, na do mercado natural ", e 
chegado da man do 8anco pensa que "'os cámbios brus-
de España "nunca ostentou cos e pouco reflexivos non 
o i1.óde'r leal, MJido·.1351a Lffi'"- , •. b'etíe.fítiM'á entidM.e"'._f . • ~,.• 
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• Novos xuí:zos a 
.insubmisos · 

Volven os xuízos a insubrnisos 
na Galiza. O último foi contra 
Lino Casal Arantes e celebrouse 
en Vigo o Martes 14 de 
Febreiro. Era a primeira vista 
nesa cidade, ainda que Casal 
non era o primeiro vigués 
xulgado. O fiscal pediu unha 
pena de dous anos e meio de 
prisión. O defensor solicitou a 
libre absolución. O próximo 
xuizo será contra Pepe Sacau e 
vai celebrarse o 21 de Febreiro 
en Pontevedra. O fiscal pede 
dous anos, catro meses e un dia 
de prisión. Sacau, profesor de · 
Formación Profisional en Muros, 
é insubmiso á mili por razóns 
ideolóxicas: a saber, pola sua 
condición de antimilitarista e 
nacionaHsta. Último Remprazo, 
colectivo pacifista da Costa da 
Morté ao que pertence Pepe 
Sacau, xa monstrou a sua 
solidaridade co novo encausado 
por insubmisión. 

Por outra banda Miguel Ahxo 
Abraira, que estaba na prisión 
da Coruña cumprindo condea 
(ver entrevista no número 
anterior) , accedeu ao terceiro 
grado penitenciário. • 

11!. Nas municipais 
oBNG , 
concorrera en 
solitário· en 
Chantada 

O BNG concorrerá en solitário 
ás eleicións municipais en 
Chantada, pero na sua lista 
poderia integrar a membros de 
Chantada Nova, que ocuparían 
os lugares impares da 
candidatura, polo que Taboada 
Rodríguez poderi·a ser o 
candidato do BNG de aceitarse 
esta proposta. A asemblea local 
de Chantada designará aos 
números pares na lista. Esta 
posición foi expresada polo 
Consello Nacional do BNG 
despois de considerar 
"inaceitábel" a proposta feíta por 
Chantada Nova de concorrer en 
coalición co BNG. Por outra 
banda, Lois Eiré, o anterior 

. candidato do BNG, anunciou á 
Asemblea Local do Bloque a 
decisión de non apresentarse 
como candidato. 

En Monforte Xosé Lois Sotelo 
Goianes será cabeza de lista do 
Bloque ás municipais, segundo 
decidiu o Consello Nacional 
desa forza, instando a 
Asemblea Local para que 
complete a lista cun critério 
integrador e de consenso.• 

•Concentración a 
prol dos 
:za·patistas 

XOSÉ LOIS 
• O SLG pre~ra 

unha mobllización 
contra a 
supertaxa para o 
2 de Abril 

. J 
-A hora. d<l45 
· · a.utovlo. ~ 

O SLG que~ que a Xunta 
convQque á Mesa do Leite e 
que esta poña en marcha 
unha mobilización para o 2 
d~ Abril, ante a gravidade da 
situación pola que atravesa 
o sector lácteo, debido á 
supertaxa. A campaña da 
supertaxa ten como 
obxectivo "meter medo para 
que non sigamos 
producindo'', denunciou o 
Sindicato Labrego Galega 
despois da reunión da sua 
Dirección Nacional do Sector 
Lácteo, celebrada o 11 de 
Febreiro en Compostela. O 
SLG recordou que Fraga 
comprometérase a 
conseguir, para a campaña 
93/94, non só a non 
aplicación da supertaxa, 
senón tamén o incremento 
da cuota. A central labrega 
está a pór en funcionamento 
para que os produtores nen 
asinen a supertaxa, nen 
aceiten /eite negro nen 
facturación incompleta. • 

•O' Concello de 
Lugo ten que 
readmitir ao 
músico da Banda · (Coordenadora de 

Organizacións de Solidariedade 
con América Latina) convoca, 
como acto de apoio aos 
zapatistas, unha concentración 
na praza do Toral, en 
Compostela, o Xoves 16 ás oito 
da tarde. Unha série de 
sinaturas recollidas en todo o 
mundo -tamén na Galiza- serán 
publicadas na prensa mexicaná 
acompañando a un texto dirixido 
ao presidente de México e ao 
pavo mexicano, manifestando a 
sua preocupación pala situación 
en Chiapas. A iniciativa 
corresponde a Rosário lbarra, 
presidenta da Convención 
Nacional Democrática de 
México, unha organización que, 
convocada polo Exército 
Zapatista de Liberaeión 
Nacional, agrupa amáis de 60 
organizacións sociais, sindicais;. 

· culturais e polítiéas de. México.• 

•Marcha ciclista 
contra a . . . , 
1nc1nerac1on. e a 
empacadora de 
lixo 

A Plataforma pala Redución, 
Reutilización e a Reciclaxe e 
contra a Incineración dos 
Resíduos Urbanos de Vigo, 
convoca, para o vindeiro 
Sábado, '.18 de Febreiro, un ha 
marcha ciclista que partirá ás 11 
da mañá da ruado Príncipe. A 
razón da mobilización é a 
política institucional para a 
xestión dos resíduos e protestar 
pola pranta empacadora que se 
está instalar en Guixar e contra 
a incineración de lixo. • 

• Tradución e 
Interpretación 
reclaman · 
profesorado e 

• me1os 
A totalidade dos alunos de 
Tradución e Interpretación do 

profesorado e dotación material. 

_ Os estudantes culpan á equipa 
reitoral pala falla de orzamento 
e a exclusión das línguas c 
(Ruso e Inglés) do programa e 
a caréncia de materiais básicos 
para o funcionamento da 
faculdade, como cabinas ara 
interpretacion. Traducción e 
Interpretación canta co apoio 
dos alunas de filolóxicas. • 

O membro da Banda 
Municipal de Música de 
Lugo, Xúlio Sánchez Pallin , 
foi discriminado por 
pertencer á CIG e debe ser 
readmitido no seu posto de 
traballo , segundo unha 
senténcia do xulgado do 
Social número 2 de Lugo, 
que declarou nulo o 
despedimento. • 

•Para a CIG 1994 foi o ano máis 
regresivo dos últimos tempos 

Para o Secretário Xeral da CIG, Fernando Acuña, 1994 foi "o 
ano máis regresivo na recente história dos traballadores, cun
ha contrarreforma laboral e un espírito derrotista na negocia
ción colectiva" dos sindicatos de -ámbito estatal , aos que cali 
ficou de verticais, despois de terse alineado coa CEOE o prol 
do Governo central , algo que para a CIG é unha intromisión 
en política. Fernando Acuña recordou que o paro na Galiza 
segue a aumentar e desmentiu a recuperación anunciada po
lo Governo. Por último, o Secretário Xeral da CIG volveu a 
pedir a demisión de Felipe Gónzález por "empeñarse en tapar 
a corrupción" no debate celebrado recentemente no Congre
so dos Deputados.• 

"Fóra o exército de 9hiapas!" e- Campus de Vigo mantén desde 
"Todos/as somos Marcos" son Mércores un peche indefinido -
os,qo,o,s.·lf:3r'Jéls, c;:qs;r;¡t¡1~ .. f11 ,Q9~ql , l : : P?'~~ reclamar provis.ión de . r .. 

•O alcalde de Cervo 
recorre a 
·segregación de . 
Burela e o de Burela 
di que é posíbel a 
reunificación 

·O alcalde de Cervo, o socialista Ro
berto Álvarez, apresentou un recurso 
diante do Tribunal Superior para im
pugnar o decreto de segregación d~ 
l?urela do concello de Cervo. Segundo 
Alvarez, hai~bastantes posibilidades de 
prosperar o recurso, que foi apresenta
do polo déficit de servizos que se orixi
na en Cervo. O alcalde de Cervo dixo 
que retirará o recurso de cobrirse ese 
déficit e o alcalde de Burela, o nacio
nalista Manuel Parga, asegurou que é 
posíbel esa reunificación. • 

• O PP non quer que 
se investiguen as 
subvencións a 
adegas Arnoia 

O PP non quer que haxa unha comisión 
de investigación sobre a subvención de 
mil millóns de pesetas a Bodegas Ar
noia, que posteriormente non usou 
eses cartas para pagar a uva do Ribei
ro -como indicaba o contrato-, pero 
que a Xunta non verificou. A petición de 
investigación correspondeu ao PSOE, 
ao que se sumou o BNG , pero non 
prosperou porque o PP rexeitouna.• 

•A Liga N·orte non , 
opta por ninguén no 
governo ~e ltália 

A Liga Norte viveu os dias 11 e 12 de 
Febreiro o seu congreso no que se 
consagrou unha escis ión , ao tempo 
que volveu aq centro pol ítico. Umberto 
Bossi non aclarou se aparará a Dini ou 
ao governo de centro esquerda. De 
momento a Liga Norte, que tamén se 
chamará ltália Federal, vai asumir toda 
a protesta contra Sílvio Berluscon i. + 

• Morre un home 
nunha acción da 
Ertzaintza 

lmanol Lertxundi , de 68 anos de idade, 
faleceu o pasado Xo-..1es 9 tras sofrer 
un infarto de miocárdio ás portas da 
comisaria da Ertzaintza en Ondárroa, 
onde se dirixira xunto cun grupo de 
persoas, despois de producirse inci 
dentes na rua causados por unha in
tervención dun coche patrulla ante un 
veículo que convocaba unha asemblea 
das Xestoras Pro Anmistia. Vários vici
ños foron zarandeados por policias au
tónomos e Lertxundi, que estaba entre 
eles, sofreu o infarto que rematou coa 
sua vida.• 

• Bueren prosegue . , 
as operac1ons . 
ant~droga . 

Na madrugada do pasado Luns._ 13 a 
Garda Civil, a instáncia do xuiz da Au
diéncia Nacional Carlos Bueren, detivo 
a nove persoas na Galiza, acusadas 
de estar relacionadas co contrabando 
·de cocaína. Na operación nón se in
cautaron nen drogas nen cartas, pero 
ao dia seguinte, fontes xudic'iais dixe
ron que as nove persoas -das que un
ha foi posta en liberdade- poderian es
tar ·relacionadas cunha partida .de 
1.500 quilos de cocaina que estaban 
fondeados entre Valdoviño e-Cedeira. + 
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CRISE DE ESTADO 

Un pacto frea· a investigación sobre os GAL 

Pérez Mariño tratara 
.de apoiar a Garzón desde a Audiéncia 
•M.V. 

As interpretacións 
personais ou psicolóxicas 
tocantes á dimisión do 
deputado socialista 
Ventura Pérez Mariño non 
deberían escurecer o 
motivo principal da sua 
renúncia. Dimitiu, 
segundo as suas próprias 
palabras, porque a 
presidéncia do governo 
non lle oferecera resposta 
satisfactória sobre o caso 
Gal e o presunto uso 
irregular de fondos 
reservados. Un acordo a 
várias bandas teria, nas 
últimas semanas, tentado 
frear o desenvolvimento 
deste proceso. 

Entre as críticas do grupo socia
lista e as felicitacións espúreas do 
Partido Popular, pasou case de
sapercibido o acorde "absoluto" 
mostrado por José António Alon
so, portavoz de Xuices pota Oe
mocrácia, co até agora deputado. 

Pérez Mariño, como Garzón e 
Belloch, maxistrados vinculados 
todos eles dunha forma máis ou 
menos intensa a este grupo 
progresista da xudicatura, ~n 
traran a forma parte das filas 
socialistas coa misión de aco
meter a limpeza de Interior que 

demandaba a Unión Europea. 
Habia que liberarse do peso 
morto dos policias utilizados na 
loita antiterrorista, asi como dos 
subterráneos nos que afincaban 
o seu poder. A batalla, todo 
eles o sabian, non ia ser doada. 
Os duros ocupaban os postos 
máis relevantes do Ministério e 
contaban co apoio explícito da 
dereita que non xoga ao oportu
nismo. Velaí a recente entrevis
ta con Rafael Vera, publicada 
polo diário ABC, xunto coa aco
metida deste mesmo periódico 
contra Garzón. 

Pérez Mariño non actuou en nen
gun momento como un indepen-

. dente, indisciplinado ou con are
las de protagonismo. Simples
mente porque os motivos para 
ocupar o seu posta estiveron cla
ros desde un princípio, cando 
menos para os seus próprios 
compañeiros. As suas rupturas 
da disciplina de voto taran sem
pre anunciadas e da sua postura 
de renúncia ao escano se sepa
ralizaba o caso GAL xa informara· 
a González el mesmo, na entre
vista celebrada entrambos a fi
nais do pasado. mes de Xaneiro. 

No Debate sobre o estado da 
nación Felipe non asuniiu res
ponsabilidade algunha do seu 
governo ·na trama suxa contra 
ET A e mesmo se vanaglorio u 
de que o GAL "nacera coa UCD 
e desaparecera co PSOE". Os 
socialistas votaron ao dia se
guinte contra .a apertura dunha 
comisión de investigación so
bre os fondos reservados e Pé
rez Mariño considerou que faria 
mellor voltanáo á Audiéncia · 
Nacional , a colaborar co seu 
compañeiro Garzón que estaba 
a ser acosado, e incluso a dic
tar senténcia no caso Gal se 
así o marcaban as circunstán
ci as. No escano non era xa 
máis que un inútil florón. 

Reunións nas semanas 
pr-eceaenies · 

Pero que sucedera nas últimas 
semanas para que no Debate 
do listado da Nación e no dia 
seguinte se tomasen certas de
cisións , algunhas non de todo 
resaltadas? · 

As entrevistas a duas bandas. 
entre González e Aznar, entre 
este e Pujol e probabelmente ta- _ 
mén con alguns responsábeis fi
nanceiros internacionais, ade
mais da presión do núcleo duro 
de 1 nterior , conformaron un 
acorde que conternplaria tres 
apartados: · 

• González segue un ano 
máis. Os pod_eres económi
cos e políticos europeos non 
ven con bos olios un aumen
to da inestabilidade na pe
nínsula. 

• O acorde PSOE-CiU debe fa- . 
· cerse explícito para evitar as 

especulacións da dereita sobre 
concesións secretas a Catalu
ña. Este pacto de governo foi o 
que se fixo público ao dia se
gu inte do debate, coincidindo 
.coa demisión de Pérez Mariño. 

• Freo ao proceso contra o Gal. 
· Esta seria unha concesión 

aos servícios secretos que 
Aznar teria aceitado de bon 
grado como deixou ver no 
próprio debate ao anunciar o 
seu compromiso de "cerrar o 
caso" se González dimitía. 

González calculou mal as suas 
forzas ao lanzarse · á ofensiva 
contra a trama negra de Inte
rior. Agardaba que o tema Gal 
non o puxese contra as cordas , 
toda _vez que unha parte impor
tante da opinión pública asume 
o uso de tales métodos contra 
ETA. Pero quizá non preveu o 
doble xogo da dereita que gol
peu oportunisticamente contra 
o PSOE, através de El Mundo, 
en canto ca ABC mantíñase fi
del aos seus postulados habi
tuais. 

Senón a guerra, o grupo dos 
xuices demócratas perdeu unha 
batalla. Dimitido Pérez Mariño, 
acosado Garzón e en siléncio , 
por agora, Belloch, tratarán, con 
seguridade, de recompoñer as 
suas forzas. ca retorno do pri
meiro á Audiéncia. O caso Gal 
segue o seu curso e o da UCI.: 
FA que· afecta ao alto mando da 
Garda Civil, no seu dia relacio
nado ca tráfico de drogas, está 
de primeiro na lista de espera.+ 

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

Un ha biografia galega e crítica · co PSOE 
O ex-deputado do PSOE por Lu- de Madrid, realizar:i o desígnio entre os seus colegas como ac-
go, Ventura Pérez Mariño volveu de Woody Allen: a todo o mun- tivísimo promotor da Asociación 
do revés o esquema do congre- do lle chega o seu minuto de de Advogados Xóvenes. Desde 
sista que se move na política celebridade. Pero as informa- esta plataforma débese a Pérez 
centralista, con aspiracións cor- cións non reparan nunha bio- Mariño a organización de vários 
tesans, a partir dun acta de com- grafia que acontece case ex- cursos e conferéncias n·os que 
premiso clientelista co seu lugar clusivamente na cidade de Vi- participan os protagonistas de 
natal. Perez Mariño gabábase go, na que nacera o ·deputado. Xuices para a De_mocrácia no 
dunha amizade de vello con Fe- tempo da Transición. 
lipe González e de ter recusado Pérez Mariño regresou a Vigo ,,, 
unha carteira de ministro no ·pri- despois de traballar fuxidiamen- Durante o tempo que estivo co-
meiro gabinete do PSOE. te como axudante da cátedra lexiado en Vigo, o ex-deputado 

1 • . de Raul Morodo na universida- fixo causa pala intervención nos 
r Os titulares sobre a demisión de madrfleña. En Vigo instala problemas cidadás a partir dos 
: do deputado por Lugo no pros- bufete de advogado a finais dos mecanismos d_a xustiza. Mariño 
: cénio televisivo do Parlamento 70 e logo acada popularidade dirixira unha denúncia contra o 
1 . . 

concello de Vigo pola conce
sión da licéncia de A/campo no 
bairro de Coia, sobre a irregula
riedade dun exceso de volume. 
Tamén é coñecida a sua defen
sa de sindicalistas e mesmo de 
presos nacionalistas. 

Por este e outros casos de vio
lación do Plan Xeral de Vigo, o 
advogado Pérez Mariño entran- . 
touse abertamente co aparello 
local do PSOE, e comezou a 
colaborar activamente con Es
querda. Galega ao tempo que 
comparaba elo~josamente o 

compromiso do grupo que lide
raba Camilo Nogueira coa lín
gua do pais, fronte o centralis
mo cultural e político do PSOE. 

Reaparecido como deputado 
cunero (imposto polo partido 
nunha circunscripción á que 
non está vinculado) por Lugo, 
na campaña das últimas lexisla
tivas, Pérez Mariño retrucou en 
várias ocasións reclamacións 
espontáneas para que empre
gase o galega nos seus discur
sos ca argumento da constitu
cionalidade do español. + 
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A ORDENACIÓN DO TERRITÓRIO A DEBATE 

UNHA LEI QUE ESMAGA A IDENTIDAD E GALEGA 

"En verdade que seria parvo que vos fixese 
agora unha descrición da nosa Terra para 
convencer do grandes que son as suas dife
rénci as cos demais países peninsulares. 
Mais non deixare.i de afirmar que a terra, a 
pa_isaxe, o grau de humidade, a radiometria, 
son uns factores de tal natureza, que somen
te eles poden, despois de moitos séculas, 
producir aqueles outros factores que determi
nan a existéncia dun povo con direito a aca
dar a sua personalidade". 

Nesta liña de abondosa claridade expresá
base Lugris Freire nunha conferéncia pro-

. nunciada en Marzo de 1923, e da que daba 
canta A Nosa Terra no seu número 182, co
rrespondente ao 1 de Abril do mesmo ano. 

Hoxe, pasados máis de setenta anos, pode
mos ollar a actualidade e mesmo o transfon
do daquela formulación na que se situaba o 
berce do galeguismo tanto no plano literário 
como, fundamentalmente, . no político. De 
feíto, resulta dabondo clarificador que nun
ha discusión de cardinal importáncia e de 
absoluta necesidade en calquer comunida
de como é a ordenación do território veña a 
plantearse trece anos despois de que fose 
aprobado o Estatuto de Autonomia da Gali
za; quedando polo camiño aquelas tímidas 
propostas que sobre o tema taran propostas 
nos anos 1983 (Proxecto de Lei de Ordena
ción Territorial de Galiza) e 1987 (Proposi
ción de Lei Reguladora das Bases de. Orga
nización Territorial da Galiza). 

E salta á vista a primeira pergunta, ¿como é 
posíbel que figurando como mandato estatu
tário a defensa da identidade de Galiza, o 
desenvolvimento (?)do marco xurídico-políti
co se concrete precisamente na plasmación 
de po1iticas que van no camiño da anulación 
dos diferentes factores que definen a nasa 
identidade? Só desde unha postura de inxe
nuidade poderiamos pensar que o apraza
mento dun debate no que está en xogo o 
deseño das nosas actividades económicas, 
da proteción do noso Património histórico-ar
tístico, das nasas infraestruturas, dos usos 
agrícolas ou forestais, etc ... ; pode darse pa-

• ralelamente a un proceso de .desmantela
merito dalgun deses sectores coa complici
dade -por pasiva e por activa- da admi
nistración que precisamente ten como princi
pal mandato estatutário a abriga de defende~ 
los. Eis, tamén, a primeira conclusión: tanto 
o contido como o proceso de discusión pro
posto na proposta do Governo Galego a res
peito do proxecto de Ordenación do T errito- . 
río están situados nun plano verdadeiramen
te esperpéntico, por canto mesmo poderia
mos chegar a dispor dun proxecto que.orde
nase algo que xa non existe ... 

Resulta evidente que a· ordenación do te
rritório dun xeito integral é un proceso ne
cesário en calquer comunidade, que ten 
que partir da vontade colectiva, integrado
ra e consensuada de todos os seus habi
tantes, que son a fin de contas os que lles 
toca de actuar sobre o meio axeitando as 
políticas territoriais aos seus intereses e · 
aos intereses da própria terra na que habi
tan e desenrolan as suas actividades. Pe
ro, sobretodo, é un proceso que ten que 
partir do coñecimento da realidade sobre a 
que se pretende actuar. 

Compre, novamente, recorrer ao pasado e 
lembrar a Otero Pedrayo nun artigo publica- -
·do tamén en ANT o 1 de Abril de 1930: 

"O mapa engana ( ... ). No mapa pérdese a re
alidade da frondura e o rtimo. Pra sentir a Ga
l iza, as vidas da Galiza, hai que maxinarse 
primeiro un releve material e logo os vales, os 
chaos outos, as . cordilleiras da configuración 
espritual. D'iste xeito consideradas, desegui
da se. olla unha zona de vilas e parroquias, 
salferidas en diferentes grupos, que viven na 
outura entre a neve e os lobos, preto das nu
bes. Non chega a elas o claxon nin o peixe 
fresco. Son no esprito como as neveiras fon
tes dos ríos e fontes da historea. Seu ritmo 
maino ainda s'acompasa c'o reló do mundo 
n;iític;o,, ,animado, dramático. En serras duras 
01.J en chairas estesas as parroquias monterí
irs -=as ptim·erras dóUradas poi' o- sol da ma-

MA.NuEL R. DovAL 

ñan - son o Pamir - orixes d'augas, de sangre, 
de. raza - da Galiza. Hai n'elas diferentes gra
daciós pois todo feito na nosa da paisaxe, as 
rocas, a arte, dentro d'unha vidal unidade". 

Aquí xurde a .segunda pergunta: cómo é' 
posíbel formular presuntas alternativas a 
respeito dunha realidade sobre a qúe non 
se fai nen por asomo a mínima análise? 
De feíto, na malchamada "exposición de 
motivos" do proxecto do Governo galega 
seme.lla que Galiza non ten identidade 
própria, esquécese calquer referéncia his
tórica ás diferentes formulacións que se 
teñen feito a respeito da ordenación do te

UNHA PROPOSTA Pi\M O PAÍS 

Cos antecedentes sinalados, coido que non 
hai que dar moitos argumentos para xustifi
car o Texto alternativo apresentado polo 
BNG que, evidentemente parte dunhas pre
misas e formula unhas propostas que están 
situadas nas antípodas do malchamado pro
xecto do Governo galega. E, para comezar, 
concrétansé os antecedentes para saberr de 
que estamos a talar: un País con máis de 
30.000 núcleos de povoación onde, ao longo 
de moitos séculos, os seus habitantes foron 
quen de resolver en harmonia as contradi-
. cións que adoitan xerar rritório e, para colmo, 

recórrese a referén
cias á "Carta Europea 
de 1983" para argu
mentar presuntas pro
postas . Alucinante !·!! 
Segunda conclusión: a 
falta de análise e rigo
rosidade que rezuma 
da leitura do proxecto, 
fai que as presuntas 
conclu~ións ás que 

·chega sirvan, como se 

- - - - - - - - - as actividades sociais e 

adoita a dicer, "o mes
mo para un roto que 
para un descosido". 

'Resulta clarificador 
que unha discusión 

de cardinal 
importáncia veña a 

plantearse trece anos 
despois de aprobado 

o Estatuto de 
Autonomia" . 

produtivas ve.rbo da 
ocupación do espazo, 
ou sexa, para sermos 
claros, onde se estivo a 
facer unha ordenación 
do território naturaJ; 
-~esmo apesar de que 
a implantación de mo
delos alleos levasen a 
unha progresiva desfei
ta e desvertebración do 
noso modelo territorial: 
abandono do rural, xe
ración dun falso modelo 
urbano-industrial, etc ... 

-
Desfeita que, evidente-

Mención especial merece un apartado 
que, mergullado no articulado semella 
non ter importáncia e, sen embargo, en
f.renta unha das cuestións ao meu ver 
máis importante: a racionalidade á hora 
de propor investimentos das diferentes 
administracións. Moito tempo se leva ta
lando a respeito do carácter clientelista e 
partidista que se promove a maioria das 
veces desde as institucións: nas infraes
truturas, na promoción económica, etc ... , 
e quizais non reparemos abando na idea 
de que se todo iso é posíbel non é exclu
sivamente pola maior ou menor "disponi
bilidade" dos responsábeis das institu
cións a cair nese tipo de prática senón 
máis ben porque non existen ainda o 
marco xurídico-político onde se vincule a 
actuación das institucións aos princfpios 
de xustiza, equidade e racionalidade á 

-hora de concretar os seus investimentos. 

· Sen embargo, agacha
das nesa densa rela
ción de despropositos, 
atópanse -algu nhas 
das claves revelado
ras da filosofia que 
move a apresentación 

Como, senón, pode entenderse o manti 
mento e mesmo a primacía que se lle ou
torga ás Deputacións, contribuindo a pro
piciar unha política desvertebradora , 
mesmamente cando o mandato estatutá
rio vai no sentido contrário? Se cadra, aí 
está tamén a resposta ao feíto de que no 
proxecto da Xunta non figure por .ningu
res a referéncia a un ente que desde 
princípios do século XIX segue a manter 
un carácter que Basílio Álvarez definía 
con toda rotundidade . nun artigo de ANT 
publicado o 1 O de Marzo de 1917: 

mente, está totalmente 
favorecida por unha si
tuación periférica do ......._ 
noso País que lle impe- "Nos municipios inda hai unha arrogancia ple

beya; no parlamento, unha certa solemnidá; 
pero nas Deputacións provinciales soio hai la
berqueria, caciquería en mangas de camisa, 
ruralismo incivil.. Canto debe arrasarse". 

deste proxecto. Por exemplo, no apartado 
V da exposición de motivos figura recolli
do que "Por iso considérase necesario 
completa-lo sistema de planificación urba
nística con outro· sistema -o de ordena
ción territorial- que ·veña colma-las insu
ficiencias que ó respecto ofrecía aquel". 
Ou sexa que, polo visto, primeiro hai pla
nificación urbanística e .lago hai ordena
ción do território ... Lago, en función de 
que se fai a planificación urbanística? Ou 
é que, no fundo, non existe tal ou, se exis: 
te, non. se fai en función dos intereses co
lectivos do País? O _devandito apartado 
resulta, ademais, profundamente contradi
tório coa referéncia que se fai anterior
mente ~ "Utilización racional e equilibra
da do territorio, definindo os usos acepta
bles ou que hai que potenciar para cada 
tipo de solo ... ", cando se tala dos obxecti
vos da política territorial da xa citada "Car
ta Européa". 

Non resulta surprendente, en todo caso, 
que o verdadeiro contido (?) do proxecto 
se sinale con tanta claridade noutro pará
grafo do citado apartado V, no que se re-
colle que a idea cen- · 

de adoptar decisións 
nos temas que precisamente son cruciais 
para a sua existéncia: explotación dos recur-
sos, definición do modelo de desenvolvimen
to, planificación das infraestruturas, etc ... ; 
defensa dos sectores do País queda reduci
da a unha atitude hipocrita e que, o que re
sulta máis grave, evidenciando tamén que 
os· sucesivos "governos" tef.íen actuado coa 
máis absoluta deixación a respeito das com
peténcias que en matéria de ordenación do 
território lles confere o artigo 27 do Estatuto. 

Partindo precisamente do contido do artigo 
27 do Estatuto, concretamente no apartado 
2, onde se estabelece que as comarcas e 
as parróquias son as entidades locais pró
prias de Galiza, e do mandato estatutário 
que fixa como tarefa principal a defensa da 
nasa identidade, queda fixado o marco para 
o deseño e efectivización dunha política de 
ordenación do território. Cuestión prioritária 
é, xa que logo, precisar a localización e o 
deseño das actividades económicas, dos 
asentamentos, dos usos do território, dos 
espazos naturais, das infraestruturas .. .. ; de 
todo aquilo que, a fin de cantas, significa a 

vertebración do País. 

tral é a coordenación - - - - - - - - - - Ese marco concrétase 
nas directrices ter:rito
riais xerais, baixo as 
que se desenvolverán 
todas ás actividades de 
¡:>lan'ificación e ordena
ción,· viabilización lago 
através das unidades 
básicas de actuación: o 
território de Galiza, as 

administrativa. Por 
non haber, non hai 
nen sequer a defini
ción das unidades bá- · 
sicas de actuación pe
ro, sen embargo, nese 
esperpento comarcali
zador .que a Xunta es
tá a levar adiante e 
que, curiosamente, 

'Axunta pre~cindiu 
do necesário 

consenso nunha lei 
deste ·tipo" 

faise previamente á 
ordenación do territó-
rio, afírmase contun-
dente mente que 
" . .. non se pretende 
configura-la comarca como unha nova 
entidade xurídico-territorial con compe

.tencias propias, distintas das Corpora-
cións locais ... ", esquecendo totalmente o 
contido do artigo 40-1 do Estatuto de Au
tonom iá de Galiza. E, ao igual .que no te
ma da comarca, podemos dicer que a pa
rróquia, que teria ·que xogar un papel bá
sico na organización do noso País , fica 
lonxe de calquer recoñecimento xurídico, 
reducida a .un mero grupo social. 

comarcas, os concellos 
e as parróquias; e mes
mo abrindo a posibili
dade de que as deno
minadas Areas Metro
politanas teñan unha 

funcionalidade como zonas de actuación á 
hora de coordenación de determinados ser
vizos. Naturalmente, a planificación e de
senvolvimento desas directrices formará 
parte dun Plano Director Territorial Xeral da 
Galiza no que o papel do Instituto de Estu
dos do Território vai resultar primordial para 
o fomento, redacción e información dos pla
nos correspondent_es e delimitación de es
pazos naturais e protección do património 
Histórico-Artístico. -

Definir, como fai a proposta do BNG, que o 
conxunto dos investimento, subvencións e 
outros financiamentos que leven a cabo to
das as institucións actuantes na Galiza te
ñen que axustar-se ás previsións estabele
cidas no Plano director territorial xeral e os 
correspondentes Planos sectoriais non é 
exclusivamente a aposta pola transparen
cia na actuación das institucións senón, so
bretodo, un compromiso real na vertebra
ción do País e na aposta polo seu futuro. 

Non quixera rematar sen facer unha men
ción ao proceso escollido pala Administra
ción para facer un debate destas caracte
rísticas , prescindindo do necesário con
senso social e 'político con que debería de 
contar, se é que realmente se procura 
que a ordenación do território sexa un 
proceso participativo, que sirva como ele
mento director para o futuro e, polo tanto 
con vocación de permanéncia á marxe de 
quen governen nas institucións. Se o Par
tido Popular'fose nesa liña, mesmo que o 
prazo para a elaboración das Directrices 
se alongase por dous anos como propón 
o BNG, para que o debate s.exa sosega
do, a bon seguro que teria proposto unha 
ponéncia conxunta dos diferentes grupos 
que compoñen o Parlamento. Tentar apa
rentar un suposto consenso en función 
dunha apelación hipócritá ao mesmo, ou 
artellando un xantar a bombo e platillo 
(non sabemos se para repartir o "pas
tel" ... ) poderá ser agradábel para o ban
dullo, m~is resulta nefasto para o País. 
De calquer xeito, que lles aproveite. 

P.D.- No momento de rematar este artigo, leo que 
don Mariano Rajoi " .. . dice que le da pavor la divi
sión en comarcas ... ". A min dame '"pavor" escoi
tar talar de ordenación do território aos mesmos 
que están a provocar a sua desfeita con políticas 
perfeitamente deséñadas, ainda que, logo de ver 
ao señor Conde Roa defendendo (!!) a posición 
do PP no debate do Parlamento e mesmo dicer 
que a proposta do BNG ten " ... ideas interesan
tes ... ", un xa pensa que a v.erdadeira política que 
se pratica non é a do consenso senón, simples
mente, a do sen-senso ... • 

MA ·q ·1:1. RODHK;t 'L(. D O\',\I. 6 

Depu rado Prol'inc: i;tl e mc mhro da Comisión 
· Institucional M uniéi¡xtl Nacional do BNG. 
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Manuel Pérez afirma en contestación que el "non é ün pelele de ninguén"_ 

Cuiña promete 1 pulso firme' cos concelleiros de Cerceda 
•B. LAXE 

A aplicación do Plano de 
Resíduos Sólidos da 
Xunta está a mostrar as 
disidéncias existentes 
dentro do PP galaico. Os 
concelleiros de Cerceda 
opóñense á instalación da 
planta incineradora e os 
do PP á empacadora. 
Temen existe a opocición 
interna ao Plano de 
Comarcalización (Rajoi), 
urxéncias e veterinária 
(alcaldes de Lugo). 

Xosé Guiña desprazouse a 
Cerceda para tratar de conven
cer aos concelleiros do PP de 
que cesasen na sua oposición 
á planta incineradora que So
gama e a Xunta pactaron insta
lar nese concello. O Conselleiro 
de Política Territorial e Secretá
rio Xeral do Partido Popular na 
Galiza advertiunos que "se es-

.-- tán a opoñer a un plano que foi 
iniciativa e decisión do Governo 
galega, que apoia o Part'do Po
pular". Demandoulles, entre 

abucheos, que corrixan e reitifi
quen a sua posición, afirmando 
que non pode "compartir en 
nengun caso que ninguén in
tente supeditar o interese xeral 
de Galiza ao interese lexítimo 
eleitoral ou particular que pude-

Guiña non dubidou en calificar de eleitoralismo aos opositores. Á esquer· · 
da, Fernando Martínez (PSOE), alcalde de Cerceda; arriba Manuel Pérez, 
concelleiro popular en Vigo . . 

ra darse". Despois de prometer 
que a Xunta continuará co pla
no, reafirmando que non era só 

· unha decisión sua, senón do 
próprio Fraga, que apoiaba es
tas medidas, afirmou que "o 
Governo terá pulso firme para 

continuar adiarite". 

Guiña referírase o día antes nun 
programa da TVG a estas posi
cións relacionándoas co intere
se eleitoral, no que incluiu ta
mén a postura do PP vigués e a 

do seu candidato á alcaldía, 
Manuel Pérez. O rexedor vi
gl!és limitouse a dicer ao dia 
seguinte "non son un pelele de 
ninguén". Oeste xeito, ábrese 
unha nova fenda do PP, pois te
rá que tomar a mesma man du
ra "con todos os concelleiros 
que se opoñen ás iniciativas do 
Governo", como prometeu . Pe-

. ro a oposición viguesa semella 
ter moito máis calado que a de 
Cerceda. 

Se na Coruña se vía por detrás 
. a posíbel man de Romai Becca
ria, este mostrouse disposto a 
chamar ao arde aos seus discí
pulos, ainda que os concelleiros 
díscolos, por boca do voceiro 
Marcial Grela, manifestaron a 
sua disposición a formar unha 
lista independente se os abriga
ban a dar marcha atrás. Acusan 
ao alcalde do PSOE, Fernando 
Martínez de beneficiarse perso
almente da ~nstalación de inci
neradora por terlle encargado a 
Xunta a unha sua empresa o 
estudo do impacto ambiental. O 
rexedor local loubou os investi
mentos que ia realizar a Xunta 
a cámbio desta planta incinera
dora.+ 

O PP de Zas e Cee tamén ten problemas suCesórios 
• ABEL MÉNDEZ/BERGANTIÑOS 

Tanto nos concellos de Zas coma 
no de Cee, os grupos loca1s do 
P.P. están a repetir as liortas do 
partido a nível galega para a elei
ción dos ·seus candidatos. As es
trutu ras de poder definidas ao 
abeiro de homes fortes e baro
nias, tan renxer nestas datas os 
comités de ambos concellos, dar 1-

do lugar a unha polémica até o de 

trincheira 
Rua dos Irmandiños 15, VIGO 

¡-----------, 
Góstame · 

.ser querido, ainda 
sendo pequeno 

¿ou é que non 
son un reclamo? 

ANOSA TERRA 
Telf: (986) 43 38 30 

L------------1 

agora descoñecida na bisbarra. 

Ás liortas entre quen están a pral 
de candidatos de popularidade 
na remozada militáncia e os que 
conceden priviléxio de alcaldá
beis aos caciques de toda a vi
da, súmase a imposi.ción de can
didatos por canta do Delegado 
Provincial de Agricultura, Roxélio 
Aramburu, que ao parecer non 
segue un critério determinado. 

Usta independente en Zas 

Pedro Osende será ao fin candi
dato polo P.P. á alcaldía de Zas, 
logo de que o actual alcalde, Er
nesto Rieiro Oreiro, non acadou o 
apoio pertiflente para a sua can
didatura. Oreiro está a confeccio
nar unha lista independente coa 
que hai un ano desaloxou do po
der a meio de moción de censu
ra, Xúlio Díaz Rellán, procedente 

das ringleiras do CDS e CNG. 

En Cee, lago dunha encarniza
da loita polo poder, a interven
ción de Aramburu provocou a 
escisión de tres concelleiros do 
seu partido. Na contra do pare
cer de moitos militantes, ao fin o 
candidato vai ser Xosé António 
Domínguez García. Non se des
carta a posibilidade de que o in
dependente Manuel Ca~tro, ac-

tual alcalde procedente das hos
tes do CDS, concorra xunto cos 
escindidos do P.P. nunha lista 
de inqependentes. 

Tanto en Cee coma en Zas saiu 
eleito o candidato promovido 
polo Delegado Provincial. Roxé
xilo Aramburu, virtual correo de 
Romai Becaría, teria todo arte
llado para que o seu xefe de fi
las ficase compracido. • 



NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Recurso do partido de Aznar contra a constitucionatidade d?t .Lei do Poder Xudicial 

Oito deputados gC.legos do PP 
. . 

votan · contra o uso do galego na xustiza 
• X.C. · 

O pasado venres dia 1 O de 
Febreiro o Partido Popular, 
con firma incluida de cito 
deputados galegas, 
apresentou recurso de 
constitucionalidade contra 
a Reforma da Lei do Poder 
Xudicial, en _particular o 
artigo 231.4 que atinxe a 
uso das denominadas 
línguas cooficiais: galega, 
catalán e euskera. 

O PP argumenta que as emen
das introducidas no Senado 
crebarian o sistema constitu
cional de competéncias e pon 
en perigo a independéncia do 
poder xudicial e unidade xuris
dicional en todo o território. O 
artigo máis criticado di: "As ac
tuacións realizadas e os docu
mentos apresentados · no idio- · 
ma oficial dunha comunidade 
autónoma terán, sen necesida
de de tradución ao castelán, 
plena validez e eficácra. De ofí
cio procederase á sua tradu
ción cando .deban surtir efecto 
fóra da xurisdición dos órgaos 
xudiciais sitos na· Comunidade 

Autónoma, agás se se tratar de 
. Comunidades Autónomas con 

língua oficial própria coinciden
te. Tamén se procederá á si.Ja 
tradución cando as.i o dispo.ñan 
as leis ou a instáncia de parte 
que alegue indefensión". 

Este artigo lexitima o uso do ga
l ego dfante da Xustiza, ainda 
que sexa de forma pasiva, e im
plica entre outras causas que os 
xuices que desexen exercer en 
Galiza, Euskadi ou Cataluña co
ñ ezan as línguas próprias, o· 
que alporiza ao PP. 

En Galiza a Xunta inibiuse "á 

espera de coñecer os funda
mentos do recurso", mentras o 
BNG apresentou no Parlamento 
unha pergunta á Xunta para co
ñecer a sua posición, máxime 
cando está pendente a transfe
réncia de competéncias nesta 
matéria en desenvolvimento da 
Lei Orgánica. 

A Mesa confirmu que dos oi
tenta asinantes do recurso es
taban tamén oito deputados 
elexidos por circunscripcións 
galegas: Maria Xesus Sainz, 
Arsenio Fernández de Mesa, 
AntO"nio Gómez, Mauro Varela, 
Xulio Padilla Carballada, Elvira 

Fernández, Antonio Pillado e 
Carlos Mantilla: 

O caso de Maria Xesus Sainz é 
máis gravé posta que no seu dia 
foi responsábel de política lin
güística en canto Conselleira de 
Educación. 

Deturpar 
a normalización 

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

A Mesa pede o pronunciamento 
explícito da Dirección de Política 
Lingüística, "porque intentar que 
os cidadáns non poidan dirixirse 
á administración de xustiza en 
galega, supón unha imposición 
do español e conculca un derei
to elemental recollido en todas 
as leis de normalización , como 
é o de facer uso libremente da 
língua própria". 

A Xunta preocupada pola normativa 
Cinco meses despois de se ter 
publicado o primeiro volume 
do informe da Académia Gale
ga, que sinalaba una perigosa 
situación para o galega, o Pre
sidente da Xunta presidiu a de
nomínada Comisión Coordena
dora para a Normalización Lin
güística. Ensino, família, admi
nistración, meios de comunica
ción, sectores de iniciativa so
cial e produción cultural, foron 
os aspectos tratados na reu- ' 
nión que non .fixo nengunha 

No que atinxe ao ensino falou
se de prestar atención á for
mación de docentes para o en
sino do galega, animaeión ex
terior nos centros através do 
programa Equipos e participa
ción dos estudantes através dé 
concursos e experiéncias co
mo a rádio escolar e a .edición 
de publicacións periódicas de 
apoio. Tamén abordaron a pro
xección do galega no exterior. 

mílias con nenas de 0 a 3 
anos e Medrar para os com 
prendidos entr:e o·s 3 e os 6 
anos. O Plan , que ainda non 
foi apresentado, tala de "aten
ción integral á família nos as
pectos cognitivos, psicolóxi
cos e lingüísticos". 

Segundo a declaración públ ica 
desta asociación o PP "chega 
ao delírio" ao acudi r a argu 
mentos de que a lei debilita o 
"carác1er nacional e fai perigar 
a seguridade xurídica'', e afi r
ma que "son os funcionári os 
-isa son os xu ices- os que 
están o servizo dos cidadáns e 
non ao revés , polo tanto os 
xu ices deben buscar cando 
menos o xeito de solucionar o 
problema das traducións, ain
da que de sermos léxicos ha
beria que esixir aos xu ices que 
efectivamente aprendesen o 
galega para pedir translado a 
Galiza". • 

Maria Xesus Sainz, despois de ter sido 
responsábel de política lingüística asi
na un recurso de constitucionalidade 
contra o galego. 

· análise crítica da situación e 
só manifestou preocupación 
"polos ataques minoritários á 
normativa da língua galega". 

No referido á tamília, conside
rada segundo ámbito en im-

- portáncia na aprendizaxe da 
língua están a preparar o pro
xecto ·educativo Cria!, para fa-

A Comisión tratou nesta reu
nión sobre a convocatória de 
axudas á promoción da língua 
nos meios e diários escritos en 
galega, convénios de colabo
ración para a incorporación do 
galega nos meios e axudas 
para a edición de suplementos 
de prensa escolar.• 

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

A IGREXA OUTRA VÍTIMA DA DIGLÓSIA 

Con este mesmo titular escrebeu Daniel 
López a sua investigación sobre o i9ioma 
a utilizar pala lgrexa galega, 1989. E a úl
tima investigación coa que contarnos ; 
cinco anos neste tempo son bastantes 
para modificar resultados, pero o estudia
do por D. López é un ponto de referéncia 
útil para unha visión de hoxe. 

A intervención parlamentaria de Pilar 
García Negro, o derradeiro Martes de Xa
neiro, puxo o dedo na chaga dunha reali
dade opaca. Calé esa? 

Daniel López, despois dun breve excur
sus histórico sobre a reconciliación de 
lgrexa e idioma galega, analisa o com
portamento lingüístico do coleetivo dos 
párrocos, logo dos seminaristas e, por 
fin, dos centros de ensino. 

Os párrocos non pasaban do 5% no em
.prego único do galega na litúrxia, !Jero o 
cadro da páxina 98 axuda a reflectir so
bre o cámbio. Os de 25 a 40 anos usába
no sempre ou parcialmente o 39.2 %. Os 
de 56 adiante só un 8.8% e os "xubila
dos", de máis de 70 anos, o 1.8% e istb 
só parcialmente. Se observamos aos no
vas "ordenados" destes 5 anos e aos fa
lecementos e novas xubilacións, pode
mos alterar o cadro con resultados moi 
positivos. Unha proba é o aumento cons
tante de suscripcións a "Badal," órgano 
de leituras dominicais en galega. 

A unha · pergunta ao arzobispado de San
tiago, o seu portavoz ignora os cámbios e 
só ten as referéncias de Daniel López. A 
desconexión entre a realidade pastoral e 
as cúrias é grande e grave. ·como grave a 
afirmación do P. lsorna de que" é o pavo 

FRANCISCO CARBAi.LO 

conmoveron palas decisións populares? 
Non é aí en Santiago onde se desoiu e 
desoe a case unanimidade de decisión 
popular de parróquias sobre terreas e se 
acode ·aos tribunais? Cando se invoca o 
rexeitamento popular, tanto lsorna como o 
mesmo bispo de Ourense en entrevista a 

· dade" que rechaza todo cámbio na lgre
xa. A lgrexa galega maioritária vive ainda 
a tradición contrarreformista: o espazo 
ten os seus cautos sagrados, a palabra a 
sua "releváncia" misteriosa nunha relixión 
do mistérico, do "tremedum " e do "me
do". Aí é onde deben traballar bispos e 

cregos , en cambiar este periódico, estáse 
a confundir plebiscito 
popular con posturas 
de "beaterio", de "ca
mareiras de santos", 
que se arrogan o po
der e a oposición aos 
cregos innovadores. 
Esas e os atrapados 
pola sua influéncia 
son as "que deciden 
popularmente" en moi
tas parróquias ante a 
pasividade dos fregue
ses. Próbao o caso do 
Carballiño : cantaban 
vitória os -antiuso do 
galega e cifraban o 
éxito na recollida de 
firmas, reaccionou a 
maioria e acabouse o 
futuro de "mañgoneo" 
das "camareiras" de
votas. E outra proba o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • desa relixiosidade pa-

acontecido, hai só uns 
días, nunha parróquia 

'Nunha parróquia 
uns fregueses 

recolleron firmas 
para que os párrocos 

desen misa en 
galega. Contestación: 
que se garantan ante 

notário e se 
comprpmetan na 

asistencia dominical 
ao culto" 

urbana de Vigo. Uns _ 

r a a cristiá , a do 
amor , do diálogo . 
Nunha relixiosidade 
que se modifica aten
ta aos signos dos 
tempos, entende con · 
alegria o porqué do 
cámbio de idioma. 

Outros dous capítu
los dedica D. López 
na súa análise, aos 
centros de ensino e 
aos seminaristas . 
Nos centros de ensi
n 6 o branca cubre 
case toda a superfi
cie, o branca da ig
noráncia e auséncia 
do idioma própio de 
Galiza. A mesma ra
zón que nos ss. da 
ldade . Moderna: a 
presenza maioritária 
de frades e freiras de 

fregu€1ses recolleron firmas para que os 
párrocos'deran misa en galega. Contesta
ción destes: que se garantan ante notário 
e que os firmantes se comprometan na 
asistenda dominical ao culto. Por qué nori 
tan o mesmo cos que queren a misa en 
castelán? 

afora do país que se opoñen a ese uso 
tanto no altar como nas aulas. Excep
cións?, algunhas· e que están sempre 
na contestación das congregacións que 
son case todas de afora. Cando digo 
.case todas, refírome a máis do 90 %. · 

o que decide sobre a língua litúrxica". Mais unha causa cómpre coñecer para a 
Cándo e ónde, Sr. Jsorn~. a.s, ~~rias ,&e . co(Tl.Pir~.n~ipp ,desdeproblema:. ·"a. rnentali-

. , ' •' ./' c- /:,~..t;'~. ~ . • .(•",,'/ .. / . ,•} .. - 1 ' ... •:, " ,-' ........... . 

Eu escrebin h.ai anos, que "os coléxios 
de relixiosas/os son as trincheirass da 
oposición ante os dereitos e · as arelas 
dos galegas": 

,; .. ..· ; ~ 

Moi ao contrario é o panorama dos se
mi n ári os e dos seminari stas dacord o 

. coas respostas dos cursos fi losófico-te
olóxicos. 

Curso '""' 
Opción modelo 
lingüístico ideal 12 42 5 2 

Galega só 30% 50% 50% 

" preferente 50% 50% 41 ,7% 

! 

Este cadro dá motivo a un esperanzador 
comportamento deste futuro clero - futu
ro no inquérito- e. que xa exerce hoxe. 

En síntese: o clero usa na sua conversa 
moito o galega , pero é suxeto mental 
dunha relixiosidade precristiá, .a mesma 
que amasan a maioria dos galegas , e 
que destina unha língua ao profano e 
outra ao poder relixioso. O seu non uso 
litúrxico do idioma galega é unha proba 
da ignoránc.ia dos cámbios operados no 
Vaticano 11 e de atraso cultural deste 
clero como dos seus homologados os 
profesores e oficinistas. Ademáis o cle
ro galega é un sector social con grande 
inseguridade e dependente de grupos 
achegados moi conservadores. 

Os seminários, a pesares de que as le
vas de alumnos son en máis do 70 % bi
língües, parece que están ao día do cám
bio eclesial e no camiño dunha certa ilus
tración. Segundo isto non parece nun fu
turo inmediato a lgrexa clerical galega o 
sector social que vai obstaculizar o cám
bio idiomático agás o enclave dos "reli
xiosos/as". • 

·,' 
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LÍMITES Á PRODUCIÓN 

En ·Bruxelas dase por seguro o fin do sistema de cuotas· 

O Ministério fracasa de ~ovo no cobro da· supertaxa 
• X.C. GARRIDO 

O Ministéri0¡ apura a sua 
presión para frear a 

. produción nos últimos 
meses da campaña pola 
sensíbel superación da 
cuota por parte dos • 
gadeiros, anunciando 
multas millonárias para 
aqueles que rebasen a 
cantidade de referéncia 
que teñen asignada. 

(/) 
<: 
üi 
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A pasada campaña a cantidade 
confesada polo Ministério diante 
de Bruxelas foi de 37.000 tone
ladas, cantidade que a 58 pas
tas por Kg. supón unha penali
zación duns 2.000 millóns de pe
setas. En canto ás catro campa
ñas anteriores, a Unión Europea 
chegara a un compromiso polo 
cal ia sancionar ao Estado espa
ñol con 150.000 millóns de pe
setas, se ben modificou as suas 
posicións iniciais para impar ao 
final unha sanción de 205.000 
millóns de pesetas (para os pri
meiros dous anos contemplouse 
a existéncia dunha cuota de 4,7 
millóns dé toneladas e para os 
dous últimos de 5,2 millóns de 
Tm.). A administración terá que· 
facer frente a esta sanción no 
prazo de catro anos entre 1995 
e 1998. O Governo pretende fa
cer ver que os responsábeis 
desta situación non son os que 

"': _J 
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Dentro de pouco, o que controle a rede comercial decidirá tamén a recollicÍa de leite. 

aceitaron a cuota inferior á pro
duci ón, senón os labregos por 
producir, apresentándoos diante 
da opinión pública como os cul
pábeis desta grande perda eco
nómica que deben suportar o 
conxunto dos cidadáns. 

Desde a Consellaria secúndase 
esta campaña co fomento atra
vés das Axénciás .de Extensión 
Agrária do Mercado de Cuotas; 
xa que unha persoa que inviste 
grande cantidade de diñeiro na 
compra de cuota é un gadeiro 
gañado para a causa da sua 
aplicación, pois sentíriase estafa
do se non lle servise ese gasto. 

En calquer caso os gadeiros ga
legas, por terceiro ano consecu
tivo desde a posta en marcha 
da aplicación de cuotas, ama
san unha insubmisión xeraliza
da alentada polo SLG, a diferén
cia dos doutras Comunidades, 
que reduciron sensibelmente a 
sua produción diante do medo 
ás sancións. · 

Na Galiza o medo padéceno as 
agro-indústrias ºque desconfian 
da palabra do Presidente da 
Xunta e do Conselleiro, os cales 
se comprometeran a que que na 
campaña 93/94 non se multaria, · 
e na seguinte conseguiríase pa- . 

1. O prehi tórico 11. Piratas e descubridores 
,,~_-v,..~ 2. O habitante do ca tros 12. Os labregos e os novos cultivos 

-

3. O galego-romano 
4. O viquingos en Galicia 
5. Bi po e monxe 
6. O rei de Galicia 
7. O nobre 
8. o 
9.0 

13. Os ilustrados 
14 .. Os guerrilleiros 
15 :0 carlistas e liberais 
16. Os galeguistas 
17. Os primeiros iildustriais 
18. Os emigrantes 
19. O galegas do 36 
20. Os demócratas 
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APELIDOS -----------~~--------'
ENDEREZO------------------
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N.l.F. -----------
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ATTE. SINATURA 

ra Galiza a cuota necesária que 
cobrise a produción existente. 

Nesté sentido as indústrias lác
teas están tentando que os pro
d utores asinen un documento 
aceitando a-supertaxa e com
prometéndose a pagala e a ven
derlles o leite mentres a super
taxa estexa pendente. 

Remate das cuotas 
para o 2000 

En canto no Estado español 
mantense o critério de cuotas, 
en Bruxelas xa se dá por seguro 
o remate deste sistema -debido 
á presión de países como o Rei
no Unido ou Dinamarca- ca cal 
é previsíbel que para o ano 2000 
rematen as restricións á produ- . 
ción. Alguns técnicos da Xunta 
de Galiza xa manexan esas hi
póteses e recoñecen pu.blica
mente que, de producirse a libe
ración da produción, o problema 
desprazarase ás canles de dis
tribución, de xeito que aqueles 
países qué carezan de. grupos · 
agro-industriais de transforma
ción ~ comercialización dos pro
d utos próprios terán moi difícil 
garantir a recollida do leite. 

O desenvolvimento produtivo de 
Portugal, que entrou na Comurii
dade cunha situación estrutural 
pior ca a galega, pero que nego
ciou un tratado de adesión que 
lle permitía desenrolar a produ-

ción láctea; pode super neste 
contexto un grave problema pa
ra o naso país , tendo en canta 
que os portugueses están a to
mar paralelamente posicións ·no 
control das grandes áreas ,co
merciais. (véxase caso da Area 
Centra~ en Santiago. A proximi
dade do país luso, e a inexistén
cia de infraestruturas axeitadas 
desde Galiza que abarat~n e 
aceleren o transporte de mer
cancías tan perigar os mercados 
tradicionais do leite g~lego. 

Diante desta situación, o Sindi
cato Labrego Galega vai propor 
na Mesa do Leite a necesidade 
de realizar mobilizacións que 
.exixan o remate desta incerteza, 
coa renúncia do governo a apli- . 
car sancións aos produtores. 
Por outra parte, esta organiza
ción está a levar .a cabo unha 
campañá informativa para indu
cir aos gadeiros a que non acei
ten o Jeíte negro nen que lle pa
sen para a. vindeira campaña o 
leite que lles sobra nesta, nen 
.asinar nengunha aceitación de 
pago da supertaxa e absterse 
de tirar os cartas na compra de 
cotas. Esta campaña desembo- · 
cará nunha grande mobilización 
contra estes fraudes, asi como 
contra a aplicación das cuotas; 
se ben, depende das demais or
ganizacións agrárias e membros 
da Mesa do Leite, que esta mo
bilización a convoque o SLG en 
solitário ou sexa conxunta. • 
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DEPORTES TRADICIONAIS 

Cun 
calendário de 
confrontacións 
que vai sen 
interrupción 
de Febreiro a 
Setembro, con 
72 clubes 
federados e 
máis de 3.000 
praticantes, 
o remo gaiego 
atópase xa 
entre os 
mello res 

-do entorno 
europeu máis 
próximo. 

GALIZA E MUNDO 

Sen apenas axudas institucionais, 
este centenário deporte tan vello como as 
próprias faenas da pesca, 

subsiste e medra grácias á decidida 
vontade e espírito de sacrifício de milleiros 
de sócio.s e afeizoados. 

A liguiña de bateis vai· do 4 de Febreiro ao 23 de Abril 

O remo galego recuperado 
e no mellor nivel de Europa 
• ~ODOLFO DACUÑA · continental. Pero claro, seguimos 

a ser os p_arentes pobres. No 
Neste tempo no 'que o entreti- que ás axudas das institucións 
mento e o lecer se ten convertí- rrespeita, atopámonos nunha si-
do nun próspero e multimilloná- tuación igual á vivida co franquis-
rio negócio ,. poucos xogos de mo, a non ser algun clube en 
equipa poden ser realmente de- particular porque recebe axudas 
nominados como amadores. As municipais ou ten outro patroéí-
cifras baralladas producen vertí- nio, ou ben canta cunha masa 
xe, e os xogos mesmo chegan a . · social grande". Ao seu xuízo, un 
perder a motivación principal elemento fundamental neste in-
que os orixinou. Hoxe en dia só tre seria poder contar cunha pis-
fican no mundo ocidental un re- ta de regatas de calidade, cun- · 
ducido grupo de disciplinas de- has dimensións homologadas, 
portivas que se manteñen fideis nas que poder adestrar todo o 
aos seus valores fundacionais, ano e preparar a xente a fondo. 
entre elas o remo nas suas dis
tintas variedades. 

A destreza técnica, a resisténcia . 
física e muscular ou a compene
tración de conxunto, · alén de toda 
consideración mercantil, _tan desta 
prática tanto en banco fixo como. 
en banco móbil, un eido no que 
se permanece sobretodo por fide
lidade aos amigos, ao clube ou á 
localidade á que se representa. 
Asi a relación persoal, o convívio 
e o divertimento son valores cen- . 
trais sen os que esta prática per
dería todo o seu senso. 

Na Galiza o seu rexurdimento 
constátase a partir do ano 1975, 
coa celebración do 1 Trofeo Con
de de Fenosa. Mais é a partir do 
ano 80 cando experimenta un 
crecimento continuado no núme
ro de remeiros e clubes. Dando 
pé, no ano 84, ilº nacimento da 
Federación Galega, presidida 
desde aquela por Manuel Seijas 
Galán na cidade da Coruña. No 
ano 88, coa creación dun Centro 
de Tecnificación Deportiva en· 
Pontevedra, as nosás tripula
cións acadan maior sona ali on
de se desprazan para competir. 
O estraño seria hoxe non ver 
nas finais importantes algun bo
te galega regateando por acadar 

"Cando viaxo ao lago Banyoles, 
9u aos lagos e pistas da Suíza, 
Austria e Alemaña, é cando me
llar aprezo o moito que poderia
mos facer. Nestes países o re
mo e as demais especialidades 
náuticas están consideradas co
mo parte dunha calidade de vi
da, dun benestar do que se sen
ten orgullosos. 

"Aqui realmente o único que su
biu en instalacións e apoios son . 
os deportes de sempre, o futbol, 
o baioílcesto, o balonmán ... Cal
quer politiquiño monta un p.avi
llón .coberto no seu concello; e 
veña a gastar cartos. Non hai 
unha boa planificación por parte 
dos representantes da Xunta, 
nen un reparto xusto". 

A fria realidade dos números 
ven complicar os planos, pois a 
construción dunha pista artificial 
está valorada entre os dous mil 
e tres mil millóns de investimen
to. Mais para el un aforro subs
tancial no gasto estaría "no apro
veitamento da zona do Cecebre, 

Mod~lidades de Banco Fixo · 

Embarcacións Compoñentes 

co INEF na cidade e cun alber
gue no seu entorno. Semente 
haberia que gastar na mellara 
·dos accesos e pouco máis. As 
obras serian mínimas e a conta
minación praticamente cero, co
mo fixeron os de Girona en Ban
yoles. Pero non, van, e con car
tos do Plano Leader fan unha 
pista de mil millóns en Portode
mouros para benefício do turis
mo rural e. pouco máis. O que 
non se pode é facer obras lonxe 
dos lugares onde se concentra a 
maior actividade, e número de 
remeiros e afeizóados, que é a 
zona costeira ou moi perta dela. 
Como vai ir a xente, por exem
plo, ver as regatas ao encaro do 
Undoso ou sítios asi, se ás ve
ces as posibilidades económicas 
e os horários non lle permiten 
nen ~equer participar en todas 
as regatas da temporada?" 

·Caléndario 

Na actualidade en Galiza conta
bilízanse un total aproximado de 
60 clubes de banco fixo .. Cun 
calendário que abranxe d~ Mar
zo a Setembro, o résto do ano, 
agás un mes para o descanso, 
adícase á preparación técnica e 
física das tripulacións. 

Este ano o calendário acorda
do vai do 4 de Febreiro en Mu
gardos ao 23 de Abril en Tirán. 
Localidade na que se disputa
rán o Campionato Galega da 
especialidade e o Trofeo Con,. 
·de de Fenosa, agás para a ca
tegoría senior. Culminando o 
28 e 29 dese mes coa celebra
ción do Campionato de Espa
ña, na Coruña.+ 

. os primeiros pastos. 
~ 

Primeiros en Europa 

Batel 
Traineriña 
Traíña 

4 remeiros e 1 patron. 
6 reme1ros e 1 patrón. 
1.3 remeiros e 1 patrón. 

Tempó de competición 

De Marzo a Maio' 
De Maio a Xuño 
De Xullo a Setembro 

Tal é a principal preocupación 
dos directivos co seu presidente 
á frente. Segundo el, "ternos un 
enorme potencial ainda por de
senvolver. Metemos sete dos na
sos nas Olimpiadas do 92. Pode
riamos ser dos primeiros a nível 

Liguiña de bateis: as :zonas de competición 

· 1) Ria de Ferro! ./Norte de Lugo 
2) Ria da Coruña 
3) Rias de Arousa e Pontevedra, 

Vigo .e Baixo Miño 

9 regatas 
1 O regatas 

9 regatas 
~ ' . .. ' ~ . ' '· . , __ . 

A ·peseta e 
a moeda única 

MANUEL CAO 

A entrada da. peseta no Sistema Monetário Europeu en 1989 le
vaba implícito un cámbio no obxectivo último que pasou a ser o 
tipo de cámbio, modificándose os demais níveis da estrutura da 
política monetária. Asi, a variábel intermédia elm_<i~~ ia ser un.~i
po de interese a longo· prazo sobre o que perci,.1t1nan as vana
beis operativas adecuadas xunto coa utilización dos diversos 
instrumentos. Non se esqueza que o proceso de liberalización 
de tipos de interese, o bon comport_amento da balanza de cap~
tais, a imposibilidade, o bon comportamento da balanza de cap1-
tais, a imposibilidade de compaxinar a política fiscal coa mone
tária dun xeito anticíclico (folga do 14-D) e a estabilidade exem
plar dos últimos anos, no SME facia realmente atractiva, e meos 
convincente, tal cámbio de orientación · na política monetária. 
Agora, que todos tachan as vestiduras , convén lembrar que 
poucos con certa capacidade ·e entendimento en matéria mone
tária cuestionaron naquel momento tal decisión e unha simples 
revisión da litratura especializada da época asi o proba. 

Certamente, xa a teoria alertaba sobre a posibilidade dunha en
doxeneización do Sector Exterior no caso de tipos de cámbio fi 
xos e libre circulación de capitais , o que esterilizaria na prática 
calquer medida de control monetário, polo que, en .realidade, 
quedaba ao albur do comportamento xeral da economía (compe
titividade, disciplina presupostária e estabilidade~, · traducido nun
ha evolución moderada e controlábel dos factores autónomos de 
criación de liquidez, a posibilidade de manter un deseño de políti
ca monetária que era, na prática e con lixeir9s matices técnicos, 
a que seguen países como Holanda, Suíza, Austria, etc. que vin
culan a sua moeda ao comportamento do marco alemán. 

No seu ·momento, incluso se consideraba unha sábia eleición o in
tento de disciplinar unha economía tan desordenada e caótica co
mo a española mediante a toma voluntária dunha medicina euro
pea que nun primeiro momento {1986-91) tivo efeitos tan positivos. 

Mais, nalgun momento, para sanar dunha vez o enfermo debe 
seguir a dieta prescrita polos especialistas. Non é posíbel seguir 
automedicándose con receitas que xa deryiostrou historicamente 
que tiñan importantes efeitos secundários e contraindicacións 
(guerra civil, ditaduras, miS'éria, emigración , etc.). Miren se será 
asi que o historiador Martín Aceña fixaba no fragor das tronadas 
monetárias do 93· a sua posición inequívoca: "Os problemas da 
"rúbia" acabarán cando se fusione nunha moeda única emitida 
por unha autoridade económica supranacional que teña como 
único obxectivo manter o seu valor; en certa medida os proble
mas da peseta desaparecerán cando desapareza como moeda 
independente, ou cando se lle engada ao seu nome o calificati 
vo de ecu. En definitiva, cando perdamos a nasa independéncia 
monetária, da que tanto ternos abusado e que tan mal ternos 
usado, será cando nos libremos dos nasos demos financeiros 
históricos". Para os que consideran agora isto como un grave 
erro hai que lembrarlles que o Reino Unido entrou no mecanis
mo de cámbios do SME en Outubro de 1990 tendo que sairse 
despois do "Mércores negro" de 1992. Velai aos ponderados bri
tánico~ tomando tamén decisións á lixeira .. + 
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. automedicándose con receitas 
· que xa se demostrou 

historicamente-que tiñan· 
importantes ·efeitos secundários" 



ECONOMIA E PRODUTIVISMO 

Milleiros de persoas critican os métodos de matanza dos pecerro~ 

A defensa dos animais 
provoca a primeira · morte no Reino Unido 
• XELIS DE TORO/LONDRES 

O tres de Febreiro 
cobrouse a primeira vítima 
mortal dunha campaña 
que xa dura meses. Jil1 
Philips de trinta e un anos, 
rnorreu ao quedar debaixo 
.dun camión que 
transportaba becerros 
para o continente. A 
primeira victoria desta 
campaña gañouse cando 
os ferris se negaron a 
seguir transportando gado 
vivo, seguiron o peche de 
importantes partos. Neste 
momento de trece 
terminais marítimas que 
se dedicaban a esta tarefa 
só quedan tres en activo. 

Por se fose pouco desde certos 
sectores témese que esta cam
paña que ata agora foi pacífica 
pase a unha fase violenta, xa 
van máis de 150 detidos, moitas 
cargas policiais, e feridos, a ca
sa dun dos directores dun porto 
foi apedreada e existen rumores 
de que o ALF (Animal Liberation 
Front), estea preparando unha 
campaña violenta. O ALF ac-

A. IGLESIAS 

tuou principalmente a finais dos 
anos oitenta enviando cartas 
bombas, e facendo sabotaxes. 
contra empresas e particulares 
acusados de maltratar animais. 

A orixe da campaña está nos 
métodos da matanza dos ani
mais e nas prácticas de alimen
tación e confinamento das ter
neiras, non deixándolles espá-

cío para moverse, e practica
mente sen alimentación, para 
conseguir unha carne máis ten
ra. Estas prácticas están proibi
das no Reino Unido, pero son 
legais no con_tinente. 

Sorpresa nos partidos 

Nen que dicer ten, que esta 
campaña, colocou a partidos e 
medios de comunicación nun
ha situación comprometida: as 
cuestións son moitas ¿como 
dar unha resposta rápida e in
telixente ante un tema aparen
temente peregrino? ¿Como 
unha campaña case espontá
nea pode estar tendo tanto 
éxito? ¿Son máis importantes 
as térneiras que os milleiros 
de sen-casa que viven. en Lon
dres, ou os mortos de Cheche
nia ou Sarajevo? As preguntas 
séguense sumando se ternos 
en canta que a campaña está 
tendo o maior apoio nas. pobo
acións dos portes, e que ven 
como unha vergoña que sexan 
os .seus peiraos polos que pa
san as terneiras para o conti
nente. 

Todas estas preguntas. estanse 
tratando de respostar desde ar
tigas de opinion e reportaxes en 
medios de comunicación, ata 
comunicados de partidos políti
cos cun esforzo por enteder e 
posicionarse. 

~ 

Nalga no que todos están da
cordo é que os protestantes te
ñeti todo o dereito moral a tr.atar 
de parar este comercio. O parti
do laborista urxe ao governo pa
ra que o pare. O governo di que 
está entende a proposta pero 

. non pod.e frear a venda ao exis
tir libre comercio dentro da Ca- · 
munidade europea, e paralo iria 
contra as normas da CEE, la
méntase adema\s de que en Eu
ropa non existan as mesmas 
normas nas prácticas ca -trans
porte, engorde e matanza e pro
mete levar unha lei ao parla-

. mento europeo'. Ata os gandei
ros entenden os motivos da 
campaña ao tempo que se pre
guntan que farán coas tenreiras. 

Un fondo de crítica· 
aÓ produtivismo 

Non existe unha resposta simple 
e única para explicar este move
mento que sobrepasa aos acti
vistas pro-dereitos dos animais e 
qué atopou o apoio de grandes , 
sectores de poboación británica, 
incluídos sectores medios e vo
tantes do partido cons~rvador. 
Todo isto hai que entendelo den
tro dun contexto de producción 
masiva de animais, con métodos 
cada vez máis artificiais, e das 
loitas en 'contra realizadas nos 
anos setenta e oitenta, primeiro 
por grupos de activistas que ca
da vez chegan a ·máis sectores. 
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ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

Entender esta loita como su
perficial , como se ten suxerido 
como cortina de fume que non 
deixa ver ás verdadeiros pro
blemas, é unha explicación 
desde fóra que non trata de ex
plicar a importancia dos_ asun
tos que se es'tán a plantexar. 
Esta loita está moi relacionada 
con outra similar anticonstruc- -
c;;ión de estradas que é noticia 
cada semana e emarcase nun 
contexto de movementos eco
loxi stas . A importancia tjos 
asuntos que se plantexan é 
moi grande. O chamado pro
gresa· occidental está baseado • 
na superioridade moral sobfe 
os animais e no dereito do ho
me a intervir na natureza que 
debe estar ao servizo desde 
"home" e deste progreso. Estes 
movementos, que agora son 
terneiras e estradas está to
cando nalgo que se considera .. 
intocabel , e estanos pregun
tando se en neme deste "pro
greso" é posible seguir tratan
do os animais con crueldade 
gratuita, se é posible seguir es
naquizando vales, praias e ríos 
con total impunidade. · O que 
está en cuestión é un sistema 
de pensar e actuar, o ·que está 
en cuestión é o progreso occi
dental que sempre se non ensi
nou que non tiña máis que un· 
camiño a total destrucción de 

. todo o que no~ · rodea. en no me 
do progreso.• 

' ' '''J 1 • 'C ...., 1 .. 



·Q ACORDO DA NAFO 

Os armadores _ reclaman 
á -UE unhcl cuota autónoma. para-o fletán· negro 
• SEVERINO XESTOSO 

Os días están contados. 
Perdida a guerra da 
reunión de Halifax do 
pasado ano., onde se 
deixou sair adiante a 
proposta canadiana dun 
TAC ridículo de 27.000 
toneladas, quéda só. agora 
forzar a última batalla.para 
tratar de que o reparto 
desta cantidade sexa o 

• máis equitativo posíbel. 

Asi, seria de desexar que o Co
léxio de Comisários ratificase . 
esta semana a idea dunha cuo
ta comunitária que oscilaria en
tre o . 76 e o 69 por cento do 
TAC acordado. A primeira des
tas cantidades correspon.deria a 
unha média das capturas reali
zadas pola U.E. nos últimos 
anos, e a segunda veríase un 
pouco rebaixada para ter en 
canta outros países con peque
nas capturas na área. 

Tamén esta semana -o Ven
res- os representantes da pa
tronal reun!ranse en Madrid co 
Secretário Xeral de Pesca para 
tratar de forzar ao maximo as 
negociacións en Bruxelas. Duas 
cousas teñen claras os repre
sentantes do sector empresarial 
pesqueiro; a primeira é a urxén
cia da obxección ao reparto do 
Canadá, o que debe levar apa
rellada a cuota autónoma para a 
U.E. Compriria un estarzo do Mi
nistério de Asuntos Exteriores 
do Parlamento galega e do es-

SEGURIDADE NO MAR 
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os apetecidos. En calquer caso, 
as forzas sindicais e po,Hticas ga· 
legas desde as suas ópticas par
ticulares reacci0J1aron favorabel
mente ante a nova intimidación 
canadiana. Por parte da CIG, 
Manuel Caamaño salientou es
tas dias a necesidade dunha po

. lítica pesqueira forte e autóno
ma, á vez que facia unha refle
xión sobre o caso cubano (lém-

'-' · ~1 C'-, -.. · brese que Cuba votou a pral da 
'-i \ \ tese do Canadá) desmontando a 
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"~ 2J } campaña que contra a illa cari-
. •, j beña se iniciou por este motivo. 

\, 3K 

Por outra parte, a Xunta e a sua 
Consellaria de Pesca, que no 
seu -dia non estivo en Halifax, 

. envorcase agora ca sector, me
diante escritos e declaracións, e 
mesmo comprometéndose a co
financiar co Governo do Estado, 
a campaña de investigación e 
pesca experimental, que cqmo 
segundo ponto dunha carta de 
data 7 de febreiro as patronais 
ANAMER e ANAVAR dirixiron á 
Comisaria de Pesca, Ministério 
de ·Asuntos Exteriores e Agricul
tura e Pesca , Presidente da 

A pesqueira do fletán, descoberta polos barcos galegos, está por fora das 200 mi
llas. O Canadá di que é unha costeira. 

· Xunta, Conselleiro de Pesca, 
Parlamentários, etc. Neste es
crito, de tres follas , a mais da 
obxección ao reparto da cuota, 
e a campaña. de investigación , 
vóltase a solicitar apoio e pro-

pañol, ante paises como o Reino 
Unido, Irlanda, Alemaña e Fran
za, que no seu dia receberon a 
visita dos canadianos, e que po
deria n axudar a ur]animidade · 
necesária na ruinión do CORE
PE R (Comité Representantes 

Permantes dos Estados Mem
bros) dó dia 22. De darse esta 
unanimidade, como quen di, non 
haberia que esperar ao próximo 
Consello Comunitário de pesca. 

A segunda . cuestión da que re-

. tección para a frota, e "vias de 
solución alternativas". 

Mentres Febreiro se mostra co
mo transcendental , o Mar de 
Barent e Groenlándia albiscan
se xa na lonxania. + 

Cursos de salvamento promovidos pola.CIG e várias armadoras 

Pei~e de 
augas frias 
E un peixe plano de carpo 
alongado, que pode chegar 
a medir máis de un metro 
de lonxitude e pesar máis de 
45 quilos. As fémias son 
maiores que os machos. 
Chegan á sua madurez aos 
dez anos de idade. Desovan 
de Abril a Xuño a máis de 
700 metros de profundidade. 
As suas ovas son grandes e 
chegan a medir 5 mm. 

Aliméntanse de moluscos, 
crustáceos e peixes peque
nos. Este peixe ten costumes 
menos de fondo ca outros 
peixes planos e nada en po
sición vertical no mar, facén
doo con preteréncia entre os 
200 e os 2.000 metros. 

Vive en augas frias , desde o 
Norte das lUas Británicas até 
moi o interior do Océano 

·Glacial Ártico, augas de ls
lándia, grande parte das de 
Groelándia, etc. • 

Moitas .das _ perdas en acidentes marítimos son evitábeis 
•M.V~ 

"O mellar disto é que lle perdes 
o medo ao lume", sinala un ma
riñeiro duns coarenta ·anos que 
acaba de ensaiar cun extintor. 
Trátase dun dos participantes 

·nos cursos de salvamento e loi
ta contra incéndios que promo
ve a CIG en colaboración coas 
armadoras Vieira, Vasco-Galle
ga, Pereira e González Parada. 
Moi pronto o ter realizado estes 
cursos será condición impres
cindibel para o enrolamento. 

Unha Orde da Direción · Xeral da 
Mariña Mercante, datada ria mes 
de Xullo de 1992, establecia xa a 
obrigatoriedade destes coñeci
mentos entre quen pretendia tra
bal lar no mar, fose en buques 
mercantes ou de pesca. A sua 
necesidade entre os traballado-

. res galegas do ramo é óbvia. Sen 
embargo só agora comeza a im
poñerse, en contraste con paises 
como Alemaña, Dinamarca ou 
Holanda, nos cales estas medi
das operan desde hai trinta anos. 

Os incéndios a bordo son rela
tivamente frecuentes. O desco
necer:nento das máis elemen
tais 'JUedidas •da· extinción .dá1 

• .... , 1 •. 

Mariñeiros nunl)a proba do ~so de estintor. 

lugar en .ocasións a un inxusti
ficado alarmismo e a -que se 
poidan xerar perdas doutro mo
do evitábeis, sinala un instru
tor. J\lguén lembr? o caso dun 
pequen o lume · provoc~~.~ .,p_o_r 

~ .. \ ,·~ -~ .- ."'l 1) 1 J. ~ • 1 

un soldador que trataba de repa
rar unha pequena peza nun bu
que. A extinción· cunha manguei
ra fixo que saltará a auga ao sis
tema eléctrico do teito e que as 
pe(das · a~cendes-en- a máis de 

vinte millóns de pesetas. 

O descoñecimento 
acrecenta o perigo 

ANT 

f)J~n .. Q~ · bpmbeiro~ coñecen a~ 
_ . ..._ , ... - ... 

reglas de extinción dun lume 
nun barco . Hai uns meses un 
atüneiro atracado no porto de 
Vigo comezou a arder. Os bom
beiros atacaron o lume por arri
ba, en vez de polos laterais. Vá
rios deles colocáronse na única 
boca pala qoe podia fuxir o lume 
no caso de explosión nas má
quinas e foi o que sucedeu. Un
ha explosión elevou as chamas 
e vários membros do servício 
contraincéndios da cidade resul
taron feridos. 

Os cursos de salvamento no mar 
realízanse na parróquia de Al
xán, concello de Salvatérra de 
Miño. As instalacións,. únicas en 
Galizé;l,, pertencen á empresa · Se
ganosa, e nelas teñen lugar as 
práticas relacionadas con incén
dios no mar, o emprego de bal
sas, a recollida deferidos, o uso 
de sinais e chaleq1,1es salvavidas, 
resisténcia á inte.mpérie, etc. 

Perta de ·200 mariñeiros pasa
rán por estes cursos no presen
te trimestre. A sua promoción 
institucional permite-a qada ma: 
riñeiro un aforro de aproximada
mente 250.000 pesetas, o que 
costa a realiiación das práticas 
c,ofl caráot.er- .Pr-~va_s;io,. _,, . , : , · · ·: . '. _. 



GALIZA E ·M.UNO.O Nº661-l6DEF~B~~~~~~ 15 
~~~~--~~~~~--------~~~~~~~~~~~-
E XPROP RIA C IÓN DOS TERREOS 

Os viciños das Encrobas defenden os símbolos da comuhidade após de d~rru~arse. parte do cemiterio 

Unha mina para eles, un buraco para nós 
• MANUEL VILAR 

Nestes días de abundante 
chúvia voltou outra vez á 
actualidade o nome de As 
Encrobas, xa que o 
cemitério da parróquia de 
Gontón fendeu e os ósos 
dos defuntos escapaban 
palas fendas producidas 
nos nichos cara a 
profundidade do interno 
da mina de li.gnito que ali 
explota LIMEISA, filial de 
Unión-Fenosa. 

Este pode ser o elemento que 
agudice a tirante relación que 
desde hai anos veñen manten
do a empresa e os viciños da 
parróquia de Gontón. Hai xa vin
te anos, no 1975, que apareceu 
o primeiro decreto de expropria
ción de terr.eos con fins a iniciar 
unha explotación mineira, explo
tación que non comeza até o 
ano 1979, xa que os viciños 
vanse opor á ocupación das 
suas terras e coa sua atitude 
forzan a Limeisa a asinar un 
acordo. Estes feitos son ben co
ñecidos e As Encrobas pasaron 
a ser un referente na história do 
nacionalismo. 

S~n embargo , nese mesmo 
ano, a empresa recorta o perí
metro da expropriación para, en 
opinión dos afectados, non pa
gar tanto polos terreas, amorti
guar o choque social e incumprir 
os acordos do 77 , ainda que 
eles din que foi "por razón do 
extraordinário apego que os la
bregos da zona teñen á sua pro
priedade". Pero este "constreñi
mento" fixo que a mina empeza
se a traballar nunhas condicións 
precárias e sen unha área de 
seguridade e, asi, pronto empe
zaron as moléstias e as fendas 
nas propriedades dos viciños 
non afectados directamente po- · 
la expropriación. Para máis, a 
empresa voltou a vender terras 
xa expropriadas que hoxe quer 
voltar a expropriar pagando un 
prezo inferior ao da venda de 
hai quince anos. 

Asi as cousas chega o ano 94 
en que se exproprian os terreos 
para o cinto de seguridade da 

OIREITOS NO ENSINO 

Parróquia de Gontón. A cen metros está o cemitério afectado. 

mina (anunciada o ano anterior) . 
O problema céntrase agora nos 
traslado de povoación que a em
presa non considera necesário e 
o presidente da Xunta rubrica. 

Non recoñecimento 
da parróquia 

Neste contexto de enfrentamen
to entre duas posturas contra
postas a empresa opta pola via 
de non recoñecer a parróquia 
de Gontón como unha comuni
dade e polo tanto nega o seu 
traslado a outro emprazamento. 
A teima dos viciños céntrase en 
que eles son unha comunidade 
cunha história sobre ese territó
rio e que teñen direito ao trans
lado e a empresa ten que ase
gurarllo, que non se poden ra
char os lazos sociais dunha co
munidade polos intereses dunha 
empresa privada. 

O normal, seria que a empresa 
sentase a talar cos viciños e 
acordasen as condicións do 
translado, pero non é isto o que 
sucede. En opinión dun dos 
afectados, a empresa "en vez 
de estudar como salvar un pa
vo o que fai é un estudo de co
mo construir un povo". Os afee-

tados acusan á empresa e á 
administración autonómica de 
secretismo (a Delegación Pro
vincial de lndústria negoulles 
en Decembro do 1992 a infor
mación que pediron). Este se
cretismo é interpretado polos 
viciños como parte dun plano 
pensado para que non teñan 
tempo de organizarse e actuar 
conxuntamente. Asi a ernpresa 
pretenderá l~var a·s negocia
ción de xeito individual para 
non ter que facer un translado 
de povoación, comprará casas 
dun xeito selectivo, pagará ben 
por unha casa nova e pouco 
por unha vella ou baixará o pre
zo entre dez e seis millóns des
d~ que se empezou o trato. 

Oficina de compra 

Para demostrar que todo mar
cha ben, montou unha "oficina 
de compra" dentro do perímetro 
da miria, á que chaman aos 
afectados persoalmente. A en
trevista ·é breve. O representan
te da mina pergúntalle ao afec
tado se o seu filio traballa na 
empresa. Contesta afirmativa
mente e o outro retruca Muy 
bien e que se pode marchar. 
Outras veces, se o afectado tra- . 

A. IGLESIAS 

baila na mina chámano pala 
megafonía e ameázano con que 
xa teñen o seu despido asinado. · 
Cando compran unha proprieda~ 
de non espeGifican o valor das 
partes senón a montante final e 
asi poder dicir "fulano _levou tan
tos millóns". Pero fulano pasou
se toda a vida na emigración 
traballando para comprar terras 
na sua parróquia e agora só ten 
un chalé perta da Coruña con 
dous metros de xardin diante da 
casa onde contempla o paso · 
dos coches e do tempo. 

Tamén . houbo intentos de en
frentar aos traballadores da mi
na cos proprietários das terras 

· con argumentos tales como 
amezas de regulación de em
prego ou acusando aos proprie
tários de especuladore en con
tra dos intereses xerais (da em
presa) ou afirmando que non 
queren aplicar a expropriación 
máis que naqueles casos nos 

. que sexa "estritamente necesá
rio". Todo artellado para dividir a 
comunidade, segundo eren os 
afectados. Mais, o pensamento 
dos mineiros que traballan para 
Limesa funciona ainda por es
quemas labregos, ainda non 
son mineiros do todo. 

División de opinión entre os alunas sobre a sua aplicación na Gaiiza 

Seguimento maioritário na folga 

Neste ambiente as negociacións 
non poden dar froito, máxime 
cando os representantes da em
presa hoxe din unha cousa e 
mañá din outra (a empresa esixe 
poder notarial de venda dos pro
prietários aos seus representan
tes e cando estes o apresentan 
xa non queren saber nada do te
ma). Ou, como pasou en Agosto 
último, .suspenden ·a xuntanza 
porque os xefes están de vaca
cións e eles non están "autoriza
dos para afrontar certos temas". 

Ante esta atitud.e de falta de res
peito cara os viciños estes deci
diron suspender toda negocia
ción coa empresa até que haxa 
un moderador independente que 
levante acta do acordado en ca
da xuntanza. Os afectados dixe
ron que a eles lles valia os acor
dos do 77, García Agl,Jdín, pero 
á empresa parece que non. 

Neste impasse seguen as agre
sións da empresa contra os sím
bolos da comunidade parroquial. 
Houbo que pechar a igrexa pa
rroquial, un templo románico, 
que ameaza con esborrallarse. 
De momento, non hai trazas de 
que vaia ser transladada, pésie 
ao compromiso adquirido polo 
bispo compostelán. Desapare
ceu a Plazuela onde tiña lugar a 
festa. A procesión do patrón fí
xose polo percorrido de sempre, 

. pero non estaban as casa e o 
cruc_eiro aparece ao borde do 
pricipicio. Trátase de converter 
os espazos comunajs de interre
lación social, campo da festa, 
cemitério , adro , etc , en parte 
dunha paisaxe fantasmagórica. 

Agora tocoulle ao cemitério, pe
ro os panteóns son "símbolos 
compactos" · que ligan ao parro
quiano con esa outra parróquia 
dos martas, cun pasado com
partido e que Limeisa non quer 
recoñecer. Pero o que non sa
ben os técnicos de Limeisa é 
que os mortos de Gontón veñen 
a reforzar a unidade viciñal. 

Aos viciños desta parróquia to
coulles enfrentarse ·coa cara fea 
do progreso e asi o resumía un 
casal de labregos xubilados. El 
dicia que "a mina trouxera moita 
riqueza para a· val", ·ao que a 
muller respostou que ''tamén le
vou toda a que aquí habia". A 
señora hai uns, días que se qui
tou a vida.+ 

contra a carta estatal de direitos _dos estuclarátes 
•H.V. 

O Sindicato de Estudantes, ór
gano convocante, calcula que o 
90% dos alunas do ensino meio • 
parou o Xoves 9 de Febreiro 
nunha xornada de protesta con
tra o anteproxecto de reforma 
da Carta de Direitos e Deberes 
dos Estudantes, pero que in
cluia outros pontos na táboa rei
vindicativa. Os Comités Abertos 
de Estudantes npn apoiaron a 
convocatória par 'entender ql'.le ·a 
reforma non afecta á Galiza. 

"Coa nova Carta.que que-ren 
aprobar os directores dos centros 
poderán expulsar durante cinco 
días a un aluno sen direito de re
visión do Consello Escolar, dese 
xeito os estudantes incorremos 
en indefensión", explicaba Alber
te ltarraguirre Gómez, membro 
do Sindicato de Estudantes. 

A própria Consellaria de Educa
ción monstrouse sorprendida 
polo seguimento da folga. O 
CAE atribuía o -éxito ao fei·td <:!~ ' 
que "parar .un centro é moi doa-

do e o Sindicato de Estudantes 
adoita mandar desde Madrid a 
un liberado uns dias antes para 
que pegue carteis e prepare él. 
mobilización". 

Direito á folga e a reunión . 

"A Xunta ten competéncias pró
prias en matéria de ensino e, da
quela, esta revisión da Carta dos 
Alunas non nos afecta -explica
ba Anxo lglésias, dos CAE-, en · 
realidade a·· mob~füaoión ·viña: 
preparada desde Madrid e mes-

mo a táboa reivindicativa com
pleta xa estaba redactada. A nós 
chamáronnos, pero só para su
marmos. Entendemos que sé hai 
algunha reivindicación que facer, 
que por suposto hai ; debe en
marcarse dentro da Mesa en De-

. tensa do Ensino Público". 

A maiores da petición de retira- . 
da do proxecto de reforma da 
Carta de Alunas, o Sindicato de 
Estudantes pede o recoñeci
ment.o. dos .direitns de taiga ·e
reunión en horas lectivas por 

parte do Ministério e a Consella
ria e unha lista de exixéncias 
que van destinadas a frear,c::i de
terioro do ensino público. E pre
cisamente nese ponto onde os 
CAE reclaman á Mesa pola De
fensa do Enslno Público da Ga-

· 1iza "como órgano encarregado 
de -canalizar as reivindicacións, 
xa que nela están incorporados 
moitos sectores. Proba de que 
como instrumento é válido é que 
o 9 .de Novembrn conseguimos 
facer unha 'mobilizaGión.:que si 
tivo releváncia pública".• 
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EXÉRCITO E DEMOCRÁCIA 

Alberto Piris, 
xeneral de _brigada e . memb~ do Cen~ro de lnvestigacións para a Paz 

'Ao Exército custoulle case un decénio comprender o feito autonómico' 
• G. LUCA DE TENA 

Alberto Piris coida que. "as 
armas matan duas veces 

. cando se compran, porque 
producen fame e cando s.e 
usan como máquinas de 
matar". Piris é xeneral de 
brigada na reserva activa e 
membro permanente do 
Centro de lnvestigacións 
para a Paz. Publicacións dé 
todo o mundo recoñecen a 
sua autoridade como 
ensaista de asuntos 
militares desde unha 
perspectiva democrática. 
Recentemente interviu no 
ciclo Retos do Mundo Actual 
programado pala Asociación 
de Profesores de BUP e 
mantivo está conversa coa 
nasa redacción. 

Como cambiou, se é que o fixo, 
a opinión que tiña o Exército 
sobre as instituci&ns democrá
ticas desde o 23 F ?. 

A principal diferéncia, ao meu ver, é 
que non aprécio neste exércíto ten
tacións golpistas. Conformouse coa 
idea e o sistema democrático, con
tra a que rosmara nos comezos da 
Transición. Aceitouno polo seu pró
prio interese. Esas reclamacíóns 
que se fan decote 

sa. Producíuse en España, na 
Franza despois de Vietnam e da 
descolonización de Alxéria. Os 
exércítos son suscepti'beis a estas 
tentacións. Eu coido que o exército 
español non está nen sequer na 
rampa de saida desta dinámica. 
Pero compre tela presente. 

Os .ca.sos que cita déron$e 
nun esquema colonial desapa
recido. 

Certamente. Só ternos unha posi
bílidade colonial de enfrontamento 
armado, que é o de Ceuta e Meli-

. lla, ainda que haberia que consi
deralo· noutros termos. Na hipóte
se máís perigosa, se se producise 
un emprego da forza militar co ob
xectivo de defender estas duas ci
dades, e houbese un comén de 
fracaso militar, a situación sería 
perígosa e paría no disparadoíro a 
alguns mandos militares. 

Máis armas 

No interior do orzamento mili
tar caben outras críticas como 
as das partidas. Certas armas, 
como os porta-avións son ca
ras e non hai territórios ultra
marinos que as xustifiquen. 

lso é discutíbel. Dentro dos exérci
tos cadansua arma vai pedir para 
si. O exércíto de terra quer máís ar
mas anti-aéreas e máis carros de 
combate, a aviación avións máis 
modernos e a mariña un porta
.avíóns. Cando chega a hora de pe
dir as asígnácións, cadaquén argu
menta como pode. A Mariña des-

pois da transición 
contra as estreitu
ras do orzamento 
son naturais en to
dos os exércitos de 
todas as democrá
c i as. Coñézoas 
desde que come
cei a me mover 
neste mundo e coi
do que seria unha 
anomalia que os 
membros dun cú
mio militar dun país 
europeu occidental 
non estivesen 
laiándose a diário 
de que teñen pou
c o, de que lles 
compre máís e que 

'O exército -
conformouse 
coa idea 

argumentou para 
criar o eixo Balea
res-Estreito-Caná
rias, co que aca
dou un considerá- . 
bel aumento nas 
suas partidas. Non 
me atrevo a dicer 
que ninguén dos 
tres teña razón 
nesta discusión pe
ro é certo que o fe
nómeno prodúce
se e só cando o 

do sistema 
democrático, 
contra a que 
rosmara nos 
comezos poder político é for

da Transición" 
te e está respalda
d o polo que é o 
sentir da cidadania 
pode tomar deci
sións salomónicas a menos que rece-

ban un mínimo, non poderán garan
tir a defensa. Todo isto é natural. 

Alguns mandos consideran crí
tica esa falla de meios. 

Pero como digo non é algo exclusi
vo das nosas forzas armadas. En 

- todos os exércitos cria tensións o 
recorte de orzamentos. Sobre todo · 
cando os responsábeis militares 
din que non pode garantir a seguri
dade das forzas armadas. lsto é 
como cruzar un limiar perigoso. A 
máis recente história española é 
clara. Cando as forzas armadas 
fracasaron por exemplo en Annual, 

· no expediente Picasso de Primo 
de Rivera, .o exército non achaca a 
derrota aos seus prórios eríos se- · 
nón a una ruin provisión de fundos 
e ao pouco interese dos políticos. , 
A seguir, o exército busca por fóra 
as culpas. Esa dinámica é perigo-

no senso de dicer a cada exército 
cales son as· suas funcións e res
ponsabilidades e os seus meios. 
Nunha certa etapa, despois da 
Transición, · coido que se levou a 
xeito, no senso de reducir o des
proporcionado exército de Terra. 
Se cadra, despois, a medida que 
S<? foi debilitando a posición política 
do governo, fixéranse máis conce
sións. Non digo que non. 

ó desenvolvemento autonómi
co ainda produce mais inque
danza que calqueroutra discu
sión constitucional. 

Notaba máis desacougo na época 
da Transición. Os asuntos que se 
referian a autor-iomia sentianse no 
exército como un desgarramento, 
digámolo asi entre aspas, ou como 
unha fractura da pátria. Coido que 
esa tendéncia desapareceu en 

-
grande parte o que non quer dicer 
que non poida reaparecer houtras 
circunstáncias que non son as des
te momento. Custou case un decé
nio comprender o feito autonómico 
e non considerar ao presidente Pu
jol como unha ameaza para a cha
mada unidade española. Atreveria
me a dicer tamén que ternos dado 
pasos adiante neses eidos e a si
tuación é moito menos desacou
gante ca nos primeiros oitenta. 

Pero o acordo político que se
gueu ao golpe do 23 F (coñeci
do como Pacto do Capó) está 
en revisión por causa do teito 
autonómico. 

Eu non o vexo en revisión. Desde 
sempre hai unha opción, política 

que considera que a Transición foi 
un chasco porque a porcentaxe 
de a·sunción do anterior era supe
rior ao que eles consideraban po
sibel Dentro desta órbita', que a 
min non me parece polo de agora 
maioritária mentres as opcións 
eleitorais non digan o contrário, 
podese mover esa idea. Pero non 
vexo que aí se podan producir no
vas elementos de dúbida. 

Como afectou ao exército o in
greso na Unión Europea? 

Grandemente. A meirande parte 
dos militares· profisionais procura 
equipararse ao que é o exército 

. francés ou alemán. Tanto se se in
tegran nunha unidade da OTAN 
como se traballan na UE, dase un 

ANXO IGLESIAS 

aumento da eficácia e unha mei
rande capacidade para comparar o 
funcionamento dunhas unidade 
con relación ás outras. Asi saen da 
casa e de estar mirando só os pro-

. blemas internos. Ora, isto tamén 
foi empregado polos partidos políti
cos governantes como unha dis
tracción. Consideraban que era in
teresante que o exército estivesé 
distraido con estes intrereses no 
exterior porque as suas posibilida
des de que volvesen a mirar cara o 
interior fose menores. O efeito que 
produciu aquil precipitado ingreso · 
na OTAN, foi semellante. 

O modelo da CIA 

Neses dias fálase da transf~~ : , :· 
·réncia do Centro Superior o . · · 
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E~tudos da Defensa (CESIO) ao 
poder civil. 

Este órgao nacera no ámbito militar 
pero a cada foi ingresando nel máis 
persoal civil. Non me parece que 
vaia producir problemas. Está a co
piarse o modelo da Axencia Central 
de lntelixéncia (CIA) norteamerica
na, na que o predomínio do persoal 
civil é grande. Se esa transición 
produce aquí algun descontento.
será naqueles que temen perder o 
traballo que estaban a facer. Non 
lle vexo máis problema. 

Nun recente comentário seu 
sobre o ataque a Chechénia 
vostede valoraba a natureza 
popular do exército ruso como 
garantia contra ordes inxustas. 

As informacións que nos están a 
chegar non son de fiar. Case todas 
son oficiais e mal dispostas a reco
ñeceren que, hai mandos que npn 
queren obedecer ao cúmia militar. 
Pero de feito destituiron aos xene
rais que formaban 

Non o creo. Non me parece que a 
OTAN puidese cobrer esa función 
porque neste momento e desde a 
sua criación, o organismo foi o · 
brazo armado dos Estados Uni
dos. Á Unión Europea cómprelle a 
sua prória defensa e por moi ven
cellada que poda estar Europa cos 
Estados Uni(jos requerirá un de
grao de autonomia moito maior do 
que hoxendia ten dentro da OTAN 
a respeito dos Estados Unidos. 

Axft.:o á Rúsia 

A UE alármase coa perspectiva 
dun ministro de'defensa polaco 
ex-comunista. 

Non me parece que as tensións ve
ñan por tratarse dun ex-comunista, 
porque a capacidade de reciclaxe 
dos anima is políticos é xigantesca .. 
A estas alturas penso que xa se 
veu que grande parte da nomen
clatura comunista o único que tiña 
diso era só o neme; todo era ambi
ción de poder que se exerce no no-

vo sistema. Se isto 
xera desconfianza o segundo nível no 

ministério da De
fensa. Sobre a 
canxetura que eu 
facia sobre un 
exército educado 
para a causa revo
lucionária do pavo, 
ternos que com
prender que nas 
cirscunstáncias ac
tuais nalguns man
dos militares dase 
miséria, con pro
blemas de aloxa
mento, de subsis
téncia e mesmo de 
venda de material 
militar para abter o 
diñeira preciso pa
ra comer. De feíto 
o exército ruso fixo 
en· Chechénia as 
mesmas barbari-

"A s promesas 
en Bruxelas , será 
porque a UE busca 
ese motivo de des
confianza. O peri
go importante será 

1 
1 
1 
1 
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de desmilitarizar 
o Oriente recriar unha nova 

OTAN que aproxil Próximo 
convertéronse no 
maior degrao de 
venda de 

me as suas frontei
ras a Moscova. A 
percepción rusa de 
axexo desde o 
Oeste, está ensari
llad a na tr~ición 
da política exterior 
rusa e pode produ-

armamento para 
esa área, 
precisamente por 
parte dos 
Estados Unidos" 

cir unha nova de
sestabilización. 

A nova maíoria 
republicana no 
congreso dos EE 
UU reclama in-

dades que paide-
ron cometer outras 
exército ao servizo dunha ditadura. 
Se cadra teño que matizar algo do 
que escrebera. 

Sempre pode haber un mando 
oportunista que supere os es
crúpulos dos que dimiten. 

Evidentemente, e máis se ve que 
niso van as suas persectivas de 
carreira. 

A Unión Europea non poderá 
consolidar o seu poder econó
mico sen un brazo militar. 

Niso estou dacordo. A Unión Eu
ropea deu feíto unha unión im
portante e positiva en xeral para 
todos os membros no plano eco
nómico pero ainda non acadou 
harmonia no plano político. Eis 
as dúbidas que amasara en rela
ción con lugoslávia e Chechénia 
e as posturas que adopta no tra
to con leltsin. A UE carece neste 
momento de poi ítica exterior 
conxunta e de política social, 
que tamén se bota a faltar. Ao 
non haber política exterior unifi- . 
cada, tamén non ten forzas ar
madas. Só a integración progre
siva de Europa nun ente que 
adopte decisións coerentes e 
unificadas na política exterior, 
poden levala a dispor dun brazo 
armado. O contrário seri.a perigo
so. Para min seria preocupante 
que Europa dispuxese dunhas 
forzas armadas sen ter agomado 
antes unha política exterior co
mun. Mentres estean así as cau
sas, que ninguén tale de unión 
europea senón . dun sucedáneo. 

vestimentos re
crecidos para ar
ma mento. Onde 

van os dividendos da paz? 

Nunca houbo dividendos da paz, 
nen os haberá. Pero tampouco ha
berá aumento no gasto militar nor
teamericano. Este mesmo congre
so di que compre repoñer o poten
cial militar dos Estados Unidos na 
primeira fileira. Pero xa o está, e 
máis do que nunca. Doutra parte 
promete reducir impostas. Así que 
é probábel que non suba o gasto 
militar americano incluso con este 
recrecemento da direta no Congre
so. O que si haberá e algo que xa 
se está a producir. Estados Unidos 
é o primeiro exportador de armas 
con diferéncia sobre todo o mun
do. lsto venlle-ben aos Estados 
Unidos en xeral e aos· congresistas 
en particular porque case todos te
ñen nas suas circunscripcións inte
reses na indústria militar. 

Os créditos ao desenvolvimen
to seguirán condicionados á 
merca de armas? 

f~~ · .. ,:, P~dÉeria a OTAN ser o exército 
o · - da.. uropa ? · . . ~ 

Seguirán como esa forma apenas 
encoberta de exportar armas que 
?empre foron. Xa miramos como 
as promesas tan claras de Estados 
Unidos despois da Guera do Golfo 
de desmilitarizar o Oriente Próximo 
convertéronse no maior degrao de 
venda de armamento para ese 
área, precisamente por parte dos 
Estados Unidos. Coa nova direita 
norteamericana no poder, vemos 
como ese aforismo de se non ven
demos· armas vanas vender 
outros, está en vigor máis do que 
nunca. Aquel prexuízo ideolóxico 
de Jimmy Carter que se negaba a 
vender aos que non respeitaban 
os direitos humanos, ficou arrtim~ 
bado !)o qaúl dos recordos. • 

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

~Hai quen ve 
un novo . . . . 
1n1m190 nos 
que chegan 
buscando pan 
do Sul# 

Na auséncia de solucións 
económicas, a Unión Euro- . 
pea quer aplicar remédios mi
litares na sua fronteira do Sul 

No Mediterráneo hai conflitos 
que teñen nome e incluso si
tuación no mapa. Podemos si
n al ar o de Xibraltar, os de 
Ceuta e Melilla ou o do ex Sa
hara Español. Pero hai moitos 
outros non localizábeis xeo
gráficamente e que non por 
iso carecen de interese. Son 
unha clase de problemas que 
se activan en terreos non mili-

1 tares e que por tanto levan a 
tratamentos distintos. A inércia 
de moitos anos de recurso ás 
armas para resolvermos os 
enfrontamentos entre estados 
soberanos, ainda lle fai crer a 
moitos que se poden resolver 
pola forza. No Mediterráneo 
hai enfrontamentos entre dis
tintas concepcións políticas: a 
monarquia marroquina, a de
mocrácia española, a repúbli
ca de Arxel por exemplo viven 
en ámbitos diferentes. Os pa
rámetros de direilos humanos 
que se lle esixen a Cuba non 
se lle reclaman ao rei Hassan 
11, ainda que teñamos aí unha 
capacidade evidente de confli
to. Pero as inquedanzas dos 
povos magrebies por mellorar 
as suas condicións de vida e 
atinxir meirandes cotas de li
berdade lévanos a outros te
rreas de enfrontamento, sobre 
todo cando se comparan cos 
seus vidiños da beira Norte . 
Hai unha situación de miséria 
e sofrimento, que non se loca
liza só nesta banda do mapa 
porque tamén se dá en Espa
' ñ a e no sul de ltália, ou a 
Franza, que non vai ter solu
ción no plano militar. lsto unido 
a unha crise económica pro
funda, provocou a emigración 
masiva cara aos paises da UE 
e tamén a auxe dos move
mentos islámicos, defrauda
dos polo que viviron despois 
da colonización. Estes confli
tos non terán solución militar, 
pero hai paises do Norte que 
consideran que a solución es
tá en impoñer a sua vontade 
para defender os seus intere
ses. Este xeito de pensar é vi
sibel sobre todo nos que pro
curan agora un novo inimigo 
miltar para a OTAN despois de 
se esvair o Pacto de Varsóvia. 
Pretenden trasladar ao Sul os 
conceitos estratéxicos que du
rante cprenta anos se aplica
ran na chaira central europea 
para nos defender dos que 
chegan buscando pan da ou,
tra beira do Mediterráneo. E 
unha grave confusión a de 

1 considerar que seguridade é 
igual a forza militar. Por meios 
militares non se poden conxu
rar os perigos que teñen a sua 
verdadeira raíz no paro , na 
sub-alimentación crónica, os 
desequilíbrios económicos, so
ciais e culturais. • 

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

Diglósia pacífica 
David Otero salienta en O CoRREo GALEGO do dia 15 que o 
presidente da Xunta predica a paz lingüística mentres o Partido 
Popular nega trigo. ás linguas nacionais. "O presidente da Galiza 
faloulles de convivéncia lingüística aos ingleses. Falou de . 
bilingüismo limpo, en harmonia. Fermosa melodia que soa ben. Por 
outra banda, o Partido Popular acaba de apresentar recurso de 
inconstitucionalidade contra a recente modificación da Leí Orgánica 
do Poder Xudicial, entre autras cousas porque considera que forza 

... aos membros da carreira xudicial a coñeceren os idiomas oficiais 
(non esquezamos, oficiais) das comunidades autónomas. ( ... ) 
Comezamos a ver que na Galiza, mesmo en Catalunya ou Euskadi, 
as línguas non están en plano de igualdade nen de prestíxio, por 
moito que se diga. Ainda hai moita mentalidade diglósica. ( ... )O 
Estado debe recoñecer dunha vez por todas, as diversidades 
l~ngüísticas. Defender a nasa língua non é pór as outras en perigo. 
E precisamente a nosa, a galega, a que recebe decretos, sancións, 
recursos, normas de uso, instruccións, etc. Por moitas razóns, e 
tamén verbo das línguas,·o Estado é un conceito que debe· 
revisarse. ( ... ) Non esquezamos que irnos cara unha Europa 
tolerante, consensuada e equilibrada, sen pavos sometidos."+ 

McNELL Y t Chicago Tribu ne 

Exílio informático 
Nicholas Negropo.nte da á razón no BosToN GLOBE ao novo líder 
da maioria republicana no congreso dos Estados Unidos pala sua 
proposta de comprar ordenadores de colo (laptop computers) aos 
norteamericanos que se apuntan na cola do paro. "A idea non é 
nengunha parvada. A proposta de Gingrich descobre un asunto de 
importáncia no que non repararon os que pensaron que estaba a 
oferecerlles caviar aos famentos. A meirande parte dos 
norteamericanos de máis de trinta anos, sexan ricos ou pobres, 
ficaron no exílio do mundo informático. É certo que o 35 por cento 
dos lares feñen polo menos un ordenudor e que os ordenadores 
persoais representan o 70 por cent o das vendas deste ano. ( ... ) 
Pero fixémonos no que pasa en dous paises coa mesma 
povoación, como son Alemaña e México. Máis da metade dos 
alemáns teñen máis de corenta anos e máis da metade dos 
mexic·anos teñen menos de v!nte. Que país se vai beneficiar.máis 
da revolución informática .nun mundo no que un computador vai 
custar menos ca unha bicicleta para o ano 2000? Os paises en vias 
de desenvolvemento van pegar un pinchacarneiro en 
telecomunicacións que os vai pór diante do Primeiro Mundo. Así 
que comezar P.Olos rapaces é o mellar investimento que podem~ 
facer. Taiwan xa en máis teléfonos celulare.:; per cápita ca os 
Estados Unidos".• 

Campeao das sobras 
O semanário ExPREsso califica a Portugal de primeiro da lista na 
sua capacidade para recadar fundos da UE. "Portugal acabou por 
receber em 1994 cerca de 527 milh6es de cantos de.fundos da 
Uniáo Euroeia (UE), em vez dos 422 milh6es a que tinha direito. A 
explicac;áo desta multiplicac;áo assenta no mecanismo de 
funcionamento do sistema. Quem tem urna boa taxa de execu9ao 
e é rápido a usar o dinheirb que lhe é atribuído, é sério candidato a 
captar ainda urna fatia suplementar que herdará das verbas que 
náo chegam a ser utilizadas por outros Estados membros. Ora em 
1994, Portugal foi o rimeiro pais da U E a ver aprovado o seu Qadro 
Comunitário de Apoio e pode logo, a partir do final de Marc;o, dispar 
de verbas para gastar. Assim com isso e com urna certa inépcia de 
alguns dos parceirós comunitário, acaboi por conseguir tornarse 
recordista absoluto na captac;áo de sobras dos fundos estuturais. E 
poderá alargar a colheiia ainda, ja que até finais de Dezembro 
último, a ltália náo tinha, sequer apresentado a totalidade das suas 
propostas-para a utilizac;áo de apoios comunitárjos do 94". • 



LATINOAMÉRICA A FERVER 

A iniciativa resposta ás leis de abertura lanzadas paf Castro 

Os EE UU ·proxectan sancionar 
aos países que comércien con Cuba· 
O presidente do Comité de Rela
cións Exteriores do Senado nor
team e ri can o, Jesse· Helms, 
apresentou o pasado 9 de Fe
breiro a petición dunha nova leí 
de bloqueo a Cuba que inclue 
sancións contra todos aqueles 
países que comércien coa Ha
bana ou que invistan na illa. 

Os Estados,Unidos reterian a 
eses terceiros países "'unha canti
dade idéntica á que eles invistan 
ou gasten en Cuba". Os estados 
máis afectados serian Canadá, 
Rúsia e España. O proxecto lexis
lativo que supón un endurecimen
to sobre a Leí Torricelli, aprobada 
o ano pasado, conta con bastan
tes cartas ao seu favor para sair 
aprobada, dado que os republica
nos, grupo do que Helms forma 
parte, teñen maioria nas duas cá
maras dos Estados Unidos. 

O proxecto inclue outra série de 
medidas de grande envergadura 
que serán apresentadas a apro
bación da própria ONU e van 
desde a proibición a todos os paí
ses para que merquen zucre cu
bano, até potenciar os canais de· 
televisión norteamericana sobre a 
illa, pasando pola negativa ·a que 
nengun organismo internacional 
-por exemplo, o Fundo Monetá
rio- faga empréstimos a Cuba. 

Condenar as transaccións 

A proposta de Helms inclue ade
mais a sanción contra terceiros 
países e a retirada de visados 
norte-americanos "a calquer es
tranxeiro que merque ou se be
neficie de propriedades confisca
das a norte-americanos en Cu
ba". Esta medida implicaría na 
prática a proibicfón de calquer ti
po de transacción económica na 
illa, dado que milleiros de cuba
nos, na sua maioria residentes no 
. Estado de Flori·da, adquiriron a 

IGREXA E SOCIEDADE 

_l 

nacionalidade norte-americana 
despois de abandonaren a illa. 

Esta iniciativa parece ser tamén 

unha clara resposta á recente 
medida cubana de permitir a 
venda de imóbeis do país a es-
tranxeiros. • " 

Estela Bravo, un cinema ·para o Sul. A xornalista,norte
americana Estela Bravo deu en Vigo as claves da sua última reporta
xe Miami-Cuba que rodara na ·Habana e Miami para a Canle 4 británi
ca. O traballo mereceu un galardón nos Estados Unidos e foi difundido 
por várias cadeas de televisión. A invitación da CIG, Estela falou na 
sede central do sindicato do seu obxectivo de expresar o problema do 
exílio cubano a partir das opinións dos seus protagol)istas. Na liña do 
mellar reporteirismo cubano (a escola de Santiago Alvarez) na curta 
de Estela Bravo as imaxes e os testemuños configuran a responsa
bilidade ·política do bloqueo sobre Cuba e as suas consecuéncias. 
No colóquio que seguiu á proxección acompañaron a Estela Bravo o 
guionista do filme e a vice-cónsul qe Cuba, Violeta Goodrich. • 

QUE SE FASTÍDIEN OS NENOS 
E OS ENFERMOS! · 

M. VEIGA 

,¡Non se poderá seguir sostendo un sistema que, só en Educación e 
Saúde, custa 3.000 millóns de dólares. Os cubanos debemos prepa
rarnos para asumir unha parte dos gastos. Resultará un proceso difí
cil. .. Ogallá qu!3 non sexa violento!". Esta declaración, publicada polo 
diário madrileño El País, pertence ao profesor cubano refuxiado en 
España Asdrúbal Caner. Non é unha postura illada. Correspóndese 
coas recomendacións do ministro Solchaga, enviado cualificado de 
Felipe González á illa. 

Fidel ,' en cámbio, pensa o coritráriq . A revolución pode ceder en certos 
campos, PE!ro nunca na educación e na sanidade. Quen ten razón? 

Desde que Cuba perdeu o protectorado da Unión Soviética que mer
caba o zucre por riba do prezo de mercado internacional, a illa en
cóntrase máis perta da realidade doutros países da sua área xeo
gráfica, cuxa sanidade e educación só resultan aceitábeis no caso 
sempre dunha minoría de cidadáns. 

Probabelmente esteñan no certo os que critican ao réxime socialista. 
Cuba non pode atender polos seus próprios meios esa extensísima 
rede de médicos de família e de 
centros de formación profisional - - - - - - - -
nos bairros, que colocaron os ín-
dices do país en ambos campos 
ao nível da Suécia. · 

Todos os países ocidentais, e non 
só os subdesenvolvidos, tratan 
igualmente e desde hai anos de 
reducir os gastos nestes dous 
sectores. O experto francés Jac
ques Attali, presidente durante ar
gun tempo do Banco Europeu pa
ra a Reconstrución e o Desenvol
vimento da Europa do Leste, non 
dubida en culpar ao dispéndio re
alizado nestas duas ramas da cri
se qu_e vive o capitalismo desde 
1970. E oferece aJgunhas cifras: 
os Estados Unidos, na década 
dos oitenta, viron aumentar o seu 
gasto en sanidade e educación 

Cuba nonpod 
atender, polo 
seus próprios 
meios, a sua 

extensa rede de 
médicos de 
família e de 
centros de 
formación. 

nun 3% a respeito do total do PIB, . 
mália os esforzos despregados para que sucedese o contrário. En 
Europa este incremento seria do 5%. 

Non parece existir un espazo, xa que logo, para a utopia na que tan
to cavilaran en 1958 na Sierra Maestra e para aquilo que, dun modo 
ou outro, está en todos os programas socialistas. O lamentábel des
ta impoténcia que viven hoxe os revolucionários cubanos é a cruel 
ledícia que produce entre todos os críticos do réxime. 

·Nota: un mísil aire-terra convencional vale un millón de pesetas. To
dos os Estados dispoñen de vários milleiros de unidades, pero non 
serven para educar, nen para curar a poliomelite. • 

·Monseñor Gaillot, prelado de Evreux, destituído polo Vaticano 
' -

O hispo dos marxinados 
defendia a pluralidade de opinión dentro da lgrexa 
• FRANCISCO CARBALLO 

. Monseñor Jacques Gaillot, bisp·o 
de Evreux, f.oi destituído o 13 de 
Xane ro. As reaccións populares 
na Franza e Bélxica teñen sido 
numerosas a prol do bispo. Igual
mente numerosos prelados dos 
dous países están n~gativamente 
surprendidos. Na Franza peden 
unha asemblea extraordinária pa-

. ra analisar as consecuéncias 
deste proceder da cúria papal. 

Quen é Monseñor Gaillot? Un 
bispo de cincuenta e nove anos, 
sempre ao lado dos pobres e 
dos marxinados. Nunha entre-

-vista de Catherine Guigon, en 
1989, expresaba algunha das 
suas preferéncias. 

Non se sente un bispo marxina/? 

Non, un bispo dos marxinados. 
Ou que intenta selo. Por outra 
parte, o pluralismo de opinión é 
desexábel entre os bispos. Eu re-

clamo o direito á diferéncia. Per
soalmente, a miña atención dirí
xese ás manifestacións do Espíri
to nas accións, ás loitas, ás soli
dariedades dos homes e máis 

. das mulleres de hoxe. Porque 
creo no ser humano e a relixión é 
un dos meios do seu medre. 

Non o arrepía a desc_ristianiza
cíón da vida social e cultural? 

Non. Elle un proceso inevitábei. 
Nunha sociedade laica, demo
crática, pluralista, a fe cristiá 
convértese nunha opción libre e 
nun compromiso. Eu sempre 
admiro o xeito -de testemuñaren 
as xentes sinxelas :o Evanxeo 
na nosa sociedade moderna. · 
Neste contexto, o non crente 
merece a atención do crente. 

Por que provoca vostede tanto 
·escándalo? 

P0rque, sen ·dubida;- incomodo 
tocando tabus, poder~s, intere-

ses .. . As crispacións actuais da 
lgrexa fan tam.én o ministério 

·dos bispos máis difícil. 

Fa/ando do sacramento doma
trimónio. Admite vostede ·que as 
parellas vivan xuntas antes de 
·ratificar a sua unión? 

Elle un feito. Con frecuéncia ca
sei mozos que vivían xuntos . 
Existe unha sexualidade vivida 
masivamente fora do matrimó
nio. Parto -do que hai sen xulgar, 
nen condenar. 

Gozan de sítio na Jgrexa os di~ 
vorciados? 

Sen dúbida nengunha. Teñen 
que ter un lugar na lgrexa. Os 
divorciados teñen algo que lles 
diceren e lles aprenderen ás co
munidades cristiás. Non pode 
deixarse á marxe a sua expe
riéncia humana e cristiá. 

Estas son algunhas das suas afir-

mácións que ·recolle amplamente 
lrímia (nº 451 ): A causa disto e da 
sua presenza nos xuízos en apoio 
dos obxectores de conciéncia, 
das suas conversas con homose
xuais, visitas aos cárceres, partici
pación nunha folga da Renault, 
etc., a cúria vaticana amoestou
no. Na visita ad limina Xoán Pau
lo 11 conminouno e, por fin, foi 
destituído como bispo de Evreux. 
Razóns? Que rompía a "unidade" 
co restante episcopado. 

Tristeza 
pola medida do Vaticano 

A medida do Vaticano ten sido 
acollida con tristeza polo episco
pado francés, polo povo e por 
movimentos como os do abate 
Pierre, fundador dos Trapeiros 
de Emaus. O cardeal belga Dan
neel s seria ben recebido polo 
mesmo Gaillot como intermediá
rio nun diálogo co Vaticano. De- . 
masiadb tarde ' SeEl dúbida,1 p>ero1 
a gravidade da situación ten 

que resolverse dalgunha forma. 

Danneels afirmou hai pouco que· 
"na lgrexa ten de haber lugar 
para unha diversidade de teste
muños do Evanxeo". Un grupo 
de teólogos alemáns calificou a 
destitución de Gaillot como un 
acto papal arQ.itrário. 

Cando un bispo racha coas for
mas convencionais da política 
relixiosa da Santa Se, cando ra
cha coa etiqueta funcionaril dos 
episcopados, cando se aproxima 
ao exemplo rebelde de Xesus de 
Nazaret, o conflito aparece. Este 
é o caso de Gaillot, o caso de 
Mns. Ruiz en Chiapas e o de 
centos de cregos que viven a te
oloxia da liberación. As formas 
diplomáticas c;ias cúrias están 
suficientemente arredadas da vi
véncia do Evanxeo radical que . 
non é posíbel evit~r o conflito: ou · 
se toma en sério o Evanxeo ou 
se -baleira ·de contido a·.cruz de 
Xesucristo. • 
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A selva ~evora en menos de un dia aos soldados ecuatori.ano? e peruanos batidos na refrega ·. 

Nunca se retirou un cadáver do Ama%onas 
• PRIMITIVO CARBAJO 

A transición dos Andes á selva, 
ou viceversa, a cella ' da selva, 
faise sempre espectacular. A es
trada que sai de Quito emparella 
cedo co oleoduto que permitiu o 
seu alongamento até o corazón 
do Oriente, marcado pelas lapas 
do petróleo. A Texaco Gulf co
m ezou as prospeccións nos 
anos 60 e unha década despois 
construiron a estrada. Cando en
fia a selva faise extraordinaria
mente aborrida: fundamental
mente chaira, fundamentalmente 
recta, fundamentalmente afundi
da na vexetación profusa das 
marxes. A viaxe cansa a ollada 
e crávase no cu . Apenas hai 
pontes. Os ríos cambian ás ve
ces o seu leito e modifican o tra
zado da vía. É unha obra esfor
zada e nunca definitiva. 

Os pozos de petróleo xorden ao 
final dalgun desvío, dun sendei
ro: unha cañería comun que re
mata a un metro do solo nunha 
espécie de billa cega, no centro 
de parcelas non maiores de cen 
metros cadrados. "Acó só ve
mos o petróleo cando hai algun 
escape. Máis dano tan maderei
ras e colonos". 

A colonización foi da man das 
petroleiras. Estas compañías 
eran donas en 1972 de máís de 
un tercio do solo ecuatoriano. O 
réxime militar de Rodríguez Lara 
fo<o que revertesen ao Estado 
máis de catro millóns de hectá
reas da réxión amazónica e co
mezou un reparto de terras, coa 
estrada como ponta de lanza e 
eixo central do proceso. Cada 
parcela mede nesa frente 250 
metros de ancho por 2,5 quilo
metros de longa (50 hectáreas). 
Hai dez liñas de colonización, 
quer dicer, que os máis aparta
dos -e todos o estan, na mara
ña selvática- han de andar 25 
quilómetros para achegáranse á 
estrada a cada que precisan sai
ren a ese ponto de civilización. 

Os colonos, xa que lago, viven 
illados como robinsóns. Atopa
ron o soño da sua vida, terra. E 
teñen un machete para rozar e 
sementar: millo, iuca e outros 
cultivos de sobrevivéncia. Para 
venderen, caf~. Baixaron alpori
zados das fames da serra ao 
encentro da autonomía que pre
sentiron na propriedade da terra 
sen pensaren que o solo da sel-· 
va non admite cultivos intensi
vos. Tampouco toda a parcela é 
terra cultivábel. A deforestación 
facilita que as chúvias arrasten 
o humus, ás poucas colleitas os 
solos esgotan e desertizan. 
Pouquiño que deixar en herdan
za a famílias numerosas: refle
x.ión definitiva. Daquela abando
nan ou venden, trocando o soño 
polo de se converteren en obrei
ros das granes plantacións -
que se cadra mercaron a pa
recela e· que explotan a plama 
africana. Ou, ainda mellor, che
gar ao plantel das petroleiras. 

Os técnicos destas, con viaxe 
aérea por canta da empresa, pa
·San os fins.de semana coa famí
lia, en Quito ou Guayaquil, e de 
comun teñen outras mulleres e 
tillos na selva. Nunca casan con 
elas. Case que todas as mulle
r:.e.s eo-..idad~ . s0n -nais $'Qlfeira~; 

"Nunca se retirou un cadáver do 
Amazonas. Endexamals $e atopou un 
cadáver no Amazonas", sentenciou Henri 
Michaux con fundamento.teórico. 

. Aos mortos devóraos antes a selva. 
Por iso, se cadra, nesa absurda guerra do 
Ecuador e o Peru faise tan difícil contar as 

Soldado anicado entre o mato. -

baixas: esvaecen na1función depredadora 
da selva, cando van buscar os feridos xa 
están no ver-itre das formigas ... 
Os soldados resultan aprendices. 
Mátanse nesa guerra sen cadáveres senda 
carne de cañón e tamén carne de selva. 
No Ecuador chámanlle Oriente. 

HÉCTOR ZAMPAGLIONE 

moitas non saben de certo quen 
son os país dos seus tillos, e non 
por putas. O tillo é da muller, tal 
é o paradóxico princípio.' O va
rón é móbile. E se resulta técni
co petroleiro, prín-

da povoación vive co posta. O · a guerra fronteiriza da serra do 
paludismo ou calquer outra en- , Cóndor, coa quimera do ouro e 

cipe azul. 

Lago ágrio 

fermidade que requira medica- do petróleo enterrados. Daquela 
ción significa a ruina familiar. "O o Góverno quitou un problema 
nene que chega aos cinco anos de enriba transplantando a Lago 

é que o aguan- Agrio ás povoacións de Loja, 
· tou xa todo", di- abatidas. por unha seca que as 

A . cia l_sidro Rodrí- mataba de fame. Aqui .está ·pró-
Texaco Gu/f fOI guez, reitor dun xima a fronteira colombiana, con 

coléxio marista ríos incontrolados polos· que na-
que dá ofício aos vegan todos os contrabandos. 

As du.as dúcias de prostíbulos 
abren as suas 

as mulleres da vida arrincan ás 
juke box, cantando elas mes
mas as penas namentres ser
ven copas ou asoman o seu 
garbo á rua, con impaciéncia. A 
clientela emborráchase de tris
tura e alcohol. E a estatística 
aponta tamén a dous ou tres 
mortos por semana, a coitelo oü 
por tiros. · 

Rio Napo. 

Este rio foi a grand~ ?rtéria do 
território auca-ou, como eles 
preteren se ·chamar, huarani, 
uns dos grandes grupos ama
zó ni cv s. Os seus primeiros 
contactos coa civilización da
tan da explotación do caucho e 
a memória daquelas escravitu
d es, hai un século, fíxoos 
abando hostis á invasión das 
petroleiras. Mais dezmounos o 
empuxe dos colonos e, ao ca: 
bo, repregáronse a lugares im
pensados da selva, lonxe dos 
grandes rios pésie á sua tradi
ción de consumados navegan
tes fluviais. 

Os monxes seguen a ser a prin
cipal salvagarda das suas vidas 
nun clima social no que a caza 
do índio non integrado/non es
cravizado pratícase por diverti
mento, como quen caza labres. 
Desta misión dos capuchinos 
saiu en 1987 o bispo donostia
rra Labaca. Os tagaeri, que ain
da se manteñen totalmente des
con.ectados da civilización oci-

. dental, algo sabían dela. Furáro
nos, ao bispo e mais a unha 
monxa que o acompañaba, con 
cen trechas e lanzas. Creron 
que os misioneiras era persoal 
das petroleiras, xa que baixaran 
.dun-dos seus helicóteros. Au
cas, Tagaeris, xíbaros ... son os 
donas reais destas selvas, os 
únicos que dispoñen da cultura 
necesária para sobreviver natu
ralmente nelas. 

O home branca , en troques, 
tende a sucumbir pésie a to
dos os seus aparellos e defen
sas .Na selva haiche invaria
belmente vida alá onde fixes 
os ollas e, polo comun, vida 
hostil. A meirande proba para 
un paranóico . Claro que .todo 
vai en gastos. Pero endexa
mais se atopou un cadáver no 
Amazonas . · 

É 6 brutal engadido que en
frentan nos seus combates as 
tropas do Ecuador e Peru, ás 
veces corpo a. corpo, porque 
nen as balas penetran a selva 
que os devora. Non serán eles 
donos do território polo que . 
morren. Se sobreviven, e se a 
selva sobrevive á traca incen
diária, montarán negócios para 
turistas seducidos pola tensión 
mortal que nela aniña, como. 

este que daba 

A Texaco Gulf foi 
fundando as no
vas cidades en 
función da sua lo
x í sti ca petroleira. 
A primeira foi La-; 
go Agrio, nome do 
seu primeiro pozo 
en Texas e que, 
por lembranza, ta-
m é n impuxeron 

fundando as 
novas cidades 
en función da 
sua loxística 
p·etroleira. 

rapaces de . cen 
quilór,netros arre
dor. Non hai para 
libros de texto. 
Abando teñen 
con sobreviver. 

Lago Agrio con
v~rteuse en pro
víncia en 1979 e 
a cidade-campa-

portas á medio
dia até as once 
da noite. A esa 
horan cortan a 
luz no xenerador 
do campamento 
que ilumina o po- . 
voado. Pasillos, 

A caza do índio 
pratícase por 
divertimento. 

servizo· no mes
mo Napo, cen 
quilómetros arri
ba, en Misahua
lli: Pepe Torres 
and Socrates 
Nevarez, Profe-

ao primeiro da 
Amazonia ecuatoriana, no de
partamento de Napo. O primeiro 
foi un campamento. petroleiro, 
hoxe acoutado por unha empali
zada metálica que o protexe ca-· 
mo ~ni clube exclustvo . .O <80% 

mento pasou daquela a chamar
se Nueva Laja. A meirande parte 
dos seus habitantes, un 25.000, 
proceden de Leja, no Sul do pa
ís. Nas províncias de Leja e Zá
mora-Chinchipé dirímese agora 

' ' 
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que no Ecuador 
veñen sendo o 
equivalente á co-
pla de España, pero infinitamen
te tristes, compiten nesa tristura 
e en d~Cibé.lios . cos boleros que 

_.. 1 1 .. ) •• .. • ~ .¡ •• .e • 

sional and expf!
r r i en ce jungle 
Guides, Odisea 
Jungle Tóurs. 

Daquela axudarán tamén ·a 
cruzar sen quebranto os ·cam
pos de ~inas. + 

.... 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe Go~zález) 

Xurxo Parada, ex 
_ governa_dor de 
Pontevedra e Pastor · 
Alonso, ex alcalde de 
Noia, acaban de · · 
anunciar a criación 
dunha Plataforma 
Galega contra o 

. Narcotráfico. Parada 
e Pastor, estraño 
matrimónio! Seria a 
DEA a oficiante da 
cerimónia? 

A DEA, xa se sabe, 
é o organismo oficial 
criado polos -Estados 
Unidos para a loita 
contra o narcotráfico 
a escala 
internacional. Pero' o 
tránsito de drogas · 
non diminue. É un 
negócio rendábel do 
que interesa máis o 
seu control que a 
sua extinción. 

. La V~z de Galicia, 
--unha vez desbotada 
a idea de ériar un 
diário en galega -o · 
papel prensa está 
moi caro-, dispense 
a editar un 
suplemento cultural 
integramerite en 
galego. É un paso 
importante no camiño 

· da normalización da 
língua que hai un 
século reivindicou 
Rosalia. Dentro do 
próprio xornal 
coruñés alguns 
reticentes optaban 
po_lo _bilingüí~mo, 
pero trunfou a 
sensatez. 

.Os· aliados 
bombardearon hai 

· cincuenta anos 

Sobre Galiza 
e Cuba 
No número 659 de A Nasa Terra, 
de 2 I Febreiro I 95, aparece asi
nada por Francisco Carballo a 
crítica dunha recente publicación 
da que eu son autor. O primeiro 
que me veu á cabeza ao le-la foi 
que se equivocara de libro, por
que eu non o recoñecia. Vbu res- · 
pender polo miúdo ás obxec
cións que presenta Carballo. 

.1. O título (Emigración e historia -
contemporánea: Galiza-Cuba) 
non só é correcto senón que 
ademais é didáctico -e aclarató
rio do que se vai atapar dentro. 
A emigración galega atravesa · 
toda a história contemporánea 
de Galiza, tanto desde un ponto . 
de vista horizontal (cronolóxico: 
séculos XIX e XX) corno vertical 
(povoación, econom~a, socieda
de, política e cultura). Centrar a 
análise no exemplo cubano non 
só non a desvirtua senón que a 
acrecenta, porque xunto co ar
xentino é o paradigma da nosa 
emigración americana. Eviden
temente pódense e débensé fa
cer outras análises sobre Gali
za-Brasil, Galiza-Uruguai , etc. 

2. Afirma vosté que non drstingo 
emigración "andoriña" e definiti
va. Fala (na páxina 28, entre ou
tros sítios) da importáncia "da 
alta p_orcentaxe de traballadores, 
temporeiros para zafra azucarei
ra". Non esquecemos os poe
mas de Rosalia dos que van á 
sega a Castela, ou o libro de 
Meijide Pardo, que cito reitera
damente, La emigración gallega 
intrapeninsular en el siglo XVIII. 

A continuación, para vosté afirma
se demasiado cando se di que 
"Gal iza pérde meio millón de ha-· 
bitantes no XVIII"; e di-o sen dar o 
máis mínimo argumento. Non 
quero facer liorta dun simples da
do estatístico porque, sendo dis
cutíbel esta cifra, en calquer caso 
non distorsiona para nada a filo
sofia de fundo que se defende no 
libro, isto é: que a emigración ga
lega empeza a ser importante no 
século XVIII , con destinos básicos 
a Castela, Andalucia, Portugal e, 
dunha forma considerábel tamén, 
á América, emigración á América 
que se fará masiva nos séculas 
XIX e XX. Pero é que detallo ade
mais (páxina 17) que 

"até 1882 non comezan a elabo
rar-se estatísticas oficiais (Institu
to Geográfico y Estadístico) e in
clusive estas deben ser tomadas 
criticamente confrontando-as con 
·outras fontes indirectas (sexo, 
idade, estado civil), protocolos 
notariais, testamentos, fontes .xu
diciais, rexistos parroquiais, hon
ras fúnebres de ausentes, corres
pondéncia de emigrantes, litera
tura, prensa, lista de pasaxeiros, 
pasaportes, licenzas de embar-· 
que, clandestinidade, etc ... Ape-
sar das moitas dificuldades para 
cuantificar correctamente a emi
gración galega, especialmente a 
emigración neta ou os saldos mi
gratórios (pois, ás veces, existen 
dobres e triples contabilidades 
sobre o mesmo emigrante) ... " 

ou insisto (na páxina 21) en que 

"as licenzas de embarque só re
co.llen a vicindade, pero · non a 
orixe xeográfica do que se tras
lada a América, o cal motiva que 
os andaluces aparezan sobreva
lorados e outros, como os gale
gas que. teñen "vicindade" anda
luza, infravalorados (vexa-se El 

· cadiceño de Rosalia de Castro)." 

GONZALÓ 

Hai autores que falan de 350.000 
emign~ntes só para a segunda 
metade do século XVI 11 (Fernán
dez Cortizo, Historia de Galicia. 
Vol. 3, La época moderna, Faro 
de Vigo, 1991) ou 500.000 habi
tantens para todo o século (Car
dín Toraño, en GEG, voz "Emi
gración"; esta mesma cifra é a 
que dá Carlos Sixirei (A emigra
ción, Galaxia, 1988). De todas as 
maneiras, vosté non debe deseo-. 
ñecer os múltiples traballos que 
existen so~re demografia histó
r i a, especial-
mente os últi-
mos publicados 
polo profesor Non eleve 
Eiras Roel e a 
sua Escala Mo- VOSté 
dernista, que aanédota 
demostran as 
dificuldades de ªº nível 
cuantificar esa de categoria 
emigración. 

En definitiva, 
non eleve vosté 
a anédota ao nível de categoria. 

3. Con respeito a que o sistema 
familiar, hereditário, etc., pode 
ser causa importante da emigra
ción, afirmo máis ben o contrá
rio, é dicer, que se ten sobreva
lorado este .factor. Eu, precisa
mente, o que fago é restar-lle 
importáncia cando digo que 
"ainda queda moito por estudar 
neste terreo pois non se pode 
xeralizar para toda Galiza nen o 
tamaño das famílias nen _sequer 
o sistema· de herdanza, posta 
que os comportamentos son di
versos e complexos mesmo 
dentro dalgunhas comarcas'.'· 

Basta dicer que ás causas eco
nómicas (verdadeiras causas da 
emigración) lles dedico, nun for
zoso e apertado labor de ~ínte
se, páxina e média, e ao tama
ño familiar, sistema sucesório, 
nun parágrafo. 

4. Cando di que podían dar 
aproximación estatísticas ante
riores aos séculas XIX e XX, es
tamos diante doutra tautoloxia: 

Eu expoño, e detalladamente, as 
cifras destes dous séculas por
que responden ao título do libro 
e por seren dous séculos XIX e 
XX, ademais, os da comunmen
te chamada "emigración en ma-

. sa" (Nicolás Sánchez Albo~noz). 

. 5. Para rematar, cito-o literal
mente porque non ten desperdí
cio: "que a emigración pode ser 
o fio argumental para afrontar a 
História de Galiza nos séculas 
XIX e XX é inegábel, pero pro
ceso e estrutural para derivar a 
sua atención ao cuantitativo e 
negativo. De todos os modos é 
unha metodoloxia posíbel". 

Vosté se autodescalifica só, es
tá a dicer que o Anllóns para por 
Carballo. Eu digo que antes por 
Laracha, e que tamén pasa por 
Coristanco, e que despois de bi
car a casa de Pondal marre pala 
Ponteceso, e digo ademais on
de nace, e explico o rio na sua 
.totalidade. Non fago unha mera 
descrición física das riadas mi
gratorias. senón, tamén e sobre
todo, da sua alma, porque os rí
os teñen alma e hailla que saber 
atapar. A escala galega ten un 
enorme (e inxusto) baleiro no 
tratamento da emigración que 
eu, coa miña pequena aporta
ción, só pretendin comezar a 
encher. 

Finalmente quera expresar a 
necesidade de estarmos aber
tos ás críticas argumentadas e 
expostas con razóns; é a forma 
·de· ser honesto con un mesmo, 
cos demais, cq leitor. Pero · os 
argumentos e as razóns son tan 

. escasos nas tautolóxicas obxec
ci ó ns de Francisco Carballo 
que leva a un a pensar que nen 

. sequer leu o que critica. Estas 
faltas tan moito dano ao próprio 
nacionalismo, que non podemos 
permitirmo-nos porque hox~ ten 
que estar por diante, er:i todo (e, 
por descontado, no estudo da 
História) o rigor.• 

{ ( : { 
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Universidade e 
Forzas Armadas 
O pasado 4 de Febreiro, desde o 
reiterado da Universidade da Co
ruña, organizouse ur:i acto solen
me, consistente na entrega, con 
misa incluída, dunha bandeira 
española as Forzas Armadas. 

O devandito acontecimento, de 
contido relixioso-mrlitar-españo
lista, supón á nosa maneira de 
ver un grave atentado á plurali
dade de pensamento existente 
na comunidade universitária. 

Este tipo de actos comandadós 
polo reiterado , e herdados do 
franquismo máis reseso, contras
tan coa postura 
valente e com-
prometida de in-
s u b mis os en- eremos 
carcerados co-
mo Miguel Anxo inadmisíbel 
Abraira , recen- misturar 
tamente ingre
sado na prisión 
da Coruña. 

as armas coa 
cultura, como 

Tanto os Comi- pretende 
tés Abertos de a señora 
Faculdade 
(C.A.F.). como Vicerreitora de 
a C~ l.G.-P.A.S., Investigación 
queremos mos-
trar o noso ma-
lestar e indigna-
ción pola pro-
gresiva colaboración entre a Uni
versidade da Coruña e as pró
prias Forzas Armadas, algo que 
rexeitamos con contundéncia. 

Cremas indadmisíbel misturar 
as armas coa cultura, como pre
tende a señora Vicerreitora de 
Investigación. 

Seguiremos, pois, traballando 
para que desaparezan da nasa 
sociedade valores como o beli
cismo, o armamentismo e o mi
litarismo. 

Nuns tempos como os actuais, 
desexamos máis que nunca un 
sistema educativo que convirta 
a paza nun aspiración perma
nente.• 

CAF-CIG-PAS 

Grácias por 
A Nasa Terra 
Escrébovos desde un dos luga
res máis tétricos que imaxinar se 
poda. E desee aquí, no cu do 
mundo, dígovos grácias, sincera
mente grácias. Hai un longo tem
po xa que recebo semanalmente 
A Nosa Terra, e verdadeiramen
te por moito que o tendtedes , 
non vos po9edes dar u nha ideia 
do que significa para min, da le
dícia que supón cando o funcio
nário de prisións de turno ma en
trega, d,e porme inmediatamente 
á lela. E algo fantástico, indescr
tíbel, e para unha persoa coma 
min, fonda, visceral e racional
mente nazonalista, é o mellar 
agasallo obxectivo que poda re
ceber. Através dela, coa sua in
formación, cos seus comentá
rios, cos ·seus artigas de fondo, 
revivo un anaquiño, e permíteme 
sair por un tempo da brutal her-

. meticidade que estes ciclópeos 
muros encerran dentro. Non po
dedes comprender o que signifi
ca para o meu ser o sacar debu
xos dela que logo aproveito para 
.decorar pezas de -cerámica_, 0 
cotexar aáé:los ~eléitorais: b' áñálí-
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sar a realidade actual galega· 
através do que percebe nela, o 
comentala cos compañeiros ga
legas que hai eiqui, -por. certo, 
proporcionalmente, moitísimos
, o ir coleccionando alguns nú
meros, o acudir aes atrasados de 
cando en vez, e sempre, sempre 
disfrutar con ela. 

Ao ir pasando o tempo, que neste 
niño do cuco é onde se comr:>ren
de perfeitamente a relatividade 
do transcorrer da existéncia, fái
seme máis e máis necesária, im-

. prescindíbel, insubstituíbel e defi
nitivamente vital, porque deste
rrado non debendo selo, apórta
me unha enerxica global qu~ me 
fai suportar menos mal os lúgu
bres dias da miña existéncia. 

Ainda me lembro dunha vez que 
me enviárades por correo un ca
lendario dun ano xa pasado~ no 
que viñan uns palestinos tirando 
pedras contra uns soldados ián
quis co slogan no casco "nado 
para matar", e o funcionário que 
mo entregou púxose coa faciana 
vermella de tanto nexo e raiva 
como lle deu. Causas. 

Algo inenarrábel é tamén a satis
facción de levar prendido na rou
pa o escudo da Galiza deseñado 
polo naso Castelao, ainda que eu 
ben sei que pouca transcendén
cia ten aqui dentro, o mesmo que 
fago tendo pegada no "chabola" a 
nosa bandeira nacional e o escu
do; feitos por min, xa que dalgun 
xeito fanme reafir'Tiar no meu 
máis profundo sentimento de pá
tria, vendo os 
seus símbolos a 
cada intre. Aqui 
as causas teñen 
outro "sabor". 

Cando lia A No
sa Terra estan
dó en liberdade, 
tiña un signifi
cado moi dife
rente a como a 
leo agora, por
que é aqui, pe
chado, illado do 

A Nosa Terra 
apórtame 
unha enerxia 
global que me 
fai suportar 
menos mal os 
lúgubres dias. 
da miña 

mundo, psiquia- existéncia 
trizado e priva-
do do máis ele-
mental da vida 
-como dicia 
Marx, a parda de lieberdade é a 
marte- pois ben, é aqui dentro 
onde a vosa revista adquire un
ha dimensión totalmente diferen
te, como amplificada, como sea 
sua substáncia se absorbese 
doutro xeito. 

Ainda que eu estivese emigrado 
na Franza no 1972 e 1974, o 
apego que se lle colla ao país 
estando tora é moi distinto ao 
que se lle ten cando se está nun 
antro coma este, porque é aqu~ 
nas condicións máis difíceis que 
imaxinar se poda, onde ese 
amor, ese agar¡mo, se demons
tra con máis poténcia, onde se 
sente cunha forza telúrica, que 
ven do máis ·fondo, e que ten 
tanto pulo que non hai máis re
médio que deixarse arrastar por 
ela. Quizais outra vez vos escre
ba contándovos aspectos da non 
vida daqui dentro, que é moi di-

r- - - - - - - - - - ., 
Fago un pequeno 

anúncio ·nun 
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SALÁRIO ÁS AMAS· DE CASA 
NANINA SANTOS 

A Asociación de amas de casa de Santiago na última asemblea 
xeral decidiu emprender os camiños necesários para consegir 
un soldo para as amas de casa. 

Para moitas mulleres, que estas soliciente un salái"io, só fai esta
tuir un oficio que conagra a división de fraballos e funcións en 
masculinos e femininos e reduce ás mulleres ao ámbito do do
méstico e do considerado privado. 

Para outras moitas, atrapadas nun traballo que é un traballo 
(valla a redundáncia) , porén, a diferéncia do resto dos traba
llos, non se ve recompensado polo salário, dá pé á invisibilida
de do seu laborar cotián e mesmo permite que tantos maridos. 
pergunte a eito. "E ti, de que estás cansa? ~' · 

Para min, a pergunta que se impón é a seguinte: Por que se o 
traballo doméstico é un traballo non recebe a consideración de 
tal através dun salário? 

Esta e non outras é a pergunta á que hai que respostar para dar 
atisfacción comprida ao problema que se pon de riha da mesa. 

Outras cuestións (vantaxes , incomenentes, quen paga o salário, 
como se Da rema , etc ... ), son posteriores á solución da primeira 
e principal.• -

ferente a dun centro penintenciá
rio estandar, absolutamente des
coñecida e incríbel de tan aluci
nante como se manifesta. 

Para vós e para todos os que loi
tades por unha terra (a nosa) 
ceibe, igualitária e fraterna, rece
bede a máis agarimosa aperta 
de alguén que ao seu pesar non 
pode pisar desde hai moito tem
po o seu máis sagrado chan. + 

M.M.M. 
P. IQUlATHICO PENITE CIARIO 

(ALACANT) 

Manifesto 
da Xeración 
Pardilla 
Nestes momentos en que todo o 
mundo busca definicións e estra
ños nemes para designar algo 
que non comprenden , como se 
supón que é a nasa Xeración , 
nós admitimos non ter ·nada que 
ver con iso e ser un grupo apar
te. Somos a Xeración Pardilla, 
un grupo de estudantes da facul 
dade de Socioloxia, da CorClña. 

A Xeración Pardilla reivindica a 
inocéncia perdida, a inxenuidade 
e a ilusión, non coma eses listos 
de agora que aos 14 anos xa es
tán de volta de todo. As gañas 
de facer causas simplesmente 
por facelas e a actuación en to
dos os campos, desde a criación 
artística até a política desd!3 un
ha postura apolítica, ou fora das 
mans dos partidos políticos. De
fendemos a independéncia cria
tiva e a liberdade de desbarre, a 
incerti.dume, o indeterminismo, a· 

incoeréncia e o sentido do hu
morñ; e que nos queiramas máis 
todo e nos toquemos. 

A Xeración Pardflla mostrámonos 
en contra das xerarquias porque 
todos somos igual de pardillos . 
Tamén estamos en contra da 
manipulación de impresións , 
control das aparéncias e estraté
xias forzadas de conduta perso
al. Frente a iso, optamos polo li
bre desbarre ( ou~ra vez) e o pro
tagonismo puro e duro. Apoia
mos todas as causas perdidas. 

A ideoloxia universitária da Xe
ración Pardilla resúmese nunha 
frase: o mao da universidade é 
que a xente só vén a estudar ou 
a !atar. 

Reivindicamos a soberania indi
vidual, o chocolate e as pirule
tas, a insubmisión burocrática. 
Non nos avergoñambs do naso 
pardillismo, senón que nos sen
timos orgullosos del e como cre
m os na xente , crémolo todo. 
eremos que 
máis vale bon 
coñecer que 
mao coñecido. 
Nunca perde
mos o tempo 
porque ese dito 
inventouno un 
tirano. Conside
ramos que se 
irnos andando 
por unha auto
es trad a e un 
auto nos atro-
pe la, a culpa 

· Mo~trámonos 

en contra das 
xerarquias 
porque todos 
somos igual 
de pardillos 

non a ternos nós por pas·ar por 
ali, xa que o home e a muller 
naceron antes ca o coche. E 
ainda non atopamos o que an
damos buscando. 

GUA TRADUCC.IÓNS S.L. 

Uraducción directa e inversa e 
interpretación: galego, inglés , 
francés, alemán, italiano , 
portugués, ruso, español, etc. 

Vt·aduccións técnicas e · xurádas. 
Baixo 36202 Vigo .. )elé.fono e Fax: i986) 43 52 59 
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O ideário da Xeración Párdilla 
póde-se resumir en dous pontos: 
somos inxénuos pero con con
ciéncia. E ademais, crémolo. + 

DAVID SAAVEDRA 

XERACION PARDII.IA 

F ACULDADE DE SocroLOXIA 
(A CORUÑA) 

Discordancias 
con Sóusa 
Guedes 
Li com interesse a carta do Sr. 
Sousa Guedes nonº 655 d'A Na
sa Terra. Na generalidade con
corde com o seu ponto de vista, 
mas náo pósso deixar de referir 
algumas discordancias. Ao con
trário do Sr. Guedes, infelizmen
te, nem tudo me é familiar na Ga
liza. Será que ele náo sente o po
der (económico e cultural) da Es
panha/Castela na Galiza? Como 
é que um portugués se pode sen
tir "em casa" na Galiza, e sentir 
que "tudo lhe é familiar", quando 
a Galiza é urna nagáo há vários 
séculas sujeita a um regime colo
nial? (Coisa que, felizm?nte , náo 
se passa na nac;áo portüguesa). 
Também náo compreendo por
que é que o Sr. Guedes urnas ve
zes se refere ao galega como a 
"vossa língua", "língua Galega", 
que os "Portugueses deveriam 
aprender", e o u tras vez es ref ere 
que a língua "nos é comum", ou 
"língua irmá", ou que se deviam 
publicar obras em "Portugués e 
Galega". Afinal eni que é que fi
camos? Há duas línguas ou há 
só urna? Esta confusáo talvez se- · 
ja Uf'!l reflexo dos problemas que 
a língua galega enfrenta relativa
mente ao estabelecimento de 
urna normativa aceite por todos 
os galegas. Pode ser também um 
reflexo do desacorde de muitos 
linguístas sobre a classificagao 
do galega como variante do ga
laico-portugués ou como língua 
independente, tal como o castel
hano, bable, cataláo, italiano, etc. 
Contudo, o Sr. Guedes deveria 
ser mais coerente consigo pró
prio e defender apenas um ponto 
de vista sobre este assunto. 

Outra contradic;ao é que o Sr .. 
Guedes diz que a Galiza nao é 
urna regiáo mas sim urna nagáo ... · 
(o que concorde) e quer ve-la 
como '-'estado independente e 
soberano", e por outro lado diz 
que somos (Galiza e Portugal , 
oµ Norte de Portugal?) urna "só 
comunidade nacional , diferente 
das restantes comunidades ibé
ricas". Mais urna vez, ern que é 
que ficamos? Deverá a Galiza 
ser urna nagáo independente? 
Ou deverá fazer parte da nagao 
Galaico-Duriense/Portuguesa 
''que nao reconhece as [actuais] 
fronteiras políticas? 

Também em_relac;ao a Portugal 
o Sr. Guedes escreve algumas 
coisas que devem ser contesta
das -para que os leitores gale
gas d'A Nasa Terra. nao fiquem 
com urna ideia distorcida, ou 
parcial, da realidade. O Sr. Gue-
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· Dresde e deixaron a 
cidaJe feíta cachizas. 
Outro· tanto sucedeu 
en Leipzig e neutras 
urbes. Todas eles 
caian do lado de . . . 

posterior influéncia 
sov.iética. 'como que 
eran parvos os 
xenerais ianquis e 

. ingleses! 

Segundo as más 
línguas do PP, as· 
autovias mal, pero o 
Camino excelente. 

Din qué os 
hoste! ei ros .gal egos 
tiraranlle proveito á 
seca que desacouga 
a média España. 
Anunciarán a 
próxima tempada con · 
este lema: Veña a 
Galiza. Poderá 
qucharse todos os 
días. 

A Xunta- quéixase 
da atitude do Canadá 
tbcante ao fletán. E 
mesmo da postura 
de Cuba na votación 
da Nato. Tamén se 
poderian queixar de 
México.· Quéixanse 
agora. Mágoa que a 
atitude reivindicativa 
do governo 
autónomo sempre se 
mostre de portas 
galegas para 
adentro, ~o fin de 
aparentar ante o seu 
eleitorado. Mais, que 
fixeron 
internacionalmente? 
Cales toron as suas 
presións? Total, a 
eles tanto lle tén. 
Sempre ha de haber 
.unha Jamprea para 
as comillonas oficiais. 

' -

: Declaracións de 
: Rafael Vera: "Que 1 

: me deteñan polo .do 

xou; ~.n~.R.nz.n" 
Médico e Odontólogo 
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GAL, pase. Pero non 
por malversación de 
fun·dos reservados. 
Eu non son un 
chourizoJ!: lso, o 
honor por riba de 
todo! Lembra a 
atitude daquel preso, 
condenado por 
asasinar a seis 
persoas, que matou 
ao seu compañeiro 
de cela porque lle 
parecia des-honroso 
conviver cun violador. 

Torrente era case 
un ninguén até que a 
TVE emitiu Os gozos 
e as sombras. Entón 
os seus libros 
comezaron a encher 
os trinques e a 
famosa triloxia pasou 
aos andeis de toda 
casa que se preze, 

l en edición nova e 
ben promocionada. 
Agora televisión 
emite A rexenta. O 
seu éxito é tamén 
enorme. Pero o libro 
de Clarin non se 
reedita. Será qu.e, 
pasados máis de cen 
anos, a alguns 
retardatáriós ainda 
l les saen ronchas 

· coa crítica dese 
modo de governar 
sociedades através 
do confesionário? 

•••••••••••••• 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coru:na) 

efes comega por dizer que Por
tugal tem urna dimensáo territo
rial reduzida quando "compara
do com Espanha". Mas que "Es
panha" é esta? O uno e grande 
Reino de Espanha? O Estado 
Espanhol se·m a Galiza, ·Euskadi 
e Pa"isos Catalans? Ou excluí-. 
mos também Asturias e Caná
rias? E Aragáo? E a A~daluzia? 
E a Galiza e a Catalunha irre
dentas? E, pÓrque nao, o País 
Estremeño? · (Já li este nome 
num "grafiti" nacionalista estre
menho!). Afinal, o que é a Es
panha que o Sr. Guedes consi- . 
dera táo grande comparada 
com Portugal? Ao contrário do 
que o Sr. 'Guedes escreve, feliz
mente Portugal por uni lado nao 
se encentra dividido e por outro 
lado nao tem SÓ duas grandes 
regióes. Tem mais e ainda bem, 
viva a diversidade! Desde as 11-
has dos Ac;ores e da Madeira 
até aos extremos continentais 
do Minho ao Algarve, Portugal 
tem várias regióes com caracte
rísticas bem definidas e indivi
dualizadas, irmanadas na nac;ao . 
portuguesa. Que o Norte, em 
termos gerais , contribua com 
"muito mais de metade do pro
duto interno bruto do país" é al
go que o. Sr. Guedes náo pro
vou. Primeiro é preciso saber o 
que é, onde comec;a e onde 
acaba esse "Norte". Se é a área 
da Comissáo de Coordenag·áo 
da Regiáo Norte, entáo a afir
m.agáo é falsa. Se é a metade 
norte do país, entao estamos de 
acorde: o Senhor de La Palice 
urna hora antes de morrer ainda 
es,tava vivo. Será de esperar 
que on.de vive mais de metade 
da populagáo sejéJ. produzido 
·mais de metade db PIB. 

Por outro lado o Sr. Guedes 
mistura a populagáo de Lisboa 
e do Sul com a classe política 
_dominante . A frase "Portugal é 
Lisboa e o resto é paisagem" é 
usada por TODOS os portugue
ses para criticar o poder central, 
que obviamente está na capital, 
e é personificado pela classe 
política que detem o poder ins
talado. Essa classe política é 
constituída por pe?soas originá
rias de todo o país, como é ób
vio, e que se concentram em 
Lisboa para .benefício próprio, 
ignorando todo o resto do país. 
O problema nao está em ser 
em Lisboa ou no Sul. A capital 
do estado centralista é em Lis
boa como podía ser noutro sítio 

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

Telefax (981) 34 27 51 

·MESA 
x.Poo:mo 

Acabo de instalar unha mesa de aglomerado que debía ~er da 
Xunta. Estaba só medio ~sportillada e alguén a deixara no 
grande corredor que hai ao saír da cafetería de Sán Caetano. 
Haí uns días desmonteina á vista de todos e metina no coche 
dun funcionari? que, $en embargo, ainda .é amigo. Agora que 
me apoio nela, púxenme a cavilar se o de arramblar coa me a 
foi por afinidade ou por espíritu de protesta . 

Podería ser por unha afinidade de imposíbel mimetismo con 
xente tan distinguida como aquel ·coñecido que montou un ne
gocio audiovisual só co que levou da TVG despois dun ano de 
contrata, ou con ese conveciño meu que traballou na conselle
ría da comenencfa agraria e quitou para ter un viveiro que é a 
envexa de todos, co arquitecto que merca un auto máis poten
te cada vez que o seu conselleiro dá unha obra a facer, ou con 
toda esa rriorea de conserxes que revenden os folios no quios
co dalgu!1 cuñado. , 

Tamén podería facelo como protesta e repulsa. É dicir, <liante da 
imposibilidade de me subir a serras como a Maestra ou a Lacan
dona para facer o propio, podería entender esta mesa como par
te dunha terapia de aceptación institt1c:ional. E aqui convén acla
rar que o lugar máis alto <leste territorio ao que teño subido é 
Santa María do Cebreiro, lugar no que unha guerrilla ía desdicir 
moito coa paisaxe. De seguro ademáis que esa accións mái 
ben lle corresponderían a un comandante Marcos autóctono, li
cenciado e de boa familia. Pero claro, a masa intelectual nosa só 
resulta insumisa á hora de botar un cetme ao lombo. E así nunca 
van saber o útil que lles ía resültar un día ben cargadiño. 

Mais estaba a falar da mesa. Míroa e non sei se é un refugallo 
burocrático ou todo un símbolo. Pero teño de cerro que é a 
primeira vez na miña vida que consigo algo dp. Xunta. • 

qualquer, .como aliás aconteceu 
durante a criac;áo do estado 
portugués, com o avango da 
"Reconquista" crista da Penín
süla !bérica. O sr. Guedes pare
ce querer ignorar o movimento 
histórico que levou a criagáo, se 

. náo da Nagáo, pelo menos do. 

Agora oútm assunto. Eu estive 
recentemente na Bolsa de Turis
mo de Lisboa, onde havia pa
vilhóes de exposigáo de vários 
países e regióes. Para min foi 
triste que dos 13 panfletos que 
me foram ofere-

, cidos no pa
vilháo galega, 
11 estáo escri-
tos em castel- Eu estive 
hano e apenas na Bolsa de 
2 em · galego 
(Pazos e Patri
monio de Pon
tevedra). lsto é 
ainda mais triste 
e grave porque 
os panfletos fo
ram distribuídos 
numa feira por
tuguesa, dirigi
da fundamental
mente aos por-. 
tugueses, que 
ent~ndem muito 
melhor galega 
(apesar da n.or
mativa espan-
holista) do que 
castelhano. 

Turismo de 
Lisboa, f oi . 
triste que dos 
13 panfletos 
que meforam 
oferecidos 
no pavilhao 
galego, 1t 
estao escritos 
em castelhano 

telhano. O panfleto de Camba
dos ten escrito na capa "Con
xunto Histórico Artístico", mas o 
galega fica-se pela fachada: o 
texto interior é todo em castelha
no. 

A Secretaria Xeral para o Turis
mo, da Xunta, bem podia seguir 
o exemplo da Direcció General 
de Turisme, da Generalitat de 
Catalunya, que ofereceu aos vi
sitantes do seu pavilhao em Lis
boa um excelente mapa/panfle
to (no qual a Catalunya nao está 
-dividida em províncias espanho
las), que tem os textos em ca
taláo e castelhano, com alguns 
pormenores (e a toponímia) 
apenas em cataláo. 

O mesmo já náo se pode dizer 
das llles Balears com textos 
apenas em castelhano, excepto 
a toponímia e, ironicamente, um 
logotipo da Campanya de Nor
malització Lingüística! 

D'e notar, como seria de esperar 
em Portugal, a maior parte dos 
textos em portugués nos panfle
tos de Alicante, Murcia, Zamora 
e Extremadura. lsto seria facil
mente equiparado pelos gale
gas: bastava usarem a língua 
própria da Galiza! 

Nos panfletos genéricos da Se
cretaria General de Turismo, do 
Estado Espanhol, apesar de dis
tribuídos em Portugal, estáo to
dos em castelhano, incluíndo a 
toponímia, com barbaridades 
como Puebla del Caramiñal, La 
Coruña, Guernica, Lérida! Há 
um panfleto (Itinerarios por Es
paña -4) cu jo título é "Navarra, 
La Rioja y I~ España Verde". No 
interior, em castelhano, -Oesco
brimos que nac;óes como Eus
kadi, Galiza, Asturies e Canta
bria foram reduzidas ao título de 
"La España verde"! No panfleto 
"El Arte Romanice en España" 
lemas que a '1obra cumbre del 
romanice español", "El edificio 
más importante del románico 
español ", "es la Catedral de 
Santiago de Compostela", "mo
numento perfectamente fecha
do, cuyas obras se inician en el 
año 1075 y se terminan en el 
1128", ou seja muitos séculas 
antes da formac;áo do Estado 
Espanhol unificado. Será entáo 
o edificio mais importante roma
nice galega? lmpossível, pois a 
Galiza náo existe -é o extremo 
ocidental de "La España Verde"! 

Também na mesma feira foi dis
tribuído o "Be3t Western Spain & 
Portugal 1995 Hotel Guida" que, 
alguém dos textos cheios de 
erros, apresenta um mapa da Pe
nínsula Ibérica com urna cidade 
no extremo noroeste chamada El 
Ferro/ del Caudillo! Náo, náo li 
nial, o guia é mesmo de 1995!+ 

Estado portugues. Urna coisa 
sáo os nossos sonhos; tam
bém eu gostaria de viver num 
Estado-Nagáo Galaico-Portu
gués, ou simplesmente urna 
grande Galiza, entre as Rias 
Altas e a costa do Algarve. 
Mas outra coisa é a realidade. 
Eu .creio que o Sr. Guedes fo
ge a realidade quando tala de 
Galaico-Durienses; a realidade 
sáo os Galaico-Portugueses 
(ou Galegos e Portugueses) 
que vivem em dais estados di
ferentes. Os Durienses sáo os 
Portugueses de ambas as mar
gens do Douro, que tem o seu 
berc;o na margem norte, mas 
cuja movimento histórico os le
vou até ao Algarve e mesmo 
para Além-Mar. Curiosamente, 
já que o· Sr. Guedes é de Vila 
Nova de Gaia, as cidades de 
Porto e Gaia estáo em mar
gens diferentes do Douro, tal 
·como Poitugal! 

Quanto a toponímia usada há , 
· urna mistura horrorosa de legal FRANascoJOSE NUNFS DOS SANI'os 

e ilegal, óú séja-de gaíeg<f e cas-· -- · (PEGóEs vmms) 
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Atopan un texto inédito de Eduardo Pondal . 
Trátase dun poema en castellano formado por vinteunha oitavas reais 
•X. MANUEL VARELA/MALPICA 

Que ternos moito 
camiño que andar para 
acadarmos a 
normalización da nasa 
língua é unha verdade 
cruel; que ainda faltan 
estudos, sobre a nasa, 
cada vez máis 
importante, literatura 
que non deixa de selo 
tampouco. Mai unha 
verdad naquizante e 
d alentadora é aquela 

atopamo 
ando 

qu r mo in tigar 
obre autore do XIX, xa 

non menciono éculo 
!;: curo nen a pobreza 
de on ervación da 
Lírica Medieval. 

A chegada á no a man dun 
manu crito inédito de Eduardo 
panda!, que foi alvado de manei
ra milagro a, vólveno golpear ne-
a febra en íbel coa que ob erva

mo a· estrago da nosa cultura ou o 
de intere e que reside nas autori
dade por tentar recuperala. 

O pre ente achado ten a ua hi tó
ria que arinca do meu oferece
men to á A ociación Cultural 
Monte Branca de O Couto-Ponte
ce o para publicar un Boletín de 
Reivindicación Cu ltural que anda
mo a elaborar un grupo de filólo
go formado na niver idade de 

Coruña, agrupado baixo o no
me de Colectivo Fi lolóxico Gume. 

o traballo d preparar a reví ta 
do me mo nome dem c hi to
riador muxián Manuel Yilar Álva
r 1,, t informouno da i tén
cia d citado manu crito pondalia
n . en ánim de propriamo de-

ción: "entre o entullo da casa de 
Manuel Lastres puidéronse salvar 
algns papeis. Entre eles este poe
ma manuscrito de Pondal que ago
ra damos a coñecer". 

Coa licéncia de Don Luís Balboa, 
que foi o autor do resgate a pé de 
obra, como do historiador facilita
mos agora (ver adxunto), duas das 
vinteunha oitavas reais das que es-
tá composto este poema inédito, 
escrito en castelán , e titulado El 
canto del cisne. 

Adxectivámolo de inédito porque 
consultadas as edicións pondalia
na e contrastando as opinións de 
Miguel A. Mato Fondo e de Ma
nuel Ferreiro, verdadeiros espe
cia.Jiscas no autor, non se atopara 
ra tro anterior desta publicación. 
Convidamos ao interesado in vesti
gador a que as lean na sua integri
dade unha vez saian do prelo no 
primeiro número de Gume. • 

•••••••••••••••• 

El canto del cisne -, 
A ~larcelina 

Entre nubes de fuego el sol se mece 
Surgiendó de los mares del oriente 
Y a la tarde muriendo se estremece 
En medio de las sombras de occidente, 
Y mañana lo mismo e aparece 
Y torna a sepultarse r.uevamente ... 
Y el hombre así lo ve .. . siempre, tardío ... 
Y se le llena el corazón de hastío. 

Gime el Otoño con suspiros broncos 
Luego le sigue el encorvado invierno 
Con u tonnentas y huracanes roncos 
Y u noche in fin de duelo eterno, 
la primavera floreció u tronco , · 
Viene el verano y u calor de infierno 
Y a í iempre ... cruel, indefinido 
A í ve el hombre re balar la vida 

e de cobrimento para ua xu ta 
publicación, pedímo lle que re
flect i e a condición de apari - • • • • • • • • • • • • • · • • • Pondal no 1865 nunha foto de Guyard Hermanos. 

Os acordos de intercámbio do IGAEM 
provocan as protestas dos grupos de teatro 
Repre entante dunha dúcia de compañias de 
teatro , fixeron pública a sua protesta contra da 
políüca teatral institucional levada a cabo polo 
IGAEM, salientando que este manifesto comun e 
público supón o ponto de partida para unha" 
sistemática e comun denúncia das actuacións 
"irregulares e oscurantistas" <leste organismo. 

•GONZALO VILAS 

Teatro da Lua, Teatro do Aqui, Ma
tarile Teatro, A Factoria, Galileo, 
Os Quinquilláns, Compañia de Ma
ria, O Moucho Clerc, Mofa~ Befa, 
Arre Produccións, Artello, e Ancora 
Produccións, nun comunicado con
xulito e Chévere, con novas mati
ces, distanciáronse da política tea-

., \ 1 , 1 .1. ' • 

tral do IGAEM en rolda de prensa. 

A inclusión de tres compañias de
terminadas nun convénio de dis
tribución teatral con outras comu
nidades autónomas foi considera
da "o último elo dunha cadea de 
actuacións desde o IGAEM mar
cadas polo dirixismo político 
máis ou menos solapado, baseado 

·' 'I ,:· _l • • • l 1\ _; i ) f. · 1 t i • .:. : ! • 

no control dos circuitos teatrais". 

Membros deste grupo de compa
ñías agora constituido viñan partici
pando nunha mesa de negociación· 
entre os sectores do mundo teatral e 
o IGAEM e a Conselleria de Cultu
ra,' .mesa á que conseguiran chegar 
despois de.diferentes presións. · 

Sinalan que moitas veces as reu
niórís foron o cenário de discusións 
intersectoriais en troques de selo 

· coa parte institucional, por desu
nión ou desinformación do que fan 
os demais sectores, entre os que sa
lientan auséncias discutíbeis como 
a da asociación de autores dramáti
cos ou o teatro afeccionado. _ 

As compañias poñen de exemplo 

da ineptitude desta ;-nesa que non 
fose neta onde se falase do convé
nio autonómico) "do que nos in
teiramos pota prensa". Dorotea 
Bárcena destacou que deste xeito 
" vaise á desaparición a curto e 
meio prazo de moitas compañias 

· galegas", perguntándose se non 
seria esa a intención última desa 
política "escurantista e secreta". 

Subvencións polémicas· 

As compañías denúncian que des
de o IGAEM ninguén sabe nen 
quer dar unha explicación dos cri
térios de subvención ás compa
ñias , nen sobre as cuantias das 
mesmas. A este respetio teñen re
cibido ás suas cartas e reclama
cións verbais o siléncio. adminis-

trativo. Non se sabe quen compón 
a hipotética. comisión avaliadora, 
nen que méritos concretos ten en 
canta para a devandita avaliación. 

. No convénio cos govemos de Ara
gón e Madrid, do que din non coñe
cer os detalles, tampouco .saben .con 
que baremos se ac,tuou e nun comu
nicado Chevere acrecentou que nes
te intercámbio institucional Ron se 
contempla a particicipación- das 
compañias invitadas na Feira de Te
atro de Huesca, u.nha das platafor
mas máis importantes para a pro
moción de espectáculos teatrais no 
ámbito estatal (téñase en canta que 
a única posibilidade de mostrar o 
noso traballo a programadores de 
todo o Estado era a Feira do Teatro 
que este ano foi suspendida)".+ 
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DI AS 

•Estrea da 
curtametraxe 
Ternabón 

Este Venres, dia 17, ás dez da 
noite, terá lugar a estrea, no Cine 
Alfonsetti de Betanzos, da 
curtametraxe de Xosé.Carlos Soler, 
T ernabón, protagonizada, entre 
outros, por Xan Cejudo e Luis 
Tosar. O filme foi rodado o verán 
pasado nas localidades de Mo!Jtero 
e Loiba, nas -!<ias Altas. 

Segundo informa Óscar Losada, 
wsta é a segunda curtametraxe do 
director, que fará a apresentación 
perante este acto do proxecto de 
longametraxe Cantos de Alentraia 
, unha historia que constará de 
cinco relatos, realizacións qué 
proxecta rematar Soler baseándose 
en cantos populares, 
interrelacionados entre si, como xa 
adiantara no seu diaA Nosa Terra. 
Ademais, e como gran novidade, 
vanse editar os guións de ambos 
filmes xa feitos, Isto ten 
antecedentes no cinema do país 
porque o guión de Continental, de 
Raul Veiga, foi publicado por 
Edicións da Penda. • 

•Premio de 
Arteixán do Ano. 
para Henrique 
Rabunhal 

A Radio Municipal de Arteixo, por 
médio dos seus ointes e 
colaboradores, elexiu ao mestre e 
escritor Henrique Rabunhal como 
Arteixán do Ano 1994. As razóns 
para concederlle o prémio é a 
publicación no pasado ano de duas 
obras: "Textos e contextos do 
teatro gal ego 1671-193(}", unha 
tarefa de investjgación que supuxo 
a sua tese de doutoramento 
calificada de apto cum laude e, por 
outro lado, a coautoria de tres 
-volumes para estudantes de COU 
sobre Méndez Ferrín, Luz Pozo e 
·Carlos Casares. Tamén se tiveron 
en canta a sua labor como profesor 
de bacharelato e as suas xestións 

para conseguir unha casa da 
cultura para Arteixo. 

Por outra parte, Toñito Ramos foi 
escollido como Ar,teixán do 
Deporte por ser campión galego na 
categoría cadete de Motocrqss e 
Supercross, terceiro no campionato 
de España e compoñente da equipa 
gañadora do campionato por 
autonomías. A Coordenadora de 
Asociacións de Viciños recibiu o 
galardón correspohdente á 
asociación máis activa e a 
Asociación Cultural Qtieiroa de 
U xes cómo a de mellar labor 
cultural.• 

•As Fragas do 
-Eume, tema 
central do 
último número 
do Cerna 

As Fragas do Eume ocupan un bon 
espazo no último número de 
Cerna, reviSta galega de ecoloxia e 
meio ambiente, editada por 
ADEGA. Tamén hai un informe da 
declaración de Madrid do Foro 
Alternativo "As outras voces dct 
planeta", asi como"un estudo sobre 
a calidade das augas. Para poñerse 
en contacto con Cerna, pódese 
chamar ao teléfono 981 570099. • 

• Xornadas 20 
anos sen Franco 

I nzar organiza as IV X ornadas de 
Reflexión e Debate baixo o título 

··GuieirQ 
, . CULTURAL . 

20 anos sen Francó. Do 20 ao 23 
de Febreiro (ambos incluidos) tres 
conferéncias e unha mesa redonda 
analisarán o tardofranquismo, a 
transición e o futuro despois da 
ditadura e estes anos de 
4emocrácia. As tres charlas -a 
cargo de Xusto Beramendi, 
Eugenio del Rio e Miguel Anxo 

Garcia Álvarez- e a mesa redonda 
--esta última o Xoves 23 de 
Febreiro coa participación de Xosé 
Manuel Beiras, Bernardo Máiz, 
Elvira Souto e Xesus Vega Buxán
serán ás oito da tarde da tarde na 
aula magna da Faculdade de 
Xornalismo. t 

.i Congreso polo 
Tricentenário do 
Pai Sarmiento 

O nove de Marzo de 1995 
cúmprese o terceiro centenário do 
nacimento de Frei Martin 
Sarmiento, gtande persoalidade 
das letras, polígrafo e intelectual 
aberto que pulou polo 
rexurdimento galega. Con motivo 
desta efemérides, o Conse11o da 
Cultura Galega, a Universidade de 
Compostela e a Consellaria de 
Cultura organizan un congre o a 
celebrar en Santiago do 29 de 
Maio ao tres de Xuño. A 
Secretaria do Congreso· é o 
Consello da Cultura Galega, 
teléfono 981 58 80 88 / 58 97 09 e 
fax 981 58 86 9, e hai un prazo 
aberto para a apresentación de 
comunicacións. + 

• Nigra gañou o 
Prémio 
Irmandade do 
Libro 

. '' 
\ ' ' 

A Federación de Libreiros de 
Galiza entregou os prémios da IV 
Edición Jrmandade do Libro, que 

· recoñecen a ta.refa de divulgación 
do libro en gal ego, o Venres 1 O de 
Febreiro en Vigo. Nesta ocasión, 
os galardoados foron o xomal O 
Correo Galega no apartado de 
meios de comunicación, Nigra 
Jma.xe, no de editoriais e Dario 
Xohan Cabana, no de autor. 

A entrega tivo lugar durante unha 
cea rnoi concorrida, pero con 
e casa participación de escritore 
e editores.• 

• Sai o primeiro 
número da 
revista 
Échemeigual 

Tre rapaces de Vilaboa do 
Morrazo son o respon ábeis 
dunha nova revi ta chamada 
Échemeigual. O primeiro número 
desta publicación contén unha 
homenaxe pó turna ao escritor 
Charies Bukow ki, unha reflexión 
crítica sobre a situación laboral da 
mulleres e unha reportaxe obre a 
fauna da en eada de San Simón. 
Un calendário ilu trado acompaña 
a entrega da revista. Para quen lle 
interese obtela ou ter máis 
información, pode chamar ao 
teléfonos 986 708293 ou 708220. • 

•Convocan o 
Prémio Mancho 
Valcarce 

Para lembrar a memória de 
Moncho Valcarce, no egundo 
aniversário do seu pasamento, a 
irmandade que leva o eu nome 
organiza un prémio, que e 
entregará o vindeiro 1 1 de Marzo 
na Coruña, no re taurante ' A 
Gramalleira". O galardón con i tirá 
nun bu to de Valcarce feito polo 
cerami ta Salva Hernandez e que 
erá entregado no tran curs da cea 

homenaxe. A invitaci n poden 
recoller e na libraría Couceiro da 
Coruña e Santiago, na Lucu de 
Lugo, na Cartabón de Vigo e na 
Galeria Sargadelos do Ferro l.• 

IDENTIDADE GALEGA E 'PAGANISMO' 
TERESA BARRO 

Definir a identidade dun individuo ou dunha 
colectividade é un xeito ben sabido de ma
nipulación psicolóxica autoritaria, sobretudo 
cando _a desorientación se aproveita para 
atrapallar máis ainda con explicacións enga
nosas. Nas familias esta manipulación faise 
decote cando se lles cónta aos nenas e aos 
novos como "son" e asi se lles vai incrus
tando unha psicoloxia determinada sen pa
recido nengun á que terían de seu. Detlarar 
sen máis nen máis a identidade de alguén é 
programalo para ser dese xeito e de nengún 
outro, aprisionalo nunha personalidade des
carreirada. 

franquismo) qe que a Galiza non tiña pro
blema relix!oso porque era pagan_a valeu de · 
desculpa pa-

.Esta idea da Galiza "pagana" tivo moita 
aceitación e continúa viva, malia que non 

teña nen pés 
nen cabeza e 

turas básicas, levouna a un atraso económi
co, sociaol e psicolóxico que non se vai en
dereitar así como así, de non ser que se cor
te o mal de raíz. A relixión tivo moita culpa 
de que os galegas esqueceran a sua língua e 
ten a culpa toda da mentalidade autoritaria 
que abafa ao paísñ. Esta mentalidade incúl
caa un sistema familiar patriarca-matriarcal 
de fÓndo católico que ensina a servir e ado
rar a quen manda. 

Cos países sucede igual. Pot1cas causas te
rán influídcf máis (e pior) na Galiza contem
poránea que os inventos da identidade gale-

. ga que fixeron moitos galeguistas, sobretu
do os da aposguerra. O invento (en pleno 

ra non inda-
gar neses 
asuntos. Co
mo tantas ou
tras declara
cións sobre a 
identidade 
galega, aton
tece u ás xe
racións no~ 
vas preocu
padas por 
Galiza e as 

· afastou dun 
povo que via 

............ ~ .. ~ ...... ~ ............ . 
'A relixión tivo moita culpa 

de que os gaJegos esqu~ceran 
a sua lingua e ten toda a 

culpa da mentalidade 
autoritaria que abafa ao país'. 

que se apoie 
nunha ihter.:. 
pretación 
pueril da vi-

. da no campo 
gal·ego. · A 
verdade · é 
que a Galiza 
leva a rel i
xión ao lom
bo, moito 
mái~ segura-
mente que 
os outros·pa

a realidade máis como era e non através dos 
contos que Hes contaban. 

íses da península; o ·catolicismo cultural, 
entretecido e entrincheirado nas suas estru-

O galeguismo deixounos definicións da Ga
liza como pagana, ou como matriarcal, ou 
como bilingue, e este herdo levou a eludir a 
realidade e a non criticar moita ·da estrutura 
mental e emocional que atrancou e atranca o 
futuro do país. Para o que valeu o invento 
da Galiza "pagana" foi para que os que sem
pre mandaron nela puideran seguir medran
do sen que ninguén Hes tomara as comas.• 
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Dous 
pasos atrás 
O cervo na td'lfe 
Corria o ano 1989 e Dario Xohán 
Cabana daba á luz a sua primeira 
novela: Galván en Saor. Entrelazá
banse dous mundos, dous tempos, 
da man de protagonistas ubicuos. 
A aposta era elevada, imaxinar a 
Merlin cabaleiro nunha moto cons
tituía para certas mentres anatema 
desmitificador dun dos temas máis 
queridos e recorrentes na literatura 
galega: a Matéria de Bretaña. 
Mais, unha vez aceitada a proposta 
do narrador, descobríanse unhas 
personaxes bastante ben configura
da e unha técnica narrativa en de
masiada fi uras ainda que con cer
tas inflexión , por riba era un notá
bel exercicio lingüístico. 

Hoxe, ei ano despois, Dario Xo
hán Cabana non ten nada que de
mo trar en canto a domínio léxico 
se refere, que ben o te temuñan as 
uas po teriore obras. Pero non é 

e te o único ponto que pon en rela
ción a ua primeira novela coa últi
ma e propó ita do noso comentá
rio. Un dos aspectos menos logra
do do Galván achába e na par
quedade evolutiva da p icoloxia 
da per onaxe ; o que e de culpa 
por tratarse de tipo cabaleirescos, 
que preci amente son dos máis 
monolítico que e poden procurar. 

Tempo houbo logo para ensaiar 
configuración de personaxes: que 
o diga toda a ua posterior produ
ción narrativa. Unha narrativa 
bastarda de Cunqueiro sen posíbel 
desirnulo, e que agora se ve como 
un exercicio narrativo mái 1.1ue 
moi pouco aportou á no a literatu
ra e que tampouco a el lle permi
tiu avanzar nada na ua e crita. 

Toda a obra narrativa de D.X.C. 
revela un evidente go to polo ex
traordinário, e ben extraordinário é 

o que acontece en O Cervo na To
rre'1>. Se lle chamásemos novela de 
ciéncia ficción non erraríamos. Un
ha ciéncia ficción que ·debemos en
tender dentro da máis pura tradic
ción galega, onde nos toparemos 
con nomes coma Cunqueiro ou Vi
cente Risco e que, en puridade, se
rá máis exacto chamar narrativa 
fantástica ou extraordinária, pasto 
que ten unhas características pró
prias definitórias que contrastan 
moito con A Guerra das Galaxias 
ou Farenheit 451: a narrativa fan
tástica galega responde á premisa 
se o imposfbel fose posfbel e non a 
de como vivirá a xente no 2050 ou 
7010, Dicimos isto sabendo que 
aqui acontece todo despois dunha 
catástrofe nuclear, e que se pon 
empeño na descrición da nova vi
da. Pero tal descrición está propi
ciada polo fin: a toma da Coruña. 
A máis ben cedo se nos revela un
ha vida pouco estraña onde a dife
rén c i a coa actual radica en que 
houbo unha catástrofe e como con
secuéncia os centros de poder mu
daron, ficando na Coruña o derra
deiro obstáculo para unha Galiza 
libre e sen servidumes -por certo 
leitor, se foses ti o narrador desta 
história, en que cidade situarías os 
derradeiros núcleos de fascismo? 

Desenvólvese o tema ao longo de 
cinco capítulos, nos que se moveu 
unha manchea de personaxes boas
boísim as ou más-malísimas, case 
de telenovela barata. Iso si, facen
do uso dun vocabulário riquísimo, 
excel o. Unhas personaxes que ou 
ben están marcadas ·polo estigma 
tráxico (o caso dos Carballo), pala 
xustiza histórica (o García) ou son 
mitos redivivos (Castromao). Nes
ta altura é preciso facer notar a 
transparéncia dos nomes: Fidel é 
Carballo (a árbore que identifica á 
Galiza), o García ten como antepa-
ado o último Rei da Galiza, o 

Castromao é o Pai da Pátria (leitor, 
a que se dirixe ese apodo?), Ramón 
Amado é .. (Jeitor para ti que repre-
entaria o papel da personaxe que 

con mái ruindade tratou --ou tra
ta?- a Galiza?: ese é Ramón 

Dario Xoan Cabana. 

Amado. As demais personaxes 
precisanse só como elementos inte
grantes das sociedade que se des
crebe. Mais o realmente importaote 
non é que as personaxes respondan 
a un correlato histórico (outra vez 
o gosto de 
misturar tem-
pos moi afas
tados) máis ou 
menos claro, 
nen o seu ver
bo florido. O 
que pior se 
comprende é a 
case nula evo
lución psicoló
x ic a. Se ex
ceptuamos o 
mistério que 
rodea Fidel -
habilmente ad
ministrado, o 
mellor da no
vel- a evolu
ción máis cla
ra apreséntaa a 
sua dona (per-
sonaxe secun-

Personaxes 
moi pobres; 
diálogos 
incríbeis ou 
inecesários, 
caudal · 
léxico 
desmesurado 
e en certos 
momentos 
discutíbel; 
tema 
de ensaño 

dária) e todas as demais obedecen 
ao patrón do monicreque, tal tipo 
de personaxes non axudan nada a 

lograr verosemeJlanza (ponto cru
cial neste tipo de relatos: ternos 
que crer o que non é e sabémolo). 
Comentábeis, discutíbeis, son ta
mén diversas solucións léxicas que 
aparecen sempre en boca de perso
naxes, nunca do narrador, e que 
tratan de criar un ambiente de afas
tamento. 

Verosemellanza é a palabra clave, 
o ponto máis fraco, pois mesmo 
alguns diálogos son certamente 
irnpróprios e aforraríase papel -tan 
caro-- e1iminándoos. Iso cando as 
personaxes non se ven abrigadas a 
longos parlamentos tratando de so-
1 ucionar as lagoas dun narrador 
moi ineficaz. Acontece isto con 
excesiva frecuéncia e deberia facer 
pensar a D.X.C. noutra estratéxia 
narrativa onde diversos pontos de
vista enriquecesen o re.lato; asi, 
quedou entre duas augas e sen ri- . 
beira á vista. Ahondando na técni
ca narrativa, é para o leitor algo 
descorazol!ador e feito de precipi
tar o desenlace nunha concatena
ción de descricións máis expositi
vas que narrativas. Tal como se Q 

desenlace dun thriller nos for ofe
recido non en fotogramas senón na 
sucesión de vários cachos: o nível 
de curiosidade, de expectación, 
criado ao longo de tantas páxinas 
vénsenos abaixo xusto no momen
to en que máis acción agardamas. 

Resumo: apesar de tudo, persona
xes moi pobres; diálogos incríbeis 
ou inecesários se a técnica narrati
va fose eficaz; caudal léxico ctes·
mesurado e en certos momentos 
discutíbeis; tema de ensoño. 

Conclusión: Froito tan ambicioso 
como imaduro. Polo de agora 
D.XC. non supera a sua primeira 
entrega. Faria moi b en en repou
sar máis o viña, que as presas nun
ca son boas. Pero cada un é cada 
un e consigo vai o seu mérito.+ 

XOSÉ M. EIRÉ 
# 

(1) O Cervo na Torre. Darío Xohán Caba
na. Ed. Xerais 1994. 369 páxina~. 

sombra 
za dora 
Suso de Toro 

O: camiño escuro do corazón 
nunha ·narración impecable. 
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conta de libros 

Sastre 
en· Calif órnia · 

25 

O escritor afincado en Euskadi publica 
en Laiovento as suas Histórias de 
Califórnia que, traducidas ao galego 
por Elvira Souto, son publicadas por 
primeira vez denantes de ter saido a 
edición en castellano. -Neste traballo 
Sastre agrupa un total de nove crónicas 
co epígrafe comun de Estranho en 
California e un brazado de relatos, 
História~ de nada. Entreverados hai 
tamén outros textos: notas de escrita, 
un artigo xornalístico, outra manchea 
(breve) de relatos e un epílogo en que 
nos proporciona interesantes notícias 
sobre· o proceso de colonización dos 
territórios californianos.• 

Nova Trabe de Ouro 
O último número publicado da revista 
galego de pensamento crítico, editada 
por Sotelo Blanco, inclue traballos de 
Maria Helena Goicoechea (Visión 
culn1ral e política de José Caros . 
M-ariátegm), Maximino Cacheiro (Said 
Armesto e o mito de Tristán), Antón 
Femández (Sobre a tolerancia. A 
propósito de Voltaire), Luciano 
Fernández (Alfonso Pcxegueiro. A 
liberdade da li11guaxe exiliada), Rosa 
López (Oun-a nota pedagóxica), Xosé 
Cid Cabido (As organi:acións 
komunistas clásicas), Clara González 
(Duchamp e a arte ohxectua[), Canne 
Hennida (Contribución á historia do 
galego nos medios de comu11icació11. A 
prensa do século XIX) e Joan Salvat
Pa¡;)asseit (Unha ducia e poenws). t , 

. ... -- · · ·· 
. ..:·, 

loias, lucérnulas, e 
outras historias ~o 

fío de Monterre1 

N ovos poemários 
Ediciós do Castro ven de publicar nas · 
suas diversas coleccións-de·poesia 
Fruto de Teixo de Xabier Cordal Fustes 
e Pranto Serodio. Poemas Humanos 
de Claudio Yarela de Cambre. O libro de 
Cordal (que ten xa publicado en Bahía, 
Arianrod) gañou o VI prémio de Poesía 
Eusebio Lorenzo Baleirón; Varela de 
Cambre, tlllo dun emigrante mariñán, 
nado na segunda década deste século e 
colaborador habitual en prensa, publica 
con este o seu primeiro poemário. • 

Caneiro reeditado 
A Mancomunidade de Concellos de 
Verih ven de publicarlle a Xosé Carlos 
Caneiro o libro Loias, lucérnulas e 
outras histórias no fío de Monterrei, 
que inclue Bette Dal'is. por fa\'Or, 
Prémio Breogán 1994. Os textos 
principais do libro estaban esgotados 
désde hai anos, e neles Caneiro narra 
soños e andzanzls de personaxes 
relacionadas con Monterrei, pero agora 
r~mozados e actualizados polo autor. 
Recunca nos seus temas favoritos: a 
soidade, o desencanto, o amor e a 
dificuldade de vivir. t 

',, 
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O. saúdo 
do cabaleiro 
Libro sobre 
Fernando Rei 
O libro que a Biblioteca Coruñesa 
(Via Láctea edicións) adica a Fer
nando Rei, escrito por Xosé Lois 
Cabo, é un pequeno e ben docu
mentado repaso á vida e obra do 
actor coruñés. O autor consegue 
facer unha boa síntese do que foi a 
anda.ina do artista galego, reflec
tindo con acerto os aspectos máis 
sobranceiros da sua vida. 

A vida de Femando Rei non foi 
nada <loada, cun pai militar repu
blicano preso no cárcere e conde
nado a cadea perpétua, d que 
marcou os seus primeiros pasos 
no eido do cinema e obrigouno a 
desterrar o seu verdadeiro apeli
do (Casado) para que ninguén o 
asociase co seu proxenitor. Fer
nando chegou a participat no 
campo de batalla co uniforme re
publicano e foi feíto prisioneiro e 
levado a un campo de concentra
ción no estádo de Mestalla (Va
léncia) do que pudo fuxir agacha
do nun tren de.gado. 

Aí encetou a viver en clandestini
dade e seria unha selección de ac
tores de CIFESA o que 11e daría a 
sua primeira posibilidade de tra
ballar no cine-
ma como ex
tra. Paseniña-
men te foise 
facendo un sí
tio na cinema
tografía da 
época, traba-
11ando á vez 
con · éxito e-o
rno dobrador. 
Candci os es
tudo s de do 4. 
braxe queda
ron sen traba
llo, ao entrar 
os Estados 
Unidos na II 
Guerra Mun
dial e non 
chegar ao es~ 
tado filmes 
dese pa1s, 

Hai anos 
apoiqu 
unha 
campaña a 
pral do 
galega, que 
botou rpan 
da imaxe 
de galegas 
con sana 
para apoiar 
á língua 

Fernando Rei acó11ese ao mundó 
do teatro até que lle chega a sua 
grande oportunidade na. película 
Eugenia de Montijo ( 1944). 

A partir dese molJlento a sua ca
rreira, con altos e baixos, iria· pa
ra arriba. Un dos seus grandes 
acertos foi decidirse a aprender 
inglés, por consello do director 
Edgar Neville, e apostar aberta
mente por facer cinema fora e es
capar do dominado-polas gadou
pas franquistas. Mália ir gañando 
en consideración, o actor galego 
nunca tivo claro que fose retirar
se no mundo do celuloide deica . 
aparecer Luis Buñuel e a rodaxe 
de Viridiana en 1961. O enorme 
suceso despertado por esta fita 
contribuiu enormemente á auto
estima actoral do galego. Outros 
dos filmes rodados co realizador 
aragonés foron :Tristana, O dis
creto engado da Burguesia (Os
ear ao mellor filme estranxeiro 
en 1972) e Ese obscuro obxecto 
do Desexo. 

A figura e a amistade de Buñuel 
foron moi importantes no devir 
profisional do coruñés, 1971 foi 
un ano excelente, xa que rodou 

"French Connection" de William 
Friedkin, unha pelíc~la que se
gundo se estaba a realizar seme
llaba_ ia ser un fracaso e rematou 
gañando o Osear ao mellor filme 
do ano. A peculiar personaxe de 
vilán, que rompeu c·os cánones 
cotiáns, e o seu saúdo con soma a 
Gene Hackman no vagón de me
tro cando liscaba, lanzáronno á 
sona internacional. Desde ese 
instante, Femando Rei fíxose un 
oco importante no cierna que xa . 
nunca abandonaria. Outra presen
za importante na sua andaina foi 
a de Orson Welles, con quen tra
ballou en Badaladas de meianoi
te e na inacabada O Quixote, no 
que tivo algo de premonitório. O 
xenial director norte-americano 
teimou en que o galego dirixise 
un- filme, mais este foi reácio ao 
oferecimento. 

·· Femando Réi traballou no decurso 
dos moitos anos de profisión cori 
directores como Robert Altman, 
Sthepen Frears, Comencini, Ma
z1;1rski, Bolognini ou Ridley Scott. 

Os dous prémios interpretativos 
máis importantes acadados foron 
o de festival de Cannes en 1977 
con Elisa vida mía de Carlos Sau
ra, e o Goya en 1988 con Diario 
de Invierno de Paco Regueiro. 
Tampouco se poderá esquecer na 
sua carreira o espléndido traballo 
que realizou interpretando ao Qui
xote na serie televisiva dirixida 
por Gutiérrez Aragón. 

Femando Rei foi un home com
promeÜdo, ainda que non fixese 
alardes, que estivo na criación da 
produ.tora progresista Uninci, na 
que estaban militantes do PCE co
mo Bardern ou Paco Rabal. 

Considerado como un auténtico 
cabaleiro polos seus compañei
ros, que louvaban a sua xenero
sidade no"'traballo, que o escolle
ron presidente da Acadérnia das 
Artes Cinematográficas, o artista 
galega sempre dixo que gostaria 
de traballar no cinema do noso 
país. Desgraciadamente, a nosa 
escqsa prodµción non lte pudo 
dar ocasión de cumpri1o. Ijai 
anos compre Iernbrarmos que 
apoiou unha campaña a prol do 
galega~ auspiciada polo concello 
de Redondela , que botou man da 
imaxe de galegos con sona para 

· apoiar á língua. Fernando Rei foi 
nomeado fillo predilecto da ci
dade da Coruña, ainda que na 
sua lucidez declarase en certa 
ocasión que el era un galego 
" ligt" . • 

ÓSCAR LOSADA 

__ .. ~111 ======ªin======ema~lll--
Contra a 
criminalidad e 
das le.is 
Ladybird, 
Ladybird 
Apresentada hai xustamente un 
ano no pasado Festival de Berlín, 
ladybird, ladybird vol.ta a reaJir
mar a Loach como o realizador 
máis lúcido e comprometido polí
ticamente do cinema actual. 

Como xa fixera nos seus filmes an
teriores (Axenda oculta, RfffRaff e 
Chovendo pedras) estamos outra-
vo1ta diante dunha crítica imiseri
corde, demoledora e militante con
tra determinadas institucións bur
guesas -neste caso de protección 
social- e contra o seu imparábel, 
des-humanizado e brutal mecanis
mo de funcionamento. A película 
de Loach narra nun tono descarna
do e cruel, doloroso e nada com
pracente, sen un ápice de arnbigüi
dade e cun "crescendo" dramático 
de elevada e programada tensión é 
angúria, a traxédia dunha muller, 
maltratada pola sociedade e unha 
infáncia desgraciada, que contem
pla como en nome dunha "Asistén
cia social" pretendidamente protec
tora dos mais cativos, retíraselle a 
custódia dos seus fillos e fúrtaselle 
a súa presenza. O filme mostra a 
loita desta muller e do seu compa
ñeiro por recuperar aos seus fillos e 
o seu berro angurioso e rebelde 
contra unha sociedade que xera a 
cotio as vítimas propiciatórias que 
explican os seus próprios modelos 
de explotación . 

Desde logo non é doado falar deste 
espléndido filme só atendendo a es
quemas puramente cinematográfi
cos; e non é doado facelo porque 
Loach non é un cineasta tipo. "A 
vida dos directores de cine -afinna 
Loach- é moi fácil se se compara · 
coa das persoas que teñen que pele
xar para se gañaren a vida Por iso 
non ten moito mérito ser un cineasta 
radical. As persoas que de verdade 
están en primeira liña non se adican 
a dirixir películas". Reflexións co
ma esta e fitas como as que dirixe, 
informan do talante deste realizador 
británico de 58 anos que ven cons
truindo póuco a pouco unha obra ci
nematográfica que como nengunha 
outra nos nosos tempos (Nanni Mo
retti é o seu máis achegado) tenta 
empregar o cinema como algo máis 
ca un artilúxio de feira para inte
grarse nun discurso onde a crítica 
demoledora da-nosa sociedade capi
talista e burguesa constitúese como 
o ponto de arranqµe fundamental. 

Certo é que o seu cinema non xur
de por xeración espontánea; pola 
contra, e apesar das distáncias que 
o separan, os seus traballos insí
rense en toda a escola documenta
lista inglesa dos anos trinta que ti
veron a John Grierson como mes
tre indiscutíbel. Porén, as fitas de 
Loach transcenden esta ou calquer 

' outra limitación calificadora para 
se éonverteren en auténticas "bom
bas" alumeadoras de conciéncias 
ou se transformaren en acusadores 
berros de atención que tratan de 
mobilizarnos contra un sistema po
lítico-social e xurídico que enxen
dra mónstruos aos que . ese mesmo 
sistema p1.etende liberar. Por iso as 
suas películas non son "exclusiva
mente cinema" senón que se con-

Ladybird, Ladybird, de Ken Loach. 

ceben e artellan máis como autén
ticos instrumento de "axitación" 
que como veículos para o ócio ou o 
divertimento. Desde esta perspec
tiva hai que si-
nalar que nin-
guén pense 
que se p·ode D 
ollar calquer esacouga, 
filme de Loa ch f ere 
e quedar impa- as nasas 
síbel ou esque-
cel o de ime- conciéncias, 
diato; pola non deixa 
contra, e lady- a ninguén 
bird, laélybird indi.Gerente 

. é a proba máis 
brutal e derno- e enúncia 
lectora di s to , a rebeldia 
toda a sua fil-
mo grafía (a e a 
que aos pou- contestación 
cos e en más mili 
condicións nos . ·tante 
serven os exi- contra 
bidores) per- o sistema 
siste na nosa 
retina e na no-
sa conciéncia 
moito tempo despois de se prende
ren as luces dos cinemas. E isto é 
asi porque, no caso de ladybird a 
s~tuación que ollamos é tan tensa e 
comovedora, tan constante e sen 
trégoa, que a nosa capacidade para 
respirar e relaxarnos non se apre
senta nunca e esa tensión será a 

que precisamenre golpeara a no
sas conciéncias provocando e a 
de azón que no acompaña ao 
abandonar as no as butaca . A is
timos a unha traxédia (e plendi
damente interpretada por unha 
descofíecida pero excepcional 
Cris y Rock) e a exposición dun 
drama social que aponta unha de -
carga frontal contra toda a Jiña de 
flotación do noso istema (post
thetcheriano ou non, tanto ten) un 
sistema baseado na invención da 
coartada moral da "protección o
cial'' dos marxinados, un marxi
nados criados polo próprio i te
ma que intenta converter e -nun 
exercício de e quizofrénia crimi
nal ab olura-· en protector e al
vador das vítima que e e mesmo 
si tema cria. 

Finalmente, lac/ybird, ladybird é 
unha película que desacouga, que 
fere as no as conciéncias, que non 
deixa a ninguén indiferenre e que 
enúncia a rebeldía e a conte tación 
militante contra o si tema; un fil
'me, xa que logo, que provoca a re
flexión e que impulsa ao "coñeci
mento" da realidade, que contribue 
a "mobilizarnos" e a que tomemos 
unha posición crítica frente á no a 
sociedade e frente á "criminalida
de" de moitas da suas leis. + 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 

:·································································: 

Cinema racionado 
O cinema de Ken Loach, em
papado dun depurado naturalis
mo que xa se aprezaba nos seus 
primeiros traballos televisivos 
-moi críticos- tivo sempre 
un acentuado caracter político 
que pronto o confirmaron como 
un cineasta comprometido que 
por te.r desenrolado unha visión 
pol itica coerente e incorrúptí
bel, pouco amiga de compromi
sos e componendas, convertíro
no nun cineasta estigmatizado ' 
coa etiqueta de extremista e, xa 
que Jogo, perseguíbel. 

Este "malditismo" é o que po
sue todo o seu cinema, sempre 

no limite do permisivo e cuxa 
presenza nas salas de cine é 
sempre unha incógnita, por 
mor do desexo dos exibidores 
de servilo a canta-pingas non 
vaia ser que contáxie. Porén, 
o boca a boca, "auténtico re
curso de combate" contra o 
papanatismo de certa crítica e : · 
o dirixismo dos gastos de cer-
ros meios, está. cada vez estén
dendose con máis ~xito , sendo 
capaz de transmitir as calida-
des non só do cinema de Loach 
senón doutros cineastas e ou
tras cinematografias non hexe-
m ón ic as (a latinoamericana, 
sobretodo).+ . . : 

··········································~······················· ' 
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Leilía, a .voz 
da tradición 
Se alguén ten interese en coñecer 
un povo debe primeiro aprender a 
súa Hngua, os -seus costumes e ter 
moi ,en conta o seu folclore. 

As manifestacións artísticas dun 
determinado lugar _implican o as
pecto diferenciador do mesmo . . 
Todos os povos cantan e bailan na 
celebración dos seus rituais máis 
festivos e lúdicos, pero existen 
grandes diferéncias na representa
ción musical e na riqueza do fol
clore que caracteriza a unha deter
minada sociedade. 

En Galiza é tradicional festexar o 
cámbio de e tación, a colleita do 
viño ou a chegada do antroido. 
Sen embargo os galegos-as non 
precisamos das fe tas instituciona
lizadas para que unha tarde cal
quera e.te ou oito mullere se xun
ten e canten a copla que apren
deron das ua nai e avoa , acom
pañadas só por unha pandeireta, 
un acho, un tambor ou unha lata. 

Desgraciadamente este tipo de xun
tanzas tan habituais nas aldeas ga
legas hai algun anos, comezaron a 
de aparecer de poi da Guerra Ci
vil. Na actualidade ó o mái ve
llo lembran como eran aquela 
canción que e dedicaban a falar 
do amor; das rifas ou do traballo. 

De de o ano 1989 Mercedes R. 
Vázquez, Rosario R. Gómez, Ana 
R. Gómez Patrícia Otero, Montse 
R. Cre po e Feli a S. Otero levan a 
cabo un traballo etnográfico en 
condicións precária que supren 
con entu iasmo e responsabilidade. 
Todas ela estiveron sempre vence
lladá á mu ica e bai1e tradicional 
galego, participando activamente 
en diferente grupo . Estas ei mu
llere decidiron un dia que bailar 
acompañada da pandereita e da 
gaita era moi gratificanre pero que 
e te no ·o paí po uia unha riqueza 
mu ical que e e taba a perder dun
ha maneira acelerada e en po ibili
dade de recup ración, por ta ra
zón deciden mercar un magnetófo
no, unha camara d video e lanzar-
e a percorrer quilómetro galego 

en bu ca de a copla pre ente 6 
na memória do mái vello . 

O comezo como todo o come
zos foron difícei , pero ela abian 
o que per eguian e coñecian de·an
temán o problema co que e ian 
atopar. Non toda a viaxe aporta
ban grande de coberta pero de 
toda teñen un recordo ine quecí
bel. Para Montse Crespo o éxito na 
recollida de copla tradicionais ra
dica en estabelecer os contactos · 
adecuados. "Cando chegamos a · 
unha aldea primeiro falamos co cu
ra e logo irnos á taberna, deste xei
to conseguimos saber que mulleres 
tocaban a pandeireta e cantaban. O 
segundo paso é poñelas de acordo 
para gravar as coplas e despois nós 
reproducímolas nos tons que elas 
utilizaron. Os tons en xeral son 
moi altos e de feito corremos o ris
co de estragalas gorxas pero procu
ramos cantar sen forzar a voz." 

Leilía, estas seis mulleres que com-

Leilía. 

no disco "Galicia no paí~ das mara
villas". A produtora Cormorán cria
da polos integrantes de Milladoiro 
considerou que o traballo de Leílía 
tiña que ser difundjdo e para iso na
da máis apropriado que un disco. 
Elas con anterioridade colaboraran 
con Alecrin Emílio Cao e Milla
doiro, pero agora chegaba o mo
mento de lanzarse ao sempre com
plicado mercado da música. 

Mercede Ro ario, Ana, Patrícia, 
Montse e Feli a aceitaron o reto e 
o con ello de Xe u Carballido, ex 
compoñente do grupo Afecrin. Xe-
u ou bo de de o primeiro mo

mento que e -
ra ei mulle-
re merecían 
ocupar un 
po to impor
tante dentro 
do mundo da 
mú ica tradi
cional e que 
de poi de te 
disco ninguén 
llo poderá ne
gar, a produto
ra Cormorán 
fixo o resto. 

A selección 
das coplas in
terpretad as 
por Leilía 
neste primeiro 
disco foi revi-
sada tendo o 

Ela 
elexiron e 
memo 
confecciona-
ron os 
traxes 
tradicionais 
galegos de 
cotio ou de 
gala que 
locen ante 
o público 

en conta q ritmo e o gosto persoal 
de cada unha das compoñentes do 
grupo, ninguén mediou para facer 
a escolma, sendo esta unha ampla 
mostra do traballo recollido du-
rante estes sete anos. 

paxinan os seus traballos e estudos Un sGporte important~ na actua-
coa recollida de coplas tradicionais, cións de Leilía é a sua vestimenta. 
nunca pensaron que o seu labor de Elas elexiron e mesmo confeccio-
recuperación ia converterse nun naron os traxes tradicionais galegos 
compacto de quince temas. Isto- foi de cotio ou de gala que lacen ante o 
posíbel este ano grácias ao grupo público. Un traxe tradicional gale-
Milladoiro co que xa colaboraran , . go ten un prezo moi elevado polas 

- - .. 
"' 

horas que nel se empregan. Por iso 
non é casual que estes traxes podan 
ter un valor que ronda o médio mi
llón de pesetas e ainda asi este pre
zo non se correspondería cos mate
riais e traballo empregado nel. 

A pasamanaría consiste en bordara 
o cordón e a pedraria que adorna a 
parte da saia do traxe tradicional 
galego. Cada vez son menos as 
persoas que dominan esta técnica. 
O dia 19 de Febreiro e até o 14 de 
Maio vaise celebrar en Santiago de 
Compostela un curso de pasama
neria organizado por Cantigas e 
Agarimo . ·Este curso, ao que ra
mén asistirán as compoñentes de 
Leilfa, ten como obxecto facilitar a 
información necesária no suposto 
de querer. confeccionar un traxe 
tradicional galego. + 

AMANDA ÁLVAREZ 

M9i ben, 
coma , 
sempre 
Capernaum de 
Tanahill· Weavers 

Os Tanahill fan desta vez un tra
ballo mor bon, coma sempre e _co 
de sempre. Eis a única tacha que 
se lle pode 
pór a grupos 
como o que 
nos ocupa ou 
otros coma 
Chieftains ou 
Boys of the 
Lough. A ca- -
tegoria de 
calquera deles 
é indubidábel: 
Teñen marca
da unha estru
tura musical 
que seguen 
disco tras dis-
co e na que a 
orixinalidade 
perde en be
neficio dunha 

Ben 
poderian 
ser os que 
erguesen a 
grímpola da 
paténcia no 
mundo 
sonoro 
céltico . 

solidez xa contrastada. Carecer 
desa orixininalidade ou non in
·vestigar novas fórmulas non é 
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lorar a aportación vogal de Roy 
Gullane. 

A Tanahill sempre soubo onde 
colocar cada instrumento exce
lentemente para facer pezas viva
ces e con poderio. Esa é unha das 
.características primoridias da 
formación, capaz de oferecer te
mas "escaldantes" tratados con 
sabedoria. Pezas "presionantes", 
que non deixan-respirar ou melo
días emocionaTttes co mesmo re
su ltadp. A banda escocesa é par
te da história do folk e desde o 
seu maxistério nos contemplan. 
Neste traballo pódense obter to
das as suas mellores característi
cas , con bastantes temas canta
dos nos que os ·xogos vogais, aos 
que nos útlimos tempos esta:nse a 
acostumar, brillan con forza. 

Eles ben poderian ser os que er
guesen a grímpol~ da poténcia 
no mundo sonoro céltico. O 
máis dificultoso para un grupo é 
acadar un son próprio e o toque 
Tanahill hai tempo que existe, 
un son que ten acadado as máis 
altas cotas. Seguen co de sem
pre, pero é repetir algo de enor
me calidade. + 

ÓSCARLOSADA 

canta de discos 
nengun pecado e cada banda d-e--j~~~~~=~::::=§§§~b be adoptar a persona-

~:~~;:~~\ c71Áfí~~~f{f~ 
andaina unha 
obra "rara" 
que rompe coa 
sua co_eréncia 
musical. Este 
detalle pode ser 
o negativo dun
ha banda coma 
a escocesa, que 
no balanzo ofe
récen os causas 
positivas a more
as. A Tanahill 
sempre soubo ser 
un grupo con pe
zas atafegantes no 
seu repertór-io , 
xunto a dóces ba-
ladas escocesas. Misturando con 
mestria os temas instrumentais, 
cheos de forza escocesa, xunto 
aos cantados nos que hai que va-

Opera 
do bandoleiro 
"Opera do bandoleiro", ambiciosa 
obra de Carlos Clara Gomes, q1,1~ 
reincide no enfoque xa desenrolado 
polo tamén portugués Fausto;de 
esbozar unha suc;~sióíi de diálogos, 
rdatos e cancións en base a unha 
trama argumental: desta vez, o 
bandoleiro Benjamín é o 
protagonista. Nado no meio do mar, 
servidor en casas nobres de l..,ist>oa~ 
foxe da morada da família da que é 
escravo, sendo interceptado na sua 
diáspora, que conclue no B"rasil,. .. 
anédotas, vivéncias, personaxes 
completan a "ópera". 

Musicalmente, a variedade de ritmos 
e melodías apenas enriquece a 
gravación, que dista moito de estará 
altura das circunstáncias: moito 
sintetizador, sampler -de 
contrl!/baixo e marinha-... so ns 
opacos que, por se for pouco, arroupa 
uns coros e voces solistas tímidas de 
máis para tan intensa história: Nen 
sequer unha recoñecidísirria Brigada 
Víctor Jara salva este rexistro, 
compartido co Quinteto Violado e 
máis o Trigo Limpo Teatro Acert. Un 
estrago de gravación que merecería 
mellor sorte". • 

X.M. F..:STÉVEZ 
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A recuperación de _Concepción Ar~nal 
O Consello da Cultura publica unhá escolma de escritos vertidos ao galego 
•X.C. unha selección temática de acada un perfil singular. A au

tora da seleción pergúntase no 
limiar, "Como debemos defi
nila? antropóloga, socióloga, 
r-eformadora moral, reforma
dora social, reformadora reli
xiosa e reformadora das leis, 
son cualificativos ben axeita
dos. Persoarmente fuxo dou-

tros que trala grandilouencia 
quedan baleiros de contido, 
como .ilustre pensadora ou 
eximia pensadora". 

mai), e atende a un critério te
mático, ademais de incluir un
ha bibliografia e unha cronolo
xia. Os apartados son A persoa 
humana; a sociedade, un orga
nismo; produción e distribu
ción da riqueza; as re!acións 
co estado; as re/acións inter
nacionais e Pensamentos. • 

No 1993 cumpríronse cen anos 
do pasamento de Concepción 
Arenal de quen poucas veces 
se teñen editad.o, contempora

textos que publica integramen"' 
te en galego, o que permite un
ha aproximación máis asisada 
á figura da penalista ferrolana. 

neamente, os seus escritos. O No debate· sobre o Estado de 
Consello da Cultura encarre- 1 Dereito no século XIX a figura 

-gou a Maria Xosé Lacalzada · da galega Concepción' Arenal 

As inxustizas . 
non parecen 
tales aos señores 
cando os 
perxudic~dos 
sop_ os pobres 

t" 

Emprégase aos obreiros en trabal los que-se 
saben fatais para a saúde, sen facer nada do 
moito que se podería facer para sanealos, e 
cando neles enfermaron e están inútiles, son 
despedidos sen ningunha indemnización. 

Faise moi pouco ou nada para diminuir o 
perigo Cie cerros traballos, e ainda o pouco 
que se fai, parece ser que é para evitar- as 
perdas que sofre a obra ao mesmo tempo 
que prece o obreiro: eivado, non recibe au
xilio do que o tiña empregado; nin morto , 
valerá á viúva e aos filias de curta idade. 

Podíamos facer unha lista longa, ben longa, 
de inxustizas que non lle· parecen tales aos 
señores, porque son pobres ós prexudicados 
con elas. ¡Son tantos! ¿Cómo se vai atender 
a todos? Xa se sabe que só certa clase de 
persoas ten dereito a certa clase de causas. 
Os pobres, é certo que sofren máis, pero ta
mén senten menos. A viúva dun señor con 
filias e sen medios, é horroroso; a dun po
bre, é distinto. Esa .rentiíia atopa máis recur~ 
sos: vai ao río ou a servir, vende laranxas ou 
merca trapos, cose, fai medias; e 'ademais 
ten o hospício e mailo hospital e pode andar 
a pedir. .. Pero junha persoa. decente!.' .. • 

O matrimónio, 
""' . . . a un1ca carre1ra 

Non-soamente a prostitución, c9mo ~a dixe
mos, degrada as razas; tamén contribuen a 

·ese mal grave os matrimonios precoces. O 
home, por regra xeral, non casa mentres non 
ccr.clua a sua educación industrial, mercan~ 
til , artística ou· científica; mentres non poida 
dedicarse a unha profesión ou oficio e man
ter a familia da que vai ser xefe. A muller; 
como non ten máis carreira que o matrimo
nio, case así que se lle presenta a 'ocasión, e 
canto antes mellar. Os pais adoitan ter unha 
impaciencia, que nalgúns podíamos chamar 
febril, por colocar ás suas fi11as; moitas ca
san, máis que por amor, por temor de sé ver 
no abandono e na pobreza. As consecúencias 
dos malos matrimonios son fatais para a so
ciedade, e por moi ben que se leven, unha 
nena, nin física nin moralmente, debe ser 
nai. Cando aínda non está completamente 
formada, os novos seres aos que dá vida son 
débiles e debilítana. Do matrimonio precoz 
\''én a vellez precoz e a prole raquítica vén a 
ine:xpriencia para criar aos fillos e para edu
calos; · vén a perda dos atractivos físicos e o 
distancii:,,mento do esposo; ·veñen o malgo
bemo da ca~c;a e o~ caprichos infantí , e arre-

pentirse a muller dos compromisos irrevoca
bles contraídos pola nena, e o sentir a súa 
primeira, a súa única paixón, por un .home a 
quen non pode unir, e veñen todos os males 
que á sociedade levan todas estas causas.• 

Sobre 
as ca·pacidades 
fe mininas 
par~ o. traballo 
Os Padres daquel Concílio, que suscitaron a 
dúbida de se a muller tiña alma, non sospei
taban que, na guera arredista dos Estados 
Unidos de América, seria o plan de campaña 
dunha muller -que os homes adoptaron 
agachando, para non o desacreditar, a sua 
orixe feminina- o que sacou aos mal dirixi
dos federais ·da comprometida situación pola 
que pasaban, dándolles a vitoria. Tampouco 
os devanditos padres podería imaxinar que 

. n~ Exposición de Chicago, para as grandes 
construccións da Exposición feminina, vin
tecatro arquitectas presentarían planos, moi
tos notables, todos bos (di un xornal profe
sional inglés redactado por un home [ ... ] 

¿O home máis inepto é superior á muller 
máis intelixente? 

¿Quen ousa responder que si? Resulta pois 
dos feítos que hai homes, non se sabe can-

A escolma de Maria Xosé La
calz~da ten a particularidade de 
ser a primeira realizada en ga
Iego (en versión de Anxos Su-

tos, ineptos para certa-s profesións, mulleres, 
non se sabe cantas, aptas para esas mesmas 
profesións , e se aó home apto non se lle 
prohibe o exercicio unha profesión por ha
ber algúns ineptos, ¿por que non fai o mes
mo coa muller? ¿Seica a ineptitude é nela 
máis xeral? Aínda que isto se probase non 
se razoaria a opinión, nin se x ustificáría o 
feito de vedar o exercicio das facultades in
telectuais ao que as teña. Supoñamos que 
en España soamente hai unha muller capaz 
de aprender medicina, enxeñería, farmacia, 
etc. Esa muller ten tanto dereito a exercer 
esas profesiÓns coma se houbese dez mil 
coa súa altura intelectual: porque o dereito, 
nin se suma nin se multiplica, nin se divide; 

está todo en todo e cada un do que o te
ñen e entre as aberración xurídica non se 
viu a de negar o exercicio dun dereito por
que sexa curto o número do que poidan ou 
queiran exercitalo. 

O médico, como home, ¿ten dereito a exer
cer a úa profesión? ¿É o exo ou é a cien
cia o que autoriza a exercela? ¿Que e pen
saría daquel que, en e tudo ,·quixe e recei
tat ou operar e dixe e ao enfermo "eu non 
sei medicina nin cirurxía, pero heino curar 
porque on home"? 

Pensaría e en intemalo nun manicomio e, e o 
home, non por seto senón polo que sabe, pode 
exercer unha profesión, a muller que aiba o 
mesmo ca el ¿non terá o mesmo dereito? 

Non eremos que poidan fixar límite á apti
tude da muller, nin excluila de antemán de 
ningunha profe ión, como non exa a da 
armas, que repugna á sua natureza, e ogallá 
repugnase á do home. Soárnente o tempo 
pode fixar eses límite , que no no o e dila
taron moito nalgúns paí es~• • 

¿Incorrixibles 
ou non 
corrixidos? 
Un home, un mozo, un neno, infrinxen unha 
lei, a infracción non ten carácter grave nin 
argüe perversidade, con todo, como medida 
preventiva, o neno, o mozo ou o hme on 
sometidos a un sufrimento tan duro como a 
privación de liberdade, son encerrado entre 
perver os e, ao cabo dalgun tempo, tal vez 
de moito, impón e le · unha pena que varía 
na duración, no nome, se cadra na forma 
pero que na esencia, respecto ao máis dos 
pobos, ven era me ma e, moralmente con
siderada, redlKese a de moralizar ao conde
nado volvendo peor do que era. 

Consecuencia da primeira pena: arredar ao 
condenado da perfección aínda máis do que 
o arredara a primeira falta. Para empurralo a 
cometer a segunda, vén a tentación que o 
impulsou a cometer a anterior; a lembranza 
de non a resistir; a mala idea confusa ou cla
ra que formou de si mesmo; a que teñen os 
que lle retiraron o seu aprecio, e as leccións 
depravadoras que aprendeu no cárcere. Se 
as circunstancias exteriores non o favorecen 
moito ou non hai no seu interior unha ener
xía infrecuente, volve caer. 

Ao segundo delicto, segunda pena deprava
dora como· a primeira, e ainda máis, porque 
a semente pezoñenta atopa o terreo mellar 
preparado para xermolar, consecuncia da 
segunda pena: arredar ao condenado da per
fección máis aínda do qt.te o estaba ao. se ex
tingur a primeira. 

Volve infrinxir a lei por terceira ve~, cuarta, 
quinta, etc, e cada nova caida máis o predis
pón a recaer. Vaise afundindo no abismo 
penal; a lei empúrrao para que baixe máis, e 
cando descendeu ao nivel marcada por ela, 
declárao incorrixible. • 
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ces que están a principiar o BUP. 

Aí entra a sua obra, S.O.S., na 
que os mozos poden sentirse moi 
achegados ás personaxes dos ado
lescentes que viven o seu .primei
ro amor, co telón de fonto dó Ca
son. Tivo opinións de rapaces que 
lle falasen desa identificación? 

Teño algunha outra obra xuvenil 
que tivo moito éxito ao non exis
tiren narracións <leste tipo. Fixen 
esta obra para tentar paliar ese 
baleiro na nasa literatura. Que ra
paz con 16 anos non pensou al-. 
gunha vez en fuxir de casa, por
que non o comprenden, e viver a 
sua primeira experiéncia amoro
sa? Todo iso metido dentro do 

· problema do Casan. 

A visión dos mo'zos 

Axuda moito ser profesor no 
instituto á horá· de concebir as 
obras? 

Axúdame bastante a ver a forma 
- de pensar e actuar dos adolescen

tes. Ao estar no meio deles, vexo 
como pensan sobre diferentes te
.mas. Esa é a realidade da que 
parto sempre. 

Estase a vender moito S.O.S.? 

Pépe Carballude 
Si, pero rnáis que porque poda ser 
bon, é pola falta de literatura <les
te tipo. Pergurrtándolles aos ·al u
nos .de segundo de BUP se lles 
gostaban as leituras que debian 
facer en literatura española, con
testábanme que non, pero,-goste 
ou non, terán que ler eses libros, e 
preténdense motivar aos rapacés 
con ese tipo de leitura (Lazarillo 
ou fragmentos do Quixote). Penso 
que é un erro. O primeiro é criar_ 
leitores, e iso ten que acontecer 
con obras que lles interesen. Can
do teñamos bons leitores e cando 
podernos facer "critérios literá
rios" e valorar unha obra ben es
crita. Tiven a surpresa de ver pro
fesores de literatura española (os 
de galega están máis ao dia) que 
descoñecian a existéncia de co
leccións de libro xuvenil, que son 
obras que poderian funcionar moi 
ben na aula. Que os mozos lean 
un libro á forza é o mellor xeito 
de rematar coa literatura. Desde o 
intre en que o rapaz está f9rzado a 
ler algo que non lle gasta, cando 
poda non lerá máis. En canto ao 

'Que os mozos lean un libro 
á forza é o mellor xeito 
de rematar coa literatura' 
• ÓSCAR LOSADA 

En catro mese 
e gotou e a primeira 
edición de tres mil 
exemplare : hai que 
ontar que moito foron 

vendido para o n ino. 
G taríame a er 

nto nd rian d 
non n1 ndado 

e la pergúnta e 
e rballud 

que ten 
pu li ad di r 

li r para id de 
xuv nÍ ' . 

r 

Como ve o actual panorama da li
teratura galega infantil e xuvenil? 

Non admito moito a diferéncia que 
hai entre e ta literatura e a de adul
to. O que sucede é que as editoriais 
van etiquetando os libros que están 
destinados a nenas e adultos. Uri fai 
literatura e lago son os leitores os 
que se apróprian da obra. Ao longo 
da história obras que non foron 
pensadas para nenas acabaron sen
do exitosas entre os máis pequenos. 
Porén, os seus autores non pensa
ron que fosen libros para rapaces. 
Eu escrebo tema~ que me gastan e 
non debemos ·esquecer que o nena, 
rnoitas veces, é bastante máis pers
picaz do que pensJlmos. 

lso é máis na literatura xuvenil, 
posto que nos libros para os 
máis cativos a escrita está feita 
pensando neles ... 

Acontece en libros para prirneiros 
leitore . Aí ten que e facer unha 
história pequena, sen cornplica
cións. Pero a literatura para mozos 
xa un pouco maiores depende do 
grau de leitura que teñan, pois en 
moitos ca o xa lle go ta a cha
mada literatura para adulto . Ou
tra cou a é que en bastantes oca-
ións, e ta literatura non saiba to

car temas que lle interesen a eles. 
O rapace non entenden que ]les 
teñan que gorentar o clá ico co
mo Pedrayo ou Cunqueiro e in
c línan e mái por ·libro, en catro me
obra que l1e to
quen rnái de per
ro, co ternas que 
viven cotidiana-

'Na miña casa 
ses esgotouse a 
primeira edici-ón 
de tres mil exem
p lares: hai que 
contar que moitos 
foron vendidos pa
ra o ensino. Gosta
ríame saber cantos 
s'e" venderían de 

mente. 

Hai libros ahondo 
deste tipo na Gali
za? 

Na Galiza aconte
ceu que hai dez ou 
doce anos non ha
b i a praticamente 
nada desta literátu
ra para mozos. Ho
xe ·todas as edito
riais teñen unha 
sección deste tipo. 
Penso que a litera-

· da aldea non 
habia moitos 
libros, mais si 
moitos 
narradores 

non ser recomen
dado nas escalas. 

orais que nos 
contaban 
histórias 
maravillosas" 

Son os pais os 
que deben for
mar aos futuros . 
leitores, debería 
darse xa antes a 
clase de literatu
ra nas escolas? 

tura xu'venil ten 
májs· problemas 
hoxe en dia, xa 
que non existen obras para rapa
ces de primeiro de BUP. Se fas 
unha boa história, acaparas o 
mercado, pois éóntanse cos dedos 
dunha man as .narracións que 
existen neste eido. Refírome a 
orixinais, xa que traducións hai 
bastantes. Os rapaces de BUP 
prefiren lib.ros feitos e concebi
dos desde aqui, que traten dos 
seus problemas. Hoxe todos os ·1 
chanzas da literatur·a están cober
tos, agás o da xuvenil, a dos rapa-

O aluno que acaba 
sendo un bon lei
tor é o que está 

formado desde a casa. Na miña 
casa da aldea non habia moitos li
bros, mais si moitos narradores 
orais ·que nos cont_aban histórias 
maravillosas que te facian criar e 
fabular na tua mente. Esta literatu
ra oral perdeuse e agora o que te-

. ñen que facer o pai e a nai é ini
ciar ao neno con obras axustadas a 
sua idade, criándo1Ie ao cativo a 
necesidade da leitura. Os pais de
ben· tomar un papel moi activo, 
xunto aos educadores.• 
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A Escala -de Imaxe 
facilitará a realización de· 
currarnetra:xes neste 1995 
•Ó. LOSADA 

A Escala· de Imaxe e Son (EIS) 
ten moi adiantadas as conversas 
para poder rodar arredor de dez 
curtametraxes este ano, convocan
do concursos para que a xente no
va teña a oportunidade de plasmar 
en imaxes as histórias que bulen 
polo seu cerebro. · 

Asimesmó a EIS, en convénio con 
concello da Coruña, estreará en 
Abril carro curtametraxes rodadas 
o ano pasado, no que foi o primei
ro convénio dese tipo asinado pola 
dirección da escala. 

A estrea coincidirá coa inaugura
ción do restaurado teatro Rosalia 
de Castro. Asi, Xurxo Coira, San
dra Sánchez, Paco 

de cinema do· Bilbo, é porque son 
proxectos que veñen do pasado, 
asi como a curtametraxe de Mano
lo Abad (pendente de estrea), non 
porque o audiovisual galego teña 
apoios oficiais decididos a sérios 
para este ano en curso. 

A Consellaria de Cultura "desenten-
.. deuse dos nasos proxectos para pór 

en pé curtametraxes, que son nece
sárias para dar saída á xente xoven e 
revitalizar o panorama audiovisual 
gal ego" manifestounos . Manolo 
González. "Ademais son realmente 
necesários poucos carros para levar 
os nasos proxectos adiante" engade 
o máximo responsábel da EIS. 

Dese xeito, a EIS. deoe recorrer a 
outro tipo de institucións oficiais-, 

como Política Lin-
Rañal e Miguel 
Calderón darán o 
salto do video ás 
cámaras .cinemato
gráficas. Nalgun 
deles están deposi
tadas bastantes es
peranzas - polos 
seus prometedores 
traballos anterio-

Portomeñe 
desprezou 

güística, para tentar 
dar saída aos seus 
proxectos. Victor 
M. Portomeñe xa 
desprezou ao au
diovisual galego 
cando non se dig
nou asistir a Imaxe 
Galega en Santia
gc;>. que organizaba 
a sua própria con
se1laria, para darlle 
impuslo ás longa
metraxes "Dame 
Jume" e "A metade 

res. 

É importante que 
neste ano no que a 
Consellaria de Cul
tura aporta as faran
gullas para o audio
visual do país ( l 00 
niillóns, dos cales 

ao audiovisual 
cando non se 
dignou asistir a 
Imaxe Galega 
organizada 
pala sua 
própria 
consellaria. 

da vida", e segue a 
amosar un desinte
rese tota], conce
dendo uns presu
postos irrisórios alguns xa están 

comprometidos en anteriores sub
venc ións) a xestión de Manolo 
Gonzá1ez á frente de EIS permita .á 
Galiza contar coa posibilfdade de os 
Tiovos directores se foguearen fa
cendo as suas primeiras incursións 
na curtametraxe que, presumibel
rnente serán das poucas que se roda
rán no país ao non ter os realizado
res posibilidades de financiación 
sen a subvención. A curtametraxe 
·non ten vida comercial e non hai 
posibilidade_ de recuperar o investi
mento realizado. Daí o grande méri
to de A1ber Ponte, que foi quen de 
facer" cinco curtametraxes sen cartas. 
oficiais. Entrar a valorar se as sub
vencións deberian existir é xa outro 
tema para analisar en profundidade 
no seu dia. 

· Se esta semana se estrea "Toma
bón" de Xosé Soler; e anterior
mente viuse "O Desexo" de Mi
guel Castelo, premiada no festival 

para o desenvolvimento do atJdio-
visual. Meses atras, Fraga Iribame 
recoñeceu runha xuntanza con re
presentantes da imax~ galega que 
non se lle estaba a prestar a debida 
atención a este eido. Polo visto, as 
cou_sas continuan igual. 

A EIS ven de editar un video, pro
ximamente completarase con ou
tro das mesmas características, 
cunha escolma dos traballos feitos 
polos al unos no período. que 
abranxe desde 1991 até o ano -pa
sado, e no que se poden ollar des
de documéntais, video:clips, ani- , 
mación, video-creación, ficción 
ou un poema visual. 

Certos novos realizadores galegas 
deixan albiscar nestas criacións un 
bon potencial para o futuro, onde 
seria de desexar que pudesen seguir · 
rea1izando traballos máis ambicio
sos cos rneios técnicos precisos.+ 

'*A Trabe de Ouro 
n.º 20 

tlinco anos de 
pensamento crítico. 

sotalo blanco 
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Convocatórias 

Concurso nacional 
de-poesía 
A agrupación .cultural O Facho con
voca o XVII. Concurso Nacional de 
Poesia, aberro a todos os que non te- · 
ñan publicado nengun libro de poesia 
a título individual. Os traballos (tema 
libre, inéditos, sen limitación na exten
sión anque cun máximo de 5 poemas 
por concursante) han de chegai meca
nografados a dobre espazo, por tripli
cado, baixo lema e plica, antes do 23 
de Febreiro de 1995 (ampliaron a da
ta de entrega) á Agrupación cultwal ·o 
Facho: Federico Tápia, 12-1 !J_ Aparta
do de Correos 46. A Coruña. O prémio 
é único de 40.000 pta. 

Certame de narracións 
breves 
O concello de Arteixo organiza a 
cuarta edición do certame de narra
cións breves Manuel Murguia e dó
tao cun único prémio de 300.000 pta. 
Poden concorrer todos os que o dese
xen cunha única obra (orixinal e cun
ha extensión entre os 15 e 30 fólios) 
de temática libre. Os traballos apre
sentaranse sen remite, por cuadriplica
do, mecanografados a dobre espazo, 
só por unha cara e baixo plica (título, 
lema, nome, enderezo, teléfono e cu
rricula)~ A entrega ten que ser antes 
do 1 de Marzo de 1995 no Concello 
de Arteixo (Tr.avesia de Arteixo. 
15142 Arteixo), nun sobre que indi
que: · IV Certame Manuel Murguia de 
Narracións Breves. Teléfonos: (981) 
60 00 09/60 12 00/60 00 54. 

Concurso de contos 
Convocado por Repsol e dirixido a 
estudantes de BUP, COU ou FP. O 
concurso ven dotado con dous prémio 
100.000 pta., e 50.000 pta., aos que se 
pode acceder mandando un máximo 
de tres relatos (a extensión mínima é 
de 4 fólios) por participante. O prazo 
remata o 28 de Febreiro de 1995. In
formación en calquer delegación da 
Consellaria de Educación: San Caeta
no. 15701 Santiago. (986)_56 60 OO. 

Certame Ourense 
de banda deseñada 
Convocado pola Casa da Xuventude 
de Ourense, e xa na quinta edición. 
O prémio admite cómics de tema e 
técnica libre, en galego ou portugués, 
branco e negro ou cor, cun formato 
que ande entre un mínimo de DIN 
A4 e un máximo de DIN A3. A ex
tensión ha de andar entre as 2 e as 6 
páxinas, que se poden entregar na 
Casa da Xuventude: Celso Emílio 
Ferreiro, 27. 32004 Ourense. Antes 
do 10 de Xuño e baixo unha plica 

Teatro 

Artaud, retrato feroz 
Venres 3 de Marzo e Sábado 4 ás 1 O, 
30 da noite na NASA (Santiago). Jor
ge Gorosco, actor e dramaturgo arxen
tino, estreou o seu Retrató no Teatro 
Olimpia de Bos Aires en 1985. Na · 
NASA comeza a xira por Europa coa 
versión revisada. Criada no meio da 
ditadura e o terror estatal, Gorosco in
corpura esta rnontaxe as suas expe
rién~tas para desdoblar en actor e per
sonaxe. Entrada 800 pt-a. 

Fisterra-Broadway 
·O cabaret da· Compañia de Maria, o 
Sábado 25 no Centro cultural da Pon
tenova. 

Contos de vida 
e esperanza 
A venezolana Graciela Anzona actua 
o Xoves 16 ás 10,30 da noite na NA- · 
SA de Santiagq, nun espectáculo de 
narración oral cénica. A entrada vai a 
800 pta. 

Punto de partida , 
Do 22 ao 24 de Febreiro ás 9,30 da 
noite, na sala Galán de Santiago, terá 
lugar a estrea de Punto de partida pola 
compañia Nut. 

Francisco Garzón 
O Mércores 22 ás 10,30 da noite na 
NASA de Santiago. O cubano Francis
co Garzón recupera contos de tradi-

• 

que inclua os dados persoas .(nome, 
enderezo, teléfono e fotocópia do 
DN.1) . Cada autor pode apresentar . 
tantas obras corno desexe para acce
der a .un primeiro prémio de 100.000 
pta., ou catro accesits de 25.000 pta. 
Para calquer asunto dirixirse á Casa 
da Xuventude: (988) 22 85 00, fax 
(988) 24 99 30. 

Prémio Vicente Risco 
O Concello de Castro Caldelas e 

. máis a Fundación Sotelo Blanco 
convocan o II Prémio Vicente Risco 
de antropoloxia e ciéncias sociais, 
dotado con 1.000.0_QÓ pta. Poden con
correr todos os ·que apresenten obras 
sobre o ámbeto rural galego desde o 
ponto de '{ista ,antropoloxico ou das 
cién.cias ·sociais -(história, económia,. 
socioloxia, etc). Os seus textos, inédi
tos e orixinais, han de estar en norma
tiva oficial e ter unha extensión que 
ande entre as· 150 e as 300 páxinas, en 
tamaño fólio a dobre espazo. Para par
ticipar hai que apresentar 6 cópias, 
baixo lema e plica, antes do 31 de 
Agosto de 1995 na fundación Sotelo 
Blanco: Apartado de Correos 2.096. 
15780 Santiago. Maior información 
na Fundación: San Marcos s/n. 15820 
S-antiago. (98.1) 58 25 71. Ou no Con
cello de Castro Caldelas: rua do Con
cello, 1. 32760 Castro Caldelas. (988) 
20 30 00/20 33 05. -

Prémios de narracións 
xuvenis 
A Biblioteca Nova 33 co patrocínio 
da Fundación Caixa Galícia convoca 
o VIII Prémio de Narracións Xuvenis 
Rua Nova, dotado con dous primeiros 
prémios de 250.000 pta. O concurso 
está aberto a todos os xoves que non 
teñan feítos os 18 anos o día 4 de 
Abril de 1995, e apresenten traballos 
(por _cuadriplicado e cos dados perso
ais: nome, enderezo, teléfono e fotocó
pia do DNI ou do libro de família) 
'dunha exrensión mínima de 20 fólios 
mecanografados a dobre espazo. Hai 
que entregar antes do l de Marzo de 
1995 na Biblioteca Nova 33 (Rua No
va, 33-2º. 15705 Santiago. Apartado 
de Correos 637. 15780 Santiago), ou 
en calquer das oficinas de Obras so
ciais de Caixa Galícia na Coruña, Lu
go, Ourense, Pontevedra, Vigo, O Fe
rroJ e Santiago. Cada un dos dous pri
rneiros prémios constará dunha dota

_ ción de 250.000 pta. e a publicación 
do texto. Tamén hai estabeletido's 
dous accésits que conlevan a publica
ción do texto. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

1 

Pinochio, de Cachirulo: 

ción oral, con actuacións achegadas ao 
público e baseadas en histórias cuba
nas, colombianas e norteamericanas. 
Entrada 800 pta. 

Máis conta contos 
O Sábado 18 e o Sábado 25, ás 11 da 
noite, a sala Galán de Santiago oferece 
dous espectácutos de conta contos. 

Pinochio 
O Martes 28 no Centro cultural de An
tas do Ulla. Títeres para cativos da 
man de Teatro Cachirulo. 

Histórias peregrinas 
Teatro do Noroeste interpreta a obra 
de Miguel Anxo Muraóv, Histórias 

ax en da 
Congreso de educa_ción 
para a paz 
O Grupo de Educación para la Paz 

... de Castela e León, organiza o con
'greso en colaboración co grupo Edu
cadores pola Paz da Nova Escola 
Galega . Comprende ponéncias, inter
vencións de grupos, obradoiros, etc. 
Terá lugar do 25 :ao 28 de Febreiro 
(festas do Antroido) no Palácio de 
Congresos da Universidade de Valla
dolid. O prezo é de 6.000 pta. para 
estudantes e parados, e de 8.000 pta. 
para o resto. Información e matrícu
las no: Servício Municipal de Educa
ción de Valladolid. III Congreso de 
Educación para a Paz. Antonio Lo
renzo Hurtado, 8. 47014 Valladolid. 
Teléfono (983) 37 48 15, e fax (983) 
37 48 62. . 

Concurso de guións 
de vídeos didácticos 
A Asociación Pedagóxica Galega 
convoca o/// Concurso de guións de 
vídeos didácticos. Os guións non po
den exceder os 30 minutos e teñen 
que chegar con indicacións técnicas e 
literárias . Na valoración primará O' 

'contido pedagóxico, o interese do te
ma tratado, a calidade literária e téc
nica, e nec~sidades económicas da 
sua realización. Valorarase especial
mente a adecuación dos temas esco
llidos aos contidos educativos dos 
distintos níveis da educación non 
universitária. Os prémios: 1 º de 
100.000 pta., 2º de 50.000 pta. e 3!J 
de 25.000 pta. Os autores premiados 
terán que desenvolver nun tempo in
ferior aos 3 meses a correspondente 
unidade didáctica. Admiten traballos 
até o 15 de Xuño na sede da Asocia
ción Sócio-Pedagóxica Galega: Lara
cha, 9-entrechán. 1501 O A Coruña. 
(981) 27 82 59. 

Prémio de poesía e 
relato curto 
O Instituto de Bacharelato Francis
co Aguiar de Betanzos, convoca un 
concurso de poesia e realato curto, 
aberto a todos os alunos de Ensinan
zas méias de Galiza. A extensión má
xima para a categoría de relato curto é 
de 1 O fólios meca!Jografados a dobre 
espazo, para ·os poemas a extensión 
máxima é de 100 versos inecanografa
dos a dobre espazo. Hai dous prémios 
para cada apartado, 60.000 e 25.000 
pta., amais .de dous accésits de 10.000 
pta. A entrega ten que ser baixo lema 
e plica, antes do 31 de Marzo , no 
Instituto de Bacharelato Francisco 
Aguiar. Avenida da Coruña. 15300 
Betanzos. Maior información no (981) 
77 24 51/77 07 63.+ 

peregrinas, do Martes 14 ao Xoves 16, . 
ás 1 O da noite no Teatro Principal de 
Santiago. 

Evita 
Pola compañia· Arte Livre do Brasil, 
do Martes 21 ao Venres 24, as JO da 
noite no Teatro Principal de Santiago. 

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

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

O trinque 

Televisión 

Roseatme. Série norte
americana con 
protagonistas feos, 

Anúncios de balde 
m Vendo maquinária de fábrica de 
gaseosas. Os interesados poden cha
mar ao telf. (981) 24 02 96 pala noite. 

• Alaga-se apartamento-estudo em 
Vigo. Lavadora. Da-lhe o sol. ldel para 
estudante. Gastos de comunidade in
cluidos. 35.000 pta: Rua do Esperanto 
2, 1º D. Telf. (986) 41 51 '36. 

• Vendo cisterna de aceiro inoxidá
bel. 6.000 litros de capacidade. Razón 
no telf. (981) 24 02 96 pola noite. 

• Cursiños de Autodefensa para 
mulleres. Organiza a Coorde11adora 
Feminista Donicela. Do 4 de Marzo ao 
8 de Abril. Sábados de 1 1 a 13 h., no 
Pavillón dos Deportes de Vigo. Cha
mar ao teléfono (986) 22 04 64, ou pa
sar por Colón, 9-entrechán, o Luns de 
20,30 a 22,30 h. 

• Véndese programa de contabilida
de en galego. (986) 36 64.00. 

• Os Comités Abertos de Faculdade 
de Lugo editamos unh(ls comunica
cións das I Xornadas sobre o naciona
lismo galego: pasado, presente e futu
ro, que organizamos os pasados meses 
de Novembro e Nada!. Conteñen un re
sumo das dez charlas colóquio asi como 
documentación adicional, o seu prezo é 
aproxidamente de 100 pesos mais gas
tos de envio. Tamén ternos fitas grava
das coas charlas ao prezo de 60 pesos 
máis gastos de envio. O lote i;ompleto 
qe 8 charlas (1 1 titas), 600 pesos máis 
gastos de envio. Información e pedidos 
(envio contra-reembolso) aos CAF Lu
go. Escola Politécnica Superior de Lu
go. Campus Universitário. 27002 Lugo. 
(982) 25 22 31, extensión 273 ou 441. 
Fax (982) 24 18 35. 

• Galiza-Bretaña. Unha revista que 
trata sobre estes dous povos irmáns. O 
número O editara-se proximarnente de 
xeito gratuíto. Interesados en recebelo 
na vosa casa, solicitádeo a: Gali:a 
Bretaña .. Apartado de Correos 1.364. 
15007 A C<Jruña. 

Actividades 

Semana 
da solidariedade 
O colectivo Acción Solidária e mái a 
agrupación cultural Santa Compaña, 
el}cetan o Luns 20 unha série de mesas 
redondas, recitais poéticos, concertos e 
exposicións baixo o epíg~afe Semana 
da solidariedade. As charlas terán lugar 
no auditório do concello de Cambados 
a partir das 6,30 do serán: Luns 20, pó
dese asistir a mesa redonda As testemu
ñas dos refuxiados coa participación 
Abdel Ftta Seye (Inmigrante do Sene
gal), Ismet Busatlic (Refuxiado da 
guerra de Bósnia), Alberte Roxo mr.i
gadista do COSAL en Guatemala) e 
Manuel Rivas e Rosana Meis (Alunos 
do Instituto de Bacharelato Ramón Ca
banillas de Cambados). O Martes 21, 
ocupa a xomada un recital poético Poe
mas do desterro, dos alunas do Taller 
de Teatro do ·cabanillas. O Mércores 
22, ven adicado a unha mesa redonda 
sobre economia, guerras e pobreza, titu
lada A economía non dá de comer, con 
Carlos Mella (economista), Lino Pelli
t~ro, Xulio Rios e Carlos Meixome 
(Mernbros do IGADI), Fernando Váz
quez e Raquel Chaves. (¡\!unos do Ca
banillas); e Pablo Meira (da Faculdade 
de Ciéncias da Educación). O Xoves 

. 23, Carmen Durán (Despeita Camba-
dos), Duarte Crestar (Rompa1~f'ilas), 
Emilio Zunzunegui (Paz e solidaríe
dade) e Luis Villa (Médicos sen fron
teiras), falarán sobre Alternativas soli
d~rias. Completan o programa a mostra 
Artistas so/idários (do 17 ao 25 no au
ditóriO do concello de Cambados), e o 
tonce'!O de Nen_ falla ke fai e Airas, 

traballadores, pa1~~dos e 
lesbianas. Unha família 
que rifa e que entretén .. 
Na TVG ás 15.30 de 
Luns a Venres.+ 

• Viaxe a Dublin no mes de Xullo. 
Estáncia en família e clases diárias con 
profe.sor nativo. Perguntar por Carmen 
Fúnez no (986) 86 36 12 ás mañás, e 
no (986) 70 40 20 ás noites. 

• A Asociación Máximo Gorki or
ganiza cursos de xadrez para ne
nos/as impartidos por mestre inter
nacional. Os Xoves de 18 a 19,30 h. 
Tamén hai cursos de roáis nivel os 
Venres de 22 a 23,30 h. Mafs infonna
ción no (986) 22 44 57, todos os dias 
de 17 a 21 h. 

• Quixera manter correspondéncia 
con coleccionistas e xente interesada 
na imprensa política, sindical e de 
movimentos sociais. Tanto actual co
ma antiga. Alejandro Molíns. Avenida 
de Viñuelas, 31-2!] D . Tres Cantos . 
(Madrid) (91) 803 16 05. 

• Kaos'Zine. Inclue entrevistas a 
Frustiadición, Flying Rebollos, Gue
rrilla Urbana , Parabellum, Apártate 
que Piso Mierda, Desorden, Piperrak, 
Ostikada, Distorsión, Mal Gusto e co
mentários de fanzins, maquetas e li
bros. Podes pedí lo por 100 pta. máis 
30 pta. de ga co 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) 
757104. 

•Bellota Mecánica. Artigas de insub
misión, ecoloxia comentário de ma
quetas e catálogo a papel reciclado . 
Enviar 80 pta. en selos para a publica
ción e a respo ta. Apartado de Correo 
796. 06080 Badajoz. 

• Ekatombe: Fa nzin e Alternativo 
con entrev istas a Wounded Kree, Ka
kocla , CLGSE, Malforma ciones con
génitas e Schate Offe11se . Cómic , pu
blicacións, nova, etc. Se o qu ere , en
vía l 00 pta. mái 30 pta. para o ga -
to s de envio, ao Apart ado 1. 3 86 . 
15007 A Coruña. • 

para o Venre 24 ás 1 O da noite en Es
pácio Azul (Barrante ). 

Clube d leit ra 
Ale crin 
O Mércores 22 de Febreiro na bibliote
ca de Al ecrin, Maria Xo é Porteiro 
falará do libro Tr.es tristes tigres de Ca
brera Infante, no espazo ·o libro jal'ori
to de ... do Clube-de Leitoras Alecrin. A 
biblioteca do Grupo de E tudo sobre 
a Condición da Muller Alecrin conta 
cun fondo documental de acceso libre e 
gratuíto (de Luns a Venre de 10 a 14 e 
de 16 a 20 h.). Está emprazada en Gar
cía Barbón, 30-5° ofcina 8. 36201 Vi 
go. Teléfono (986) 43 94 59. 

Mougá é recuperábel 
Os Concellos de Narón, Fene, Ares, 
Neda e Mugardos, organizan unhas 
X ornadas técnicas sobre o fitturo da 
planta .de Mouf?á, do 20 ao 21 no Au
ditório Municipal de Narón . Compren
de tres mesas redondas que comezan 
ao redor das 7 do serán. O Luns 20, 
Xosé Cuiña Crespo, Mariano.Seoáne 
e Ramón ·Vareta, falarán sobre As al
ternativas para o tratamento do.lixo 
urbán. O Martes 21, Carlos Pérez, os 
alcaldes de Narón, Neda e Mugardos, 
e Xosé Graña asistirán a un debate so
bre A plarita de composta'xe de Vila
franca de Penedés. O Mércores 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 Auditóri.o de Narón: Estrada de 
C~stela, 214-224. ,(981) 39 11 44. ~ 



Exposicións 

Terra, man e lume · 
Até o 10 de Marzo, de 10 a 12 e de 
l5,30 a 17 h., na Casa das Artes de 
Vigo. O· instituto Municipal de Educa
ción artella unha mostra de 125 pezas 
de barro de uso comun hai méio sécu lo. 
A mostra fai un estudo histórico dos 
principais centros oleiros galegos: Gun- , 
divós, Niñodaguia, Mondoñedo, Bon
xe, etc., e oferece un seguimento da sua 
elaboración desde o barro cru. Trata do 
manexo do tomo, a decoración, e os pa
so necesários para construir amboas, 
meleiras, botixos, olas, porróns, barre
ñóns, aceiteiras, canecos, etc. Para 
completar a exposición, os Venres e 
Sábados de 19 a 21 h. o oleiro Francis
co Xosé Femández, fará demostracións 
de traballo co tomo. Visitas con moni
tor e unidade didáctica para centros 
de ensino no (986) 20 49 48. 

Artistas solidários 
As asociacións Acción Solidária do Ins
tituto de Bacharelato Ramón Cabanillas 
(Cambados) e máis A Santa Compaña, 
organizan a Semana da solidariedade 
que inclue a mo tra Artistas Solidários, 
expo ta do 17 ao 25 de Febreiro no Au
ditório do Concello de Cambado . Conta 
con obra donadas por máis de 20 artis
tas: Manolo Paz. Carlos Gon~alves, 
Francisco Pazo , Xurxo Alonso, Pablo 
Palomar. Lino ilva, aúl Otero, Xan 
Paz e Adela Leiro, entre outro . A reca
dación obtida pola venda da obras des
tinarase a financiación dun proxecto de 
axuda para material escolar básico nun
ha comunidade indíxena de América La
tina. A Semana da solidariedade ven 
completada cunha érie de me as redon
das, recitai poéticos, e máis un conceno 
de clau ura (ver Actividades). 

Contravento e marea 
Escultu~ de Xurxo Oro Claro, Silve
rio Ri as. Manuel Patinha e Paco Pas
tana, na sala da Fundación Caixa Galí
cia en Santiago o dia laborábei de 
18.30 a 21,30 h. Pecha o 20 de Febreiro. 

O Entroido na Lúnia 
Os concello de Xinzo de Límia e 
Rianxo, organizan a mo tra O Entroi
do na Límia, aberta até o Domingo de 
Piñata na Ca a do Coxo de Rianxo. 

Pepe Galán 
Expón e culturas na galeria Ad hoc de 
Vigo. 

Itín re 
O Centro Galego de Arte Contemporá
nea ( antiago), amplia até finai de Fe
breiro amo 'Lra ltfnere. CamiÍlos e ccmzi
iiantes. exposici n comprende obra de 
19 arti ta. d aliza. Europa. Arxentina. 
e Xa n. Entre ele ·: Paco Leiro, Antón 
Lamazare . ntoni Tapie , Koldo 

ham rro. Mario Mertz e hillida. 

Música 

Cuart t M 1 
O Xoves 23 de F breiro á 20,30 h., 
no Centr cultural axavigo, actua o 

uarteto de corda Melos: Wihelm 
Melcher .(violin), Ida Bieler (violín), 
Hermann Vo (v iola) e Peter Buck' 
(vio lonce l ). Interpretarán obra de 
Haydn, Brahms e Debu sy. 

Orque tra 
da Comunidade 
Autónoma 
Actua o Luns 27 no auditório de Gali
za (Santiago), co Concerto de Entroi
do. No programa levan obra de 
Rimsky-Korsakof, P.I. Chaikovsky e 
Borodjin, dirixe Pedro Hallfter-Caro. 

Cuarteto Lituana 
O Cuarteto de corda da Fundación 
Cultural Lituana aé:tua dentro do ci
clo internacional de música da Fun
dación Caixa Galícia. En Lugo no 
Círculq das Artes o Xoves 16, no Fe
rro( no Teatro Jofre o Venres 17, e 
no Teatro Principal de Pontevedra o 
Sábado 18. Todas as actuacións son 
ás 8 do serán. 

Platero y tu 
Actuan o Xoves 2 de Marzo no Núme
ro K de Santiago, o Venres 3 no Planta 
Baixa de Vigo, e o Sábado 4 no Praia 
Clube da Coruña. 

axenda 
18,30 a 21,30 h., de Luns a 
Venres, Sábados de 12 a 14,30 
e de 18,30 a 21,30, e Domin
gos e festivos de 12 a 14,30 ). 

Realidade virtual 

Cazoleta, Loñoá (Ourense). Terra, man e fume. 

A Casa das Artes de Vigo 
acolle até finais de Febreiro 
unha mostra sobre realidade 
virtual. A exposición ven 
como complemento do Fes
tival internacional de Vídeo 
Cidade de Vigo que comeza

Memórias 
de Sor Florentina 
Obra de Camilo Otero na mostra Me
mórias de Sor Florentina e Sor María. 
Na Casa da Parra (Santiago) até o 5 de 
Marzo. 

_Fotografia submarina · 
Até finais de Febreiro no Centro cultu
ral de Conxo (Santiago). 

Elsa Vicente 
Expón as suas pinturas, até o 20 de Fe
breiro, na Nueva Sala Caixavigo. 

Fotografia checa 
nos anos 90 
Aberta no Coléxio de Fonseca, en San
tiago. Até finais de Febreiro de Luns a 
Venresde 11a14ede 17 a21 h. 

Xaime Quessada 
Xunto con Acisclo Manzado e Virxi
lio na mostra de pintura e escultura da 
Fundación Sotelo Blanco (San Mar
co . Santiago). Abre até finais de Fe
breiro de Luns a Venres de 9 a 13,30 e 
de 16 a 19,30 h. 

António Bello 
Pezas en sílex de António Bello na ga
lería Central Hi pano (Alférez Provi
sional, 3) de Santiago. Até finais de 
mes de 9 a 14 e de 15,30 a 19,30 h. 

Pilar Insertis 
Pinturas recentes na galeri¡¡ Trinta (San
tiago). Até o 3 de Marzo, dias laborá
bei de 12 a 14 e de 17 30 a 21,30 h. 

Entroido amoroso 
Obra de Natalia e Quique até o 28 de 
Febreiro no pub Is Pro obi . 

Mar de fondo 
Até o 5 de Marzo no San Martín Piná
rio (Santigo) póde e ver a mostra Mar 
de fondo. Trinta artistas por Caliza. 

· De Lun a Sábado de 1 O a 14 e de 16 a 
20 h., Domingo ó de mañá. 

urxo Ca tillo 
Mostra antolóxica no Centro cultural 
Caixavigo. até o 26 de Febreiro (de 

rá a meiados de mes no Centro cultu
ral Caixavigo, e permite o acceso a 
cascos de rea1idade virtual que trans
portan ás Illas Canárias ou á catedral 
de Toledo. Tamén hai proxecciórís de 
filmes en tres dimensións, xogos d.e 
vídeo, alguns bonecos de efectos es
peciais utilizados no cinema, e pases 
de vídeos feitos coas técnicas 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
ción do gaiteiro en diversas artes plás
ticas. Até o 20 de Febreiro no Castelo 
de Soutomaior. 

Campo magnético 
Antón Patiño expón a sua colección 
Campo magnético de pinturas sobre 
teia e madeira, até o 11 de Febreiro na 
galería Pardo Bazán da Coruña. 

História do xadrez 
Fotografías de Gabriel Tizón na Casa 
do Patin (Santiago). Até odia 20. 

Xesus Vázquez 
Pinturas, até o 13 de Febreiro, na gale
ria Trinta de Santiago. 

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

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 Fe
breiro de Martes a Domingo de 12 a 19 h. 

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

Ángel Cerviño 
Pintura na galería Volter de Ourense. 
Até o 18 de Febreiro. • 

Richard Wagner, cuxas obras interpreta a Filarmónica de Colónía en Santiago. 

Concerto Filarmónica de Colónia 
pola Independencia O Xoves 16 no Auditório de Galiza 
o Xoves 23 ás 9 da noite na NASA de (Santiago). Interpretarán obra de Wag-
Santiago, a Assembleia da Mocidade ner baixo a dirección de James Con-
Independentista artella un festival Ion, e coa soprano Andrea Trauboth. 
pota independéncia cos grupos Skor
nabois, Túzaros e En Pé de Guerra. 
A entrada vai a 500 pta. nas billeteiras. 

Krystian 
Zimerman 
O Mércores 22 no Auditório de Gali
za, interpreta no piano obra de C. De
bussy, C. von Weber, J.S. Bach, .Szy~ 
manoswki e F. Chopin. 

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 
Teatro Principal de Santiago.• 

Portugal 

O triunfo do inverno, en Lisboa. 

Ex osicións 

No PORTO: 
Joao Jacinto, pintura até o 3 d_e Mar
zo na Galeria Módulo do Porto (07-
351-2-609 47 42). Marionetas do fei
to ao sentido, até o 26 de Febreiro, de 
Martes a Domingo das 14 ás 19 h., na 
Fundayao Serralves (07-351 -2-617 51 
24). Arca de Noé, escolma de obras 
intemacionais, vidas do CAPC/Museu 
de Bordéus e do Frac-Aquitánia, até o 
19 de Febreiro na Fundayao Serralves 
(07-35Vi-617 51 24). 

EN BRAGA: 
Esculturas de Abraham Dubcovsky, 
até o 28 de Febreiro na Galeria Belob. 

EN LISBOA: 
Cinco exposi~ooes do Brasil: O Bra- . 
si! dos Viajantes, Lúcio Costa (arqui
tectura), Ruy Ohtake, Mário Cravo 
Neto (fotografia) e Colec~áo Pirelli
Masp (pintura), até o 2 de Abril no 
Centro cultural Belém (07-351-1-301 
96 06). Encontros africanos, até o 27 

· de Febreiro no .Culturgest (7-351-1-
790 51 55). Comprende obras selec
cionadas por dous artistas africanos. 
Farid Belkaina, un marroquino con 
formación artística europea, seleccio
nou catro arristas da Costa do Marfin, 
Etiopia, Kénia e Bénin, cuxo traballo 
ven moi ligado _ás práticas relixiosas, 
terapéuticas, e de expresión naif. Pota 
outra banda Abdoulaye Konaté, un ar
tista de Mali con formación en Cuba, 
centrouse en países do Magreb (Alxé
ria, Exipto, Tunísia) e sobre artistas 
máis coñecidos en Occidente. Luísa 
Correia Pereira, pinturas sobre papel 
e duas teas de grandes dimensións, até 
o 11 <;le Marzo na galeria Valentim 
Carvalho (07-351-1-60 86 19). Ana 
Marchand, Do.R eino para á Índia: a 
viagem, pinturas sobre papéis de de 
pequeno formato, resultado dun ache
gamento á sociedade Índia. Até o 26 
de Febreiro no Centro de Arte Moder
na (07-351-1-793 51 31)., Thomas 

Cinema 

Home mirando 
ao suleste 
O Mércores 22 de Febreiro ás 8,30 da 
tarde no Auditório do concello de Vi
go. O Cine clube Lumiere escolleu 
para esta semana o filme Home miran
do ao sudeste (Arxentina 1986) de Eli: 
seo Subiela, premiada na Habana, Do
nosti e Toronto. 

A teta e a lua 
O Cine clube Pontevedra pasa o fil
me de Bigas Luna A teta e a lua, o 
Mércores 22 ás 20, 15 e ás 22, 15 h., na 
sala de Caja Madrid en Pontevedra. 

Ciclo Pastor Vega 
O Centro Galego de Artes da Imaxe, 
organiza un ciclo de filmes do director 
cubán Pastor Vega, que ven proxectan
do desde o Venres 10. Quedan por pa
sar as películas: Habanera Xoves 1 ~. 
e Homes do canaval e Amor en cam
po 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 Loriga, 10-baixo. 15003 A Co

. ruña. (981) 20 34 99. A entrada custa 
150 pta., 1 OQ.pta. con Carné Xove. 

",( ~ 

Buster Keaton 
O Centro Galego .de Artes da Imaxe 
(Durán Loriga, 1 O. A Coruña). pasa 
unha série de filmes de Buster Keaton . 

ANOSA TERRA 
Nº 661 -16 DE FEBREIRO DE .1995 31 

Joshua Cooper, até o 29 de Febreiro 
no Centro de Arte Moderna (07-351-
1-793 42 40). Unha secuéncia fotográ
fica de fervenzas, formacións rocho
sas, picotas e mares. Domingos Rego 
acrílicos de figuras humanas, até o 11 
de Marzo na galeria Palmira de Suso 
(07-351-1-342 .72 42). Desenhos de 
Modigliani, até o 26 de Febreiro no . 
Cu lturgest. Reúne 250, trabal los, debu
xos e acuarelas, dos primeiros anos da 
obra de Modigliani, entre 1906 cando 
chega a Paris e 1914. Fado: Vozes e 
sombras no Museu de Etnología (07-
351 -1-301 52 64), até o 26 de Marzo. 

Teatro · 

EN LISBOA: 
O triunfo do inverno de Gil Vicente, 
polo Teatro da Comucópia, até fían! de 
Marzo no Teatro do Bairro Alto (07-
351 -1-396 15 15). Ode poética con 
textos de Camoes, Pessoa, Florbela Es
panca, · Cesário Verde, Bocage, Álvaro 
Campos e Antero de Quental entre ou
tros. Dirixida por Nuno Miguel Henri
ques, e int.erpretada por el mesmo e 
máis Victor Sousa e Claudia Negrao. 
Até o 13 de Xuño no Teatro ABC (07-
351-1-452 59 89). 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, espec
táculo para cat~vos polo elenco do Tea
tro de Carnide, pódese ver no Teatro 
de Carnide até finais de Febreiro (07-
35.J-1-714 11 63). Marly. A vampira 
de ourinhos de Carlos Queiroz Telles, 
no Teatro' Cinearte (07-351-1-396 53 
60). Moliére de MikhaiJ BuJgakov, po
ta compañia do Teatro de Almada, no 
Complexo Nimbus de Cacilhas, até fi
nais de Febreiro. Duas quentes e boas, 
espectáculo de revista polo Teatro de 
Animayao de Setúbal. no Fórum Luísa 
Todi de Setúbal. Náo se paga! Náo se 
paga! de Dario Fo, pola Compañia de 
Teatro de Sintra, no Teatro Carlos Ma- · 
nuel (Sintra). • 

·o Sábado 10: Convicto, O garda cos
teiro , Unha semana, O espantall.o, 
Veciños e A Casa encantada. O Mér
cores 22 e Xoves 23: Fatty na feira, 
O recadeiro, Boas noites enfermeira 
e O moderno Sherlock Holmes. Pa
ses ás 20, 15 h. , de Martes a Venres, e 
ás. 18,30 h., Sábados e festivos. Entra
da 150 pta., 100 pta. con Carné X ove. 

jean Renoir . . 
Tamén no Centro Galego de Artes da 
imaxe pasan os filmes de Jean Renoir: 
A filia da auga o Martes, 21; e A gol
fa o Venres 24 e Sábado 25. Proxec
cións de Martes a Venres ás 20, 15 h., e 
Sábados e festivos ás 18,30 h. Entrada 
150 pta., 100 pta. eon Carné Xove. 

O cuarto poder . 
O Cine clube C:laqueta de Redondela 
organiza o ciclo O cuarto poder, no que 
pasarán os filmes A honra perdida de 
Katharina Blum de V. Schlondorff e 
M. vo~ Trotta, e Cidadán Kane de Or
son Welies, os dias 17 e 18 de Febreiro 
no Auditório Municipal de Redondela. 

Germinal 
O Cine clube Lumiere e ma1s a 
Alianza Francesa, artellan un ciclo de 
cinema francés que comeza o Venres 
17 ás 20,30 h., no Centro cultural Cai
xavigo. co pase en versión orixinal de 
Germinal de Claude Berri. t 

.. 
j 
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A "estabilidade", condición dos EE UU para a ·concesión dos créditos. 

A avanzada · do exército en Chiapas 
está diriXida por ·norte-americanos 
•M. VEIGA 

O teniente coronel Alan Hasson e 
o comandante Korrd Junior, am
bos con estatuto diplomático, di- . 

rixen sobre G> próprio terreo, ainda que 
un pouco retrasados a respeito das for
zas de avanzada mexicanas, a ofensiva 
contra os indíxenas rebeldes do Estado 
de Chiapas. 

Norteamérica que coñecia desde os seus 
inícios a preparación dunha guerrilla na 
zona, optou, de acordo co governo mexi
cano, por ignorar o problema co fin de 
non dar argumentos a aqueles que dentro 
dos próprios Estados Unidos se opoñian 
ao Tratado de Libre Comércio. De facerse 
pública a -existéncia do EZLN a posición 
deste sector sairia fortelecida. Foi, o 1 de 
Xaneiro de 1994, coa sinatura do acordo 
ainda quente, cando o EZLN saiu á luz. 
Os governos de Estados Unidos e de Mé
xico xa non podian aguantar máis a pre
sión que chegaba da selva Lacandona. 

Na actualidade, todas as fontes coinci
den en que a ofensiva decretada por Ze
dilla obedece ao interés por tranquilizar 
ao mundo financeiro, asi como ao Con
greso norteamericano, de maioria repu
blicana, que temia que os 20.000 millóns 
de dólares conce<;lidos polos Estados 
Unidos a México en forma de créditos fo
sen cair no saco roto dun país inseguro e 
inestabel. Muñoz Ledo, presidente do 
PRO, partido da esquerda mexicana na 
oposición, non dubidou en afirmar que 
"esta é a guerra de Dow Janes" en alu
sión ao índice da bolsa. 

O Consel/o Coordinador Empresarial mexi
cano tamén se felicitou pala iniciativa de 
lanzar ao exército contra os indíxenas utili
zando similar liña argumental: "a ofensiva 
permitirá xerar c:onfianza nos mercados fi
nanceiros e proporcionará tranquilidade e 
certidume entre os investidores". Con efei
to, estes últimos, afeitas a manexarse no 
·país a base do habitual soborno, comeza
ron a poñerse nerviosos ao escoitar talar 
do Sub-comandante Marcos, sobretodo 
porque a situación social de moitas rexións 
de México convertía a esta guerrilla nunha 
das de máis futuro de Latinoamérica. 

O pasado día 12, o Comité Clandestino 
Revolucionário do EZLN facia público un 
manifesto no que afirmaba: "O prezo do 
préstamo deberá ser cuberto con sangue 
mexicana e con sangue indíxena para sal
dar a débeda". Con esta frase facian refe
ré nci a directa ao paquete d.e garantías 
que por máis de 50 mil millóns de dólares 
acordaron as autoridades mexicanas con 
organismos internacionais, bancos comer
ciais e o governo estadounidense. 

Guerra de manual norteamericano 

A experiéncia anti-insurxÉmte dos milita
res norteamericanos está a ser emprega
da a fondo nesta ofensiva na selva La
candona. En primeiro lugar, como xa su-

. . cedera en Granad~ e !raque, o acceso da 
prensa· á zona foi proibido. En segundo 
lugar, as declaracións o.ficiais talan exten
samente de· respeitar os dereitos huma
nos e mesmo de· ceder nalgunhas das 
exixéncias dos sublevados, como a de 
convocar novas eleicións no Estado de 
Chiapas. A coor.dinación da acCión guver
namental foi absoluta: conforme os tan
ques avanzaban, o governo anunciaba o 
descubrimento ·de alixos de armas -de 
1scasa magnitude comó lago se demos
trou- en diversas rexións do país, asi co
mo a detención de importantes membros 

da direción zapatista. A guinda era o de
senmascaramento do Sub-comandante 
Marcos. Seña .ou non certa a identidade 
que o governo lle atribue, o certo é que· 
este precisaba debilitar a sua imaxe, co 
fin de alcumar á guerrilla- de "terrorista", 
indicando ademais que non se trataba de 
indíxenas, nen de chiapanecos, senón de 
revolucionários profesionais procedentes 
doutros Estados e xa experimentados nas 
guerrillas dos anos sesenta. 

Con todo, as denúncias de violación dos 

dereitos human's, tora do proprio campo 
de batalla, están a ser constantes desde 
que se iniciou a ofensiva militar. No muni
cípio de Salto 9e Agua, por exemplo, 46 
indíxenas foron secuestrados no desalo
xo do prédio San Carlos da devandita lo
calidade. Trinta e nove foron lago libera
dos, pr.esentando todos eles golpes en 
todo o ·carpo, queimaduras na língoa con 
electricidade e feridas provocadas por 
agullas introducidas entre as unllas e a 
pel dos dedos das mans. Os out ros sete 
continuan ainda secuestrados.• 

TRES EN RAIA 

Diamantino 
• XOSÉ A. GACIÑO 

D 
iamantino era. un cura xornalei
ro que morreu en Sevilla, o pa
sad o 9 de Febreiro , aos 51 

anos. Foi imigrante -nacera nunha vi
la salmantina e chegou de nena a Se
villa- en terra .de emigrantes e nos 
momentos finais da sua vida, mesmo 
oando xa o cancro minaba o seu car
po, adicaba os seus esforzos á defen
sa dos imigrantes que cruzan o Estrei
to. No seu momento, renunciara a un
ha prometedora carreira eclesiástica 
para traballar como un xornaleiro 
máis, incluindo viaxes á vendima fran
cesa -sempr.e a forzosa emigración
' participou nas loitas campesiñas, foi 
un dos fundadores do Sindicato de 
Obreiros do Campo e non abdicou en 
momento nengún da sua atitude soli
d~ria. Chegou á morte coa mesma 
digna nudez machadiana que presidiu 
toda unha vida adicada ás causas per
didas, ainda que sen renunciar á espe
ranza. "Loitamos pola reforma agrária 
-declaraba hai tres anos- e tomá
ronnos o pelo. Loitamos pola autono
mía e metéronnos gato por lebre. Loi
tamos por un posta de traballo e enga
náronnos con esa droga que se cha
ma subsídio de paro agrário. O siste
ma soubo moito máis ca nós. Asumo o 
fracaso das nosas loitas, pero estou 
convencido de que a nosa actuación 
foi ahondo digna e liberadora como 
para que sexa inútil o que fixemos 11

• 

Nen a medalla de ouro de Andalucía -
que lle concederon hai un par de anos 
pala sua defensa dos direitos huma
nos- afrouxou a sua tensión solidária. 
O cantante Carlos Cano comentou que 
a marte de Diamantino deixou sen un 
defensor a mouros, xitanos, presos, 
chabolistas ... á "morralla" desta socie
dade posmoderna que non pode xerali
zar a recuperación económica. 

Diamantino García era un ilustre des
coñecido nas verbenas mediáticas do 
poder central , pero a sua actividade 
ten unha grandeza moral á que non 
chegan outros andaluces que apare
cen a cotio nos granees meios de co
municación . Desde unha humildade 
que lle facia dicer que foron os pobres 
os que o evanxelizaron a el, o bon de 
Diamantino seguro que descansa na 
paz da solidariedade. Neste caso, co
mo no de Moncho Valcarce, un dese
xaria que existise Deus para que es
tes famentos de xustiza pudesen que
dar fartos dela na eternidade. • 

VOLVER AO REGO 

S e vostede fala con alguén do 
PP, procure non poñer en dúbi
da nada do que opina. Están 

pletóricos. Só lle dará a razón nun-
ha causa: Az-nar é incapaz de cami
ñar e masticar chicle ao mesmo 
tempo, como xa se decia de Gerald 
Ford. Aí coinciden todos, mesmo os 
recalcitrantes . 

Din que o listo é Ruiz Gallardón. Má
go? para eles que esteña alistado na 
derélita do partido .. que xa manda tru
co, e que posua un deixo de señorito 
que lle impediría lograr o voto masivo 
das clases baixas. · 

Canto lle prestaria aos do zapato de ) 
tafilete volver ao sufráxio censitário. 
Mentres o voto non se privatice, os 
conservas non gañan uns comícios. • 




