Até 1992 non fo ron legais as ax~das pbr
danos materiais en delitos de tejrrorismo

O chalé de Fraga serviu
de cebo contra o
Exército Guerrilheiro

Marcial Grela, concelleiro do PP en Cerceda
'Cuiña non ten un talante axeitado para ser Consellei·ro'
A oposición do PP de Cerceda á
ubicación dunha planta incineradora no município fai perigar o
plano "de resíduos sólidos da
XLinta e une a .Romai e Guiña
nas presións aos militantes para
que desistan do seu enfrentamento á política do governo. En

xogo está o fracaso da xestión
do conselleiro de política territorial en canto a sólucionar o pro··
blema do lixo e a maioria da Deputación da Coruña, que o PP
ve cada vez máis lonxe cos conflitos en Ferro! , Ordes e outros
concellos .
(pax. 5)

Pedro M. Montávez: ·
'O verdadeiro islamismo necesita da democrácia'

As forzas de seguridade sabian que o Exército Guerrilheiro ia atentar
GOntra do chalet de Fraga lribarne en Perbes, pero utilizaron a acción
para poder .incriminará cúpula dos independentistas galegas. En
recompensa Fraga recebeu dúcias de millóns dos fondos reservados.
Os outros_perxudicados palas accións armadas na· Galiza non
receberon axuda do Estado. A desputa existente sobre os fundos
reservados está a facilitar o coñecimento destas.

Pedro Martínez Montávez é director do departamento de Estudos Arabes e Islámicos e de Estudos Orientais da Autónoma ·de
Madrid . No mundo intelectual
español , belixerante contra a
causa árabe por delegación norteamericana, Martínez Montávez reclama respeito e recoñecimento das culturas dos países
perdedores do Mediterráneo Sul
e o Próximo Oriente. O catedrático visitou Galiza para participar
no curso orgaizado polo Centro
de Formación Continuada do
Profesorado. A situación poi tica
en Alxéria e Palestina constituen
dous dos eixos fundamentais
desta entrevista. (pax. 16 e 17)
A. IGLESIAS

História infantil á venda
Os prehistóricos e Os viquingos en Galicia

Dous novos títulos da

XURXO S. LOBATO

¿PARA
QUE SERVE? .
L'n grupo de ra¡xlt'tts e rapaz;1s
coinciden nun um¡x1mento dt 1 erán
que se l':I i com·errer mm luµar para ~1
dircrsión. pero tarnén para o diálogo
e as experiend:1s compartidas.

iPAR4
&VE
.:§ER//E?

Adetención de

Uxia,

Roldán desbarata
a estratéxia ~o PP

organizadora e co·protagonista
do festival Mulleres en Concerto

Duas son as incógnitas
principais existentes sobre
Luis Roldán. A primeira, se
os xuices expañois terán
que atérse ·ao .expediente
de extradición administrativa redactado por Laos para
a expulsión do ex director ·
xeneral da Guardia Civil. A
segunda, se o próf,ugo ,
agora na cadea de Avila,
vai ou \ non tirar da manta
como prometeu despois de
fuxir . Parece clara a eufória
do Governo e a contrariedade da dereita ante a nova situación.
(pax. 4)

Uxia Senlle comezou o presente
ano cunha inusitada actiVidade,
tanta que tivo que demorar _a
gravación dq seu próximo disco,
que comezará a vindeira semana, por mor do Festival "Mulleres en concerto" da que é responsábel artística . O pasado
ano , Uxía puxo a ponto o seu
actual grupo musical , e nos seus
recitais deu boa mostra do seu
excelente momento artístico. O
prometedor futuro da nosa cantora supón unha nota de optimismo no ermo panorama da música con letra própria. O catro de
Marzo protagonizará o festival
de mulleres.
(Páx. 28 e 29)

A NOSA TERRA

2

-

N' 663 · 2 DE MARZO DE 1995
- - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - -- - - - · - - - - - --

NESTA SEMANA

Interior xustifica a axuda porque tiña família ao seu cargo
.

,

~

Fraga -afirma que descoñece
a procedéncia do diñeiro .
para arranxar ·o seu chalé
H. VIXANDE - A. EIRÉ

Fraga recibiu enire 25 e 30 millóns dos fundos reservados para restaurar o seu chalet.
Non se coñece a éantidade exacta e tampouco xustificantes como o inventário e avaliación de
desperfectos, nen foi desvelada a forma de entrega dos cartas, nen as consecuéncias .fiscais.
Pero tanto Fraga ·como lnteriorrecoñecen que existiu a axuda.

;(·¡;:

resarcido , pero monstrou a sua
indignación polo procedimento
empregado.

mento coa nacente organización
armada. En todo caso , non pasaron máis de 48 horas entre a vos fundo s reservados do
adura do .chalé de Fraga e a deMinis1ério do Interior parn a loita
tención dos que colocaron a
con tra o terrori smo serviron para
bomba , asi como dun grande núa reconstrución do chalé de Mamero de militanrw e I Fr a g a en
tes independen P erbe s. qu e foi
tistas . As penas
de s t ruiJo nun
que recaerían soa ten tado do ExérS vítimas
bre deles , de ter
c it o G u e rrilh e ir o
do terrorismo din sido arrestados
do Pavo Galega
antes dé cometer
Do1ve no mes d e
que os fundos
o atentado , deiM aio de 1988.
xarianos practicares ervad.os son
mente na rua. A
·· A d1 sc ote cél
C l.111g o r 11on po ipara comba.ter a presión social tamén permitiu asi
clo recebir ca rta s
violéncia, non
a ampliación do
do E l a do polo
número dos detia te r i1 ad o d e Ou para pagar a
dos, tentando in1 tJ br o d ~ 1990
culpar ao nacio porque a nt es de
Fraga.
nalismo · no seu
1992 non h a bi a
conxunto .
1n d e rn r za c ió n s
para dano s ma te As declaracións
ria is provoca do s
non son totalmenpolo 1errori srno te coincidentes ,
exp li ca Lui s Pei pero si rnoi aproximadas. Interior
ro , d o M1ni s té rio do Inter ior- .
di que detec'tou indícios de que
unicar ien te nalguns casos hou se preparaba a acción , que cobo ax udas hum a nit á rias ". Este
municou ao político as suas sosultin10 foi o argumento para papeitas , pero precisa que non tivo
g a r 25 ou 30 millóns a Frag a
tempo para preparar un dispositipro ceden tes dos fundo s reservo de vixianza. Frag.a asegura
vados . Pero as outras fam íli as
que no atentado perdeu bens de
galeg as que tiveron desperfec valor sentimental e que o pagatos nas suas facendas por mor
mento por parte de Interior foi por
dos atentados daq1::Jeles dias ~
unha canMade inferior ao valor
non receberon axudas de nen real das perdas .
gunha caste.

A s vítimas dos atentado s hai
anos que protestan pala dificuldade dos trámites e o reducido
das idemizacións nos actos deste tipo e consideran as aten cións a Fraga un agrávio com parativo con respecto ás outras
persoas afectadas .
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Tras os prin1 eiros mom ento s de
que os 25 ou 30 rni
ll óns sa1ran dos fundo s reserva dos <1s re cc ión s no PP foron
d1v e 1sa s Ce li a V1 ll a lobo s .des1nrn1t1LJ E:: d 1cia qL~e o c hale far a
recons trlrioó co as ap orta c1ón s
vo luntá ria s dos af:l 1· dos do par
tid o M á is larde
a di rec 1ó n popu
lar tame n de sde
ristrución c 1u á e urodepu
t arJa e con tir
mesmo m ou qu e l ora o
_Mi n is1é r1 0 quen
ncelleiros
pagara .

A info rmación ve rbo d a µro ce·
déncia da inrJe11 rrn znc1ón ven de
-trasce11de1 P.stes cJ ias. En e t ~ rt o
o M111i slerr o que daq 1eld diri x1a
J o~e 8amrn H1evo des1111ó1.1 dl 1 ¿s
o ' ICJ mdl o n ~, ele ¡A::se tas proc8
cl t·1 d e:;~ t1 0~-- 1und JS r es~ r vados
p cti'd p<1Qd l ari 11 Jxri pre s1d e11 tb
u-ilut¡.J pol o::, d t-:s
f <::! fecl üS C <ll lS'-i
e! o , 11 d ~, u ~t 11:: s 1
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terra ', di a
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P SO~ er Miño .

1
1
1
1
1
1
1

d1)

.

11011

~ d ti: < t q11 t-~ ~.u 1r<-l.

¡I
¡

il

1 )

l;

¡

1d

¡J

!(

1)

111 l1iiii J¡ ,~ ({¡¡ 1:1 1

l11?1]1J.1.i11

l ld

l)fi(t l

usalos para iso". Mais nunca reArias Navarro era primeiro mi coñeceu até agora as axudas , e
nistro e coñece polo miudo casegundo unha
l es son os re pergunta realizacantos do Esta do para loitar
da polo diputado
do BNG , Xesús
On Sabia
contra a violén Vega , "no seu dia
cia organizada e
que eran fundos para indemnizar
Fraga tiña mani festado que ia fa reservados, pero ás vítimas .
c e rll e fronte ao
arranxo cos seus ·
Agrávio
era cor recto
próprios meios e
comparativo
usalos para iso',
que non quería
axuda -de .1in A A sociación de
di Fraga.
guén ".
Vítim as do Terrori smo , tan pronto
En todo caso .
fo1 coñecido o
M a nuel Fr aga foi
u so dos fundos
mini s t ro da Go re se rvado s para
vernac ión - ho xe cl1arnad o de
indemnizar , Fraga , non di scut1u
Interior- na tr ans ic ión can do
o dire1to do presidente para se r

'N

SE1 co riecer

: ao ·h ié

Jf <11 , 1.J '::i dU , dt;ll

Cuarenta ~ oito horas despois do atentado en Perbes foi descabezado o EGPGC.
Na foto os governadores ·civis de Ourense e da Coruña e o Xefe Superior da Policia mentres coordenaban as operacións en Maio de 1988.
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O asasinato de Sanmartín
non f.oi un caso illado
Aqu el 27 de M a10 e.Je 1gss. e
1 ca1 do a opinión puqlica xa Ara
1 coñecedu ra d o a ten tado ao ·
1
d e Fraga n a Cort 1ña
1 c h a let _
1
1 caia abatido por tres di sparos
1 C lal idio Sd11r'nét1 t1n . ex presi 1
1
dente de Caix Galicia e res
1
1 pons<:J bel de Superco <.1s1 co
1
rede ci e superrn urc dos
1 mo cJ
1
Cf. wdio. () alen tado foi atnbu1
1
1 du ao
1é1po En co 11 C:18to e
1
1 segu11cJ o a ver ~-~ 1 on 1 oli c1al l e
1
na sid o Lr1 ur.8é.lllo Jrtega o qµe
l
1 pe d ,hega r id · o curredor d a
1
1 sua célsa cod desculra de que
1
1 iéJ e111rega r .1111 ra11 10 de f rores ·
1

1
1
1
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1

Mu1 logo ~o t r1d 01llr ) alw 1td Jo
usta vez 11or1 111u1 ldl o lw ne11
t->r1 1pr sa110 Perez Cu1 lo Ci-1 s ~i _
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Nos casos de martes ou invalidez
por atent ados , o Estado non é
moi xeneroso, din as vítimas e as
suas familias . Por un falecimento
paga un máximo de 107 mensualidades do salário mínimo interprofisional que rexa nese mo mento A ci fr a pode s ubir nun
30 % . segundo estim e o próprio
Min is té rio do Interio r A s p e n
sións dependen do saláno que se
recebia e nos casos dos funcio nários cóntase cos direitos adqui ridos e é o dobre do sa lário base
rnáis os triénios acumulados .

Fragu desasistidc.i

se1e ano s despo1s os motivos
de ambos actos con tinu an sen
esclarece r Sen embargo son
coñe ida s_ as ameazas que
nos meses suc,esivos padecero n ou tro s 1ndustri ais 1alego s
As presions e cl 1an tax1 s d1rix1
ro nse sP. gu 11d o ll e ce.,i1s lél J
este periódico con Ira ur 1 wñe
ci do co nse rveím e un 1 tnpre
sá rio e p olíti co d o seclnr do
co11 xelado Amuo los d ou s le
ner1 E.in co 111ur1 con Sa11111 artí11
J Cu; to <l S IJ éJ foi te iíllpli cc CIOI
n; l üc1do -1r1dustr1al al1t clono
t.I ~.> ll él c.tdSLi 1pc1on r10:. ~; e ·tur t:: ~
111c11s ac l1 vos do 8111presar1rJd o
1:) d s11a e,,Ct.l'.::ifl v1
nu Jt acion co

"Desde 1992 a Administra"ón
arranxa os desperfectos na es trutura dos edifícios que son obxecto de atentados -explican
na Asociación de Vít1mas do Terrorismo-, pero non dá cartas
para os enseres persoais ou as
fiestras , por exemplo , como
tampouco paga os danos a veículos . En realidade isto non o
paga ninguén porque os segu ros. na letra pequena . teñen
cláusulas que deixan fóra das
indemnizacións os casos de terrorismo . O tempo para cobrar é
moito porque é necesária a tasación dos peritos ofic1ais ; en
poucas palabras , as obras nunca comezan antes de un ano".

Para p agar a Fraga , Interior ta rnén recordou que a voadura do
cha lé u e ixa b a desasi st ido
políti co d e Vilalba , xa que vivia
en Madrid nun piso propriedade
d a Unive r sidade Complutense .
da que era ca tedrático xubilado .
Fr aga , no momento do atenta do . li ña que manter á sua mu ll er
e non obraba mái s' de oitocen l él s mi l p ese tas por div e r s o s
con cei to s co rno deputado , sen
qu e tiv e;:;e outro s in greso s ou
b8ne fi cio. 001presa riai s .
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Atentado
Á'.-:i etnc menos v111te da madru
clq 27 d Ma10 ele 1988 un ila bon 1-1a de trin la quiloura111os
cj ¡i xelc1 1110 111! c1 fí:lC l a ll ex plo s iOI
no ' il alel que M an uel Fraga ten
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Afirm~ o pai de Mercedes Dominguez, morta no atentado á discoteca Clangor

'As autoridades non me deron nen o pésame'
"As autoridades non me deron
nen o pésame - denúncia Camilo Dornínguez , tampouco
recebin nengun carta de in de r:imización e ninguén estivo
no funeral , agás Xerardo Estévez e o povo , que si monstrou a sua s olidariedad~ connosco porque sabia qúen eramo s", af irma Camilo Domín guez, pai de Mercedes , a es tu d an t e viguesa marta no
ate nt ado d a discoteca com post elana Cfangor.
Cami lo Domínguez afirma que
non qu er ia diñeiro nengun ,
pero si ca ndo menos un tele grama a le ntan do á fam ília e
lamen tando a perd a A comunicación non chegou . "Mesmo
ao p rincí p io as a utor idad e s
pretenderon dice~ que a miña

filia era parte integrante do
Camilo Domínguez ten mái s· fi comando .· Sorte que os mes llos , pero, como di el : "iso non
mos terroristas
consóla , porque
dixeron que naMercedes , que
da tiña que ver
era a maior, pacon eles . Os 'Os terroristas
ra min era algo
asasinos foron
especial".
foron máis
ma1s persoas
que o s que es A respeito do
persoas que os pagamento
. tán no poder ,
a
Fraga de 25 mique primeirn te que
mandan''
r ian que facer
llóns de pesetas
di a ·pai da
comprobacións
procedentes
antes de acusar
dos fundos reprimeira vítima . servados como
a ninguén . Ela
valia moito máis
indemnización
do EGPGC
cá eles , que non
do atentado que
son nen a milésidestruiu o seu
ma parte do que
chalé de Per era Mercedes .
bes, Cam ilo DoNon hai direito a
mínguez di que
non dar sequer unha explica"a Fraga daríanlle , a el si porción ", protesta Domínguez .
que é un político coñacido .

Hai moita xente que perdeu
moito máis que un chalet, persoas que perderon a un ser
querido , e dos que ninguén _se
lembrou".
Ás tres da mad rugada do 11
de Outubro do ano 1990 , a
resultas dun atenta d o do
Exército Guerrilheiro do Po vo
Galega Ceive , unha bo mba
destruía a d is coteca Clangor.
de Santiago de Compostela.
No act·o -presumibelmente
programado para outra ho ra- houbo vários feridos , faleceu un membro do comando
que realizou o atentado e ta mén morreu a· cli enta do lo cal
Mercedes Oomínguez Rodrí guez , moza viguesa que estaba a pasar en Sant i ago a
ponte do Pilar . +

1

_J

n P rb ~. no municipio corunés
de Mino O atentado, inicialmente
tribuido polos me1os de comunic c1ón á ETA , era obra do Exército Guemlheiro do Povo Galega
Ceive e afectou nunha pequena
parte das dependéncias a1nda
que provocou danos da estrutura
da totalldade do edificio principal.

O Ministé rio sabia
qu e se ia produci r
o atentado e avisou
a Fraga,

Fo1 unt1a xomada negra . a4uela
taí<Je era asasinado o empresáno corunes. Cláudio San Martin ,
ex presidente da Caixa Gaficia,
presidente de Superco e dos su permercados C/audio. lnformac1ón s pol1cia1s atribuiron aos
Grapo a autoría déste feíto .

Miño , Fraga cometeu irregularidades nas obras realizadas. "O
mau foi que a licéncia abrigaba
a reconstruir o chalé até deixalo
como estaba antes do atentado ,
pero Fraga aproveitou para meterlle un volume de edificación
morto maior do que tiña con anterioridade. A finca non medrou ,
pero a casa hoxe é máis grand e ", e xplica Herm ínia Otero
Ch ao , a portavoz do PSOE no
concello de Miño.

A mesma mañá do atentado
simpat1zanles populares comezaron un ha pe1 egrinaxe a Perbes para agasallar augardente e
vino o seu presidente en momentos tan amargos .
A rnob1l1zac1on do PP no Estado
101 absolut Os lld res popula
r s botaron man do att.ntado
pdr lle s car par ti do e leitordl
d1 nte das ele1c1óns autonómi 1. s
c omo denunciara Xosé
Lui s B rr iro Rrv s d qutJI en
Co l1 c1ón G leg
" 1 o fo
ron orgdnrz das co l c.tc.1;:) publi
e s nt1e s b .,es soci is da
dir da p l t re sti tuir a residenci
d MWllJ >I Frag
1

Os danos materiais non eran indenizadcs antes de 1992. as exc epcións por
razons humanitar ias , eran deci di d as
p,o lo Ministéri o do Interior

PEPE CARREIRO.

Re construción
O conce llo d e Miño , onde a
marori do PP é aplastante , foi o
máis presto en apoiar. ao ca.ndi -

dato á Presidéncia da Xunta e
comezou de seu un trámite de
urxéncia para outorgar unha lfcéncia de reconstrución para a
casa de Manuel Fraga, que non

tivo que abrir a boca para actuar
o concello .
De todos xeitos , mália o seu
partido controlar o concello de

O atentado e a construción foi
vista e non vista. As obras come zaro n de contado e unha
empresa de Lugo encargouse
dos traballos . "Pero aquelo non
debeu costar moito , ali houbo
moitos voluntários , mesmo os
concelleiros do PP cargaron
uns saquiños de terra'', ironiza
Herm ínia Otero, recordando os
servizos prestados pala militáncia popular.•

Catarse informativa ·
A._,. wnvtilsions que esta vivir hoxe o Es tado español
poderr se rvi r de cat rse que expul se dos bofes , qu e
pe rr 111t1ro n a osixe nación do réx ime . os ma los
hu mores res pi rados nos ce nácu los das élites
po lrti c s, e onomicas e mil itares a xe ito de pa cto, na
cl1arn da trans i iór1. Uns servizos segt edos ,
amamantados na Ditadura , que tutelaron toda a
reforma po lítica e o desenvolvime 11to da de mocrác 1a
te o paron do 23 F Uns corpos po l1 ciais en re gu eifa
interna na procura do poder. coas r:1es mas pers oas e
idénti cas inten ,ións· que no Ir r1q ui smo nunha gran
m ioria dos se us membros . Unha Guardi a Civil
1ein vcs l1 tJé1 do seu carác ter 1111litar co mo xeito de loitar
(mi lit;J rm tj nte) en Euskad i se n neces idade de enviar
ao ex r it a regu lar . Un has clases diri xe ntes puxando
por 11011 perder os previl éxios fra nquis1as , enqui stadas
11 110 10 E':i t' do para seg uir rea lizando os seus
bu l ll~11 ~. 11 t os 11 gó ios
O PSOE non foi qu en, un s por
non poder e.o; ot1tros por non querer, de rematar coa
~, 1!ud c1o n 110 ~; dor;e anos no Governo .
1

Aurn; 1co1iw1. ~11 a dgromar 11101t os dos túrb 1os asuntos
c.¡t r<J un vi1tt1 18 cJo pa to cons t1l uc1onal, pe rmaneceron
hades d .sde 193 . A dP.re1ta empre rem isa ao .
s l1 t:ap h·U;:,A polrtico e nte a soberanía popu lar.
afer1oll::111 do o paSCldu co1 n<.1 c111t d cas t1ci ade
cc,J~1 li va d l1i t= él urneaza cJa l1b ~ 1cL1d e {:0 1 nr~zo11 c:1 z1b 111
.JCrH

as troneiras dos asuntos públicos re's ervados . As suas
ánsias de retom ar o governo , unidas ao intento de
paralisar o pr oceso autonómico aberto de novo coa
integracion europea e o ascenso dos nacionalismos
catalán e basca , propi ciaron un movimento político
rexenerador qu e non foron quen , polo de agora, de
controlar palas própria_
s contradicións do sistema.
Se ainda non se pode aventurar o resultado final, de
momento , o empuxe do PP contra do PSOE e a
necesidade dos socialistas de rexenerarse ou
desaparecer, están a dizerir o proceso nunha direción
positiva. Só. o rápido ascenso da dereita ao Governo,
ou a imposición dun novo pacto ao estilo do 23-F
auspiciado polos servizos segredos, os poderes
fácticos e alentado pola Coroa, seria hoxe quen de
parar definitivamente a saida á luz polos caneiros dos
sumidoiros da información e os acordes reservados en
benefício da oligarquia española.
Foron precisamente os nacionalismos , sabedores
de que se lles tentaba coutar de novo a sua
ex presión institucional através da fórmula ·
autonómica, os que presionaron , tanto no PSOE
co mo nas instá ncias europeás , para impedir unha
involución nas lr berdade s. Estaba presente a idea
dun centr ifugado das roupa x ~s e hábitos da

democrácia, a xeito de novo pacto constitucional ,
que apilase o lixo acumulado no curruncho do
esquecimento. Daquela Felipe González viuse
abrigado a acometer a réconquista da opinión
pública infrinxíndolle unha severa derrota a Aznar
no debate do Estado da nación.
A dereita atópase agora con que pode ser a grande
perdedora da operación ainda que saia victoriosa
das próximas .eleicións municipais . Son os seus
membros os que teñen máis que agachar (aos casos
de Fraga e Rupérez poden seguir outros moitos) ,
polo que se produce unha división n~s suas fileiras .
O PSOE ancorado nun dos ponios máis baixos de
aceitación popülar, olla estímulo nas arremetidas
sen freo do PP, e os éxitos como a posta a
disposició.n xudicial ou no cárcere dos principais
implicados , coesiona as suas bases , ali onde non
existe un nacionalismo organizad'.:l , teme rosas da
volta atrás e sen ollar unha neva altGrnativa. De
momento a dereita suspira por Roldán , perdida a
baza da sua fux ida, pois o Governo sabe que era
moito máis perigoso ceibo que preso . Belloch
poderá comezar a limpeza da Guardia Civil.
posposta até de agora . Despo is, posibelmente ,
tentará a negociación con ETA . •
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CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

O descontento da direita contrasta coa euforia guvernarnental ante a nova sitüación

Roldán cai na sua própria trampa
A dereita segue cos
ataq.ues

• ALFONSO EIRÉ

Duas son as incógnita$
principais existentes sobre
Luis Roldán. A primeira,
se os xuíces expaño.is
terán que aterse ao ·
expediente de extradición
administrativa redactado
por Laos para a expulsión
do ex director xeneral da
Guardia Civil. A segunda,
se o prófugo, agora na ·
cadea de· Avila, vai ou non
tirar da manta como
prometeu despois de fuxir.
Parece el.ara a eufória do

Estas explicación non lle serven
á dereita. O PP segue a reafirmarse en que houbo pacto, ou
cando non , neglixéncia por parte do Governo ao aceitar unha
extrad _
i ción que lle permite a
Roldán ter unha condea hipote.ticamente benévola, 12 anos no
piar dos casos, fronte aos 80
que cifra o PP que lle terian que
corresponder se se contabilizan
todos os delitos polos que se
demandou a extradición. Delitos
q"ue ainda non están tipificados
polo xulgado número 16 de Madrid, qt1e é quen entande do
caso. Nesta ocasión Roldán ,
coa sua fuxida e as posteriores
declaracións públicas inculpatórias , xa desbotou toda presunción de inocéncia.

Gove·rno e a
contrariedade da dereita
ante a nova situación.
Os advogados de Luis Roldán
coinciden co ministro de Interior
e Xustiza, Juan Alberto Belloch
en que non existiu nengun pacto
entre o Governo español e o ex
secretário xeral da Guardia Civil
para que este se entregase á
policia española. Belloch tamén
nega t~xativamente que houbese acordo segredo con Laos. O
que si existiu é un expediente
da extradición administrativa redactado polo Governo do país
asiático no que se fixan as cond icións da entrega de Roldán:
só poderá ser xulgado polos delitos de malversación e corrupción , con pena máxima de 12
ano-s de cadea segundo a lexislación de Laos. Quedarían asi
fóra do posibel inculpamento os
delitos de fraude fiscal e tráfico
de influéncias. ·
Belloch, que-realizou unha nova
rolda de prensa no mediodia do
Mércores 1 de Marzo ante as
notícias de pacto aparecidas en
distintos meios .de comunicación, móstrase di sposto a convalidar o documento diplomáti-.
camel'.lte, ainda que non fixou
prazo. Ao que se nega é a pronunciarse sobre se o citado documento vai ser vincu lante ou
non para a Xustiza española, ·
afirmando que "a quen lle corresponde decidilo é aos xuices", pois doutro xeito teria que
despreciar o dereito internacíonal. A Asociación de Maxistrados pronunciouse rápidamente
sobre a vinculación do documento á xustiza española, considerando que "non ten porque
ser aceitado, pois non existe un
tratado de extradición con
Laos". '
1

Este documento do governo de
Laos, aGeitado polo próprio Luis
Roldán, é o principal argumento
esgrimido pala dereita para afirmar que existe un pacto entre o
Governo español e o seu alto
cargo e que non foi unha detención senón nunha entrega pactada do próprio Roldán. Este aspecto é negado rotundamente
por Belloch afirmando que toda
entrega ou extradición dun país
a outro leva consigo un documento acreditativo que depende
das leis que regulen este aspecto en cada estado. Belloch referi u se a que a lexislación de
Laos , neste senso, era moi sem ellante á francesa, deixando
entrever que no caso da extradición de milit?ntes de ETA do ou-

tro lado dos
Pirineos ninguén anda a
ollar os papeis con tanto remilgo.

A neglixéncia política de Belloch
ao aceitar as condicións de Roldán-Laos , imputada polo PP ,
van ser os argumentos barallados pola dereita para pedir nos
próximos dias a demisión de Belloch, ministro que sempre estivo
no seu ponto de mira como antesá de conseguir a renúncia de
Felipe González. Pero a sua
postura quedou considerabelmente debilitada despois das
declaracións realizadas sen tino
durante estes dez meses. "Que
Roldán estaba morto; que o Governo o deixara escapar; que
non queria apresalo; que lle tiñan medo; que nunca voltaria;
que sabia onde estaba ... " Esta
última idea ainda foi ratificada o
mesmo dia da detención polo
popular Federico Trillo. Agora só
lle queda o recurso dunha parte
dos servícios segredos que están a propiciar a involución do
Estado das Autonomias.

taminaria
sobre a extradición.
Este proceso poderia
alongarse e
permitir
unha nova
fuxida do
prófugo español. Belloch decidiu
máis
que
valía telo
preso na cadea española. A firma
de Roldán
no
documento seria
só a aceitación da expulsión, sen
ter que pasar pala xustiza do
estado asiático.

A Asociación de

Ante a lexislació n existente na Repúbl i ca de
Laos , Belloch afirma
que só t iña
unfla disx un ti v a,
aoetit ar a exp u l si 6 n d e
Ro ldá n ou
non. Ao no.ri
existir tratado Gon ·ese
pa ís , Laos
poderra pasar a Roldán a mans
da xustícia, que seria quen _die-

Maxistrados
considera que o
acordo con Laos non
ten porque ser
aceitado, pois non
existe tratado de
extradición.

r-------------------------------------------------,
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O paxaro cantará
Roldán tivo que escoitar moitas veces do cornetín de ardes
militar aquelo de xa ven o paxaro, xa ven o paxaro ... Agora
o paxaro vai ter que cantar
cumprindo a sua promesa de
tirar da manta despois de ter
confesado no xornal El Mundo
a sua culpabilidade. Despois
de desbotar a alternativa de
"pegarse un tiro", só lle queda
defenderse testificando contra
os que actuaron en comandita
con el.
Várias son as razóns, e non a
promesa de facelo·, que inclinarán a Roldán a implicar aos
que o rodeaban. Se non aceitou antes os recados dos governo, non teria porque aceitalos agora, sabendo que, segundo os sondeos eleitorais,
os favores que lle pode prometer o PSOE non os vai poder cumprir cando abandoe o
Governo. Poderia lago deducirse que Roldán estaria inte-

L- _:!_ __ - - - '- - - - - ---~·-·.:..- -
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resa d o en que segu1se o
PSOE, pero sabe..._.que tampouco as promesas, masmo ocupando a Moncloa se cumpren.
El mesmo puxo os exemplos
de Amedo e Domínguez. A
sua única xustificación é tratar
de cubrirse cos erras colecti.vos e mesmo acollerse á obediéncia debida . ..
Roldán, se quer obter condicións ventaxosas, só lle queda escoller a via de Amedo e
Dbmínguez: pactar cos xuices. Así, convertido en arrepentido, despois de declarar a
xeito e mostrar documentos
nu nha confesión xeneral,
oderia atapar unha certa condescendéncia xudicial que lle
permitiria refacer a sua vida
despois de pasar ainda non
media dúcia de anos pola cadea. As declaracións pagadas
e os libros de memória permitirí anl le comezar unha nova
fortuna :•

1
1

1

J

Pala sua banda tanto no Governo, como no -PSOE existe eufória polo desenlace. Moitos dos
altos cárregos que poderia implicar Roldán coas suas declaracións , xa están na cadea por
outros motivos, como Vera ou
Sancristobal. Pensan que as implicacións deteranse en Vera e
que Serra xa pagou a sua peaxe ·política cos ataques que lle
lanzou Roldán hai 1o meses, só
que tivo bonificación ao entrar
Mário Conde na cadea. Dentro
dos socialistas hai quen talan de
que é hora de demostrar que o
cámbío sobre o cámbío non morreu e que Felipe está a cumplir
as promesas eleitorais. Belloch
considera que chegou a hora de
acometer a reforma da Guarda
. Civil, sempre posposta.
Ainda asi, un pequeno sector do
partido no governo está ¡:reocupado, pois Roldán pode pór ao
descuberto parte dos negócios
particulares que se realizaron á
sombra institucional. Pero estas
denúncias, por máis que se descoñezan os documentos en poc;ler de Roldán, nunca afectarian
aos hoxe membros do Governo,
ainda que si algun ex ministro.
Ao seu favor teñen tamén que
as imputacións alcanzarian tamén a destacados membros do
PP. O PSOE, xa avisou o que
pode pasar se poñen o ventilador eles en marcha, cando saen
á' luz pública os casos de Fraga
e Rupérez como beneficiários
oos fonqos reservados.•
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A-Roldán
falláronlle ,

os cartos
Roldán era atrapado en Laos
o 20 de Decembro. Non se
sabe ainda moi ben se se
entregou ao ministro do Interior do país asiático ou fbi o
próprio exército quen o apres ou. Esta dúbida e o que
ocorreu nos sete dias seguintes son algunhas das
poucas incógnitas. que quedan sobre o apresamento do
ex director da Guardia Civil.
Pero Roldán sabíase acu rralado, segundo expresión
do próprio ministro Belloch e
sen cartas . Precisamente a
pista do diñeiro foi a que levou á sua captura. Roldán
fuxira con 800 millóns de
pesetas de España. Con
este diñeiro tivo que moverse por 14 paises, utilizando
transporte particular , pagarlle ao seu séquito pois non
queria estar só (non atura a
soedade nen sabia talar
idiomas) e ás organizacións
da máfia internacional especialistas en fac.e r desapare·
cer persoas.
Pero chegou un moento no
que, coas cantas bloqueadas
e sen poder utilizar tarxetas
ou outros pagarés que delatasen os seus movimentos,
precisou diñeiro. O seu sócio
e amigo Francisco Paesa, o
inxenieiro do entarimado que
lle permitiu a fuxida servíndose dos negócios de tráfego de armas, droga e petróleo, ademáis de servir a vári as policias estranxeiras ,
montados en compaña do
prófugo , era o encarregado
de fornellerlle cartas en efectivo ou en cheques de viaxe.
Cando a policia logrou descubrir esta via, só necesitaba convencer a Paesa , que
xa realizara negócios cos
servícios segredos españois
en várias ocasións, de que
lle era millar porse do lado
do Estado que de Roldán . O
sumário aberto contra del en
España, acusándoo dos
mesmos del itos que a Roldán, e a posibilidade de pecharlle alguns dos seus negócios, decidiron a Paesa a
colaborar. O diñeiro traicionaba outravolta a Rold án.
Os dados máis interesantes
que restan agora por coñecer son os seus movimentos
polo Estado español antes
de fuxir, disque a Portugal.
Anúncios no xornal El Mundo, no periódico afírmase
que con coñecimento da policia, e no lnternational Heraid Tribune, poñian a Paesa
en contacto con Roldán. Así,
o fuxido, despois de andar
por Arxentina, pasou a Polónia e, logo, a Thailándia. Belloch afirma que tiña pensado estabelecerse definitivamente en Laos. Sexa como
for, acabou no aeroporto de
Bangkok, onde o agardaban
cinco policías españois.
~gora e~tá no cárcere de
Avila. O 2 de Marzo, xa co
segredo do sumário levantado, comezará a declarar
diante da xuiz Ana Ferrer. •

céncia e xa fixeron as obras que
están no convénio. Os custos
políticos poden ser moitos, se
nos botan do PP non sei até .
que ponto se poderia chamar un
partido demócrata se só servimos para dicer amén.
Trataron de convencelo dos
prexuí;zos da incineradora?
Claro, pero ademais é que hai
outros sítios onde ·poderia estar
mellar ca en Cerceda._O que
antes dicia non é broma,- no
monte Faro, onde facemos as
festas, as casas máis cercanas
deben estar a uns vinte quilómetros e ademais ten uns bons
accesos. Eles prefiren Cerceda.
pala Fenosa. Trátase de tirar
beneficios dos prexuízos. Penso
que colleron a postura máis cómoda e mesmo con sistemas
caducos porque as incin·eradoras están pechando en moitos
sítios.

A oposición do PP de .Cerceda á
ubicación dunha planta
incineradora no município fai
perigar o plano de resíduos
sólidos da Xunta e une a Romai
e Guiña nas presións aos
militantes para que desistan do
seu enfrentamento á política do
governo. En xogo está o .fracaso
da xestión do conselleiro de
política territorial en canto a
solucionar o problema do lixo e
a maioria da Deputación da
Coruña, que o PP ve cada vez
máis lonxe cos conflitos en
Ferrol, Ordes e outros concellos.

Hai membros do PP de tora
que apoia a sua postura de
enfrentamento ao partido?

ANDRÉS PANARO

Marcial Grela, concelleiro do pp en Cerceda
'Por calar, ofereceronme un ha visita_de Fraga para gañar as eleicións'
Non houbo nengun tipo de
- Están dispostos a seguir coa
que apresentáfamos a alegaacordo naquela reunión?
oposición apesar das preción. Daquela si que quixo talar
Marcial Grela, concelleiro do PP , sións do partido?
connosco e eu linlle a cartilla. Díen Cerceda e próximo candidato
De nengunha clase. Guiña estivo
xome: berrade o que queirades,
á alcaldía, está disposto a marAté onde faga falta. Eu xa era
ameazante e cando Bao, un catepero non apresentedes papeis
char ou a que o boten do partido
drático, comezou a talar da inciporque nos facedes mal. Desconcelleiro antes de ser do PP.
antes de claudicar na sua oposineración, un concelleiro naso, PeNon lle debo napois tivo outra
ción á planta incineradora. Grela
dreira, r.eplicoulle que de merda
da ao partido,
reunión ca Comicanta as presións exercidas polo
ninguén sabia máis ca el porque
té pero acabou
cando me nome- 'Se nos botan
PP, "nada democráticas", ca fin
ten a·concesión de recollida de lifatal, porque o taaron presidente
non se
de que os concelleiros declinasen
lante de Guiña
xo na Coruña e pasou polo muneran cuarenta afi- 11 do
do inteiro vendo novos sistemas.
non é o máis
liados e agora hai
na sua atitude. A cámbio mesmo
poderá talar du n adecuado para Guiña daquela recriminoulle que _o
lle ofereceron unha visita de Framáis de douscenestaba desacreditando e o naso
ga para gañar os comícios.
t os e habia un 1 partido
un conselleiro.
concelleiro dixo que si, como aos
Non se pode checoncelleiro e agooutros. Entón o conselleiro repliFraga dixo que Cerceda era o
ra somos cinco.
democrático"
gar onde quince
En todo caso
lugar adecúado para a incinepersoas que van
coulle que o que tiña que facer
negociar ·con el e
era sair do PP. Pedreira contesradora pola proximidade de
penso que me
Meirama
toulle que foran eles quen nos bodeben máis eles
dicerlle: "o lixo
taran. Asi están as causas e moia min. Se non defendo isto estaídelo chupar queirades ou non".
E que se construe a incineradoría venciendo ao meu pavo.
tos dos nosos afiliados dinnos
ra qaen se vai beneficiar é a FeDirixiuse a vostedes, os milique ternos que marchar todos.
nosa. Senón iriase a outros sisA recente visita de Cuiña a
tantes e concelleiros do PP, na
Cerceda, cambiou algo as
sua última visita a Cerceda?
Se vostedes marchan hai potemas pero quérense aproveitar
sibilidades de que o PP apreas calorías que pudese xerar
cousas?
sente outra lista no concello?
pa~a facer corrente.
Foron uns maleducados. A min
Estivo aqui várias veces e teria siavisáronme un cuarto de hora anDe xente que ,e~tá afiliada neste
En caso de querer construila, a
do mellar que non viñese. lsto
tes da recepción e íamos facerlle
momento non. E fácil conseguir
ubicación teria que ser desde laven de hai dous anos; cando coun desplante pero lago, como ango Lalin e o monte Faro. O quimezaron anunciando a planta quidamos coa mosca detrás da ore13 persoas que se aponten pero
lómetro cero e moi ben comunidubido moito das posibilidades
xen talar con Guiña e nun ano
lla, pensamos que se eles non
que podan ter. Para nós facer
cados, isa díxenllo a Guiña.
querian que fóse!T!OS o mellor era
non me recebeu porque sabia a
unha lista independente é cuesmiña posición, cando o que lle deir. Cando souberon que estabatiqn de un día porque ternos o
A sua oposición á planta está
mandaba era información que lomos ali os do PP tardaron horas
apoio suficiente.
pondo nunha situación difícil
go tiven que buscar tora. Logo foi
e~ sair. Logo tivemos unha reuao PP. Tiveron algunha chacando apresentamos a nosa alenión a porta pechada. Botaron á
Cerceda pode botar abaixo o
mada do presidente do Comité
prensa fara e Hxéronnos unha
gación que ten forza ~ando para
plano de residuos sólidos da
Provincial, Romai Beccaria?
tirarlles a história abaixo e as cauencerrona xa que.Jrataron de
Xunta, es¡án recebendo moiconvencernos de que a planta
sas cambiaron. Nós alegamos
tas presións para calar a sua
era boa para Cerceda e dixéronEles queren solucionar o tema,
que non se pode dar o permiso
oposició~? ·
non nos queren botar do partido
dese xeito e que o alcalde tomou
no~ que pdeísemos o que quiporque xa hai rupturas por aí
uns poderes que non tiña porque -xésemos para gañar as eleiGuiña di que non, que incluso
adiante pero a nós non nos precións. Logo soubemos que deipara recalificar o terreo fai falta a
coa oposición do concello vai ~r
xaran dentro duas cámaras da
ocupa se é por esta causa. Romaioria absoluta do pleno que,
para adiante. Di .
mai pediunos que apoiásemos o
nestes momentos, non teñen.
televisión local
qu.e a comisión de
gravando. Nenplano, neste tema non hai discu- •
urbanismo pode
gun de nós sabia
sión entre Romai e Guiña. Non
Talante pouco axeitado
informar favoraque o que estaé só o caso de Cerceda, querse
para un conselleiro
belmente -e eles
ba ali pausado 'Fenosa
gañar a deputación e se perdes
a que poden recalificar o
estivera funcio5 ou 6 concelleiros en Cerneda,
Houbo algunha posibilidade
e tirar para
nando. Pero nós
7 ou 8 en Ferro! e asi neutros síde diálogo co conselleiro?
se vai beneficiar terreo
adiante, e de feito
·tiñamos as cou- ,
tios onde hai conflito, pronto estás_s.e.n a deputaci6n ..... ·
Cuiña rece0eunos c·ando soubo ..~a..s. m.qi _c;l .a.r.~.$.. . J
_~rn Jrn9?EQl1 .a, Ji• CARME VIDAL
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Si, moitos afiliados dixéronme
que se me botaban a min eles
tamén ian fara e hai polo menos
catro concelleiros de Oré:les que
nos apoian porque se poñen a
incineradora aquí a contaminación tamén vai para eles, que
sairian mesmo máis prexudicados porque os investimentos
quedarían en Cercada. Xa teñen
tamén apresentada unha alegación contra a planta, pero é difícil enfrentarse aos xefes como
nos atrevemos nós.

A cámbio, visita de Fraga
Acusáronnos de intencións
eleitoralistas de cara as próximas munic1pais na sua oposición á planta?
Houbo quen dixo que se gañábamos as eleicións logo iamos
apoiar a planta, pero nós ternos
clarísimo que ql!eremos eliminar
isto como sexa. Se os tres conselleiros máis fortes da Xunta
estiveron talando comigo para
me pedir que o deixase e me
ofereceron todo o necesário para gañar as eleicións, mesmo visitas de Fraga e nós non claudicamos, non se pode falar de
eleitoralismo.
Que lles pediron a ·c ámbio de
manter o apóio do partido?
Só tiñamos que absternos e
máis nada. Nen sequer tiñamos
que votar a favor. A montaxe era
perfeita. Tiñamos que chegar ao
pleno e dicer "os da Xunta son
uns cabróns, e nós estamos en
contra da incineradora", despois,·
marchar e ponto. Aquí televisan
os plenos en directo e eu quedaria ben ante o povo ao marchar
enfadado. Votos a favor, eA contra non hai ningún, eu non
achanto e ninguén se inteira da
movida. Pero eu durmo tranquilo
e quera seguir asi. Se fago isa ia
ter todo o apo,io do PP para axudarme a gañar as.eleicións.
Están organizando actos 'informativos para concienciar
dos prexuízos que a planta
pode traer a Cerceda, pensa
que as mobilizacións van dar
resultado?
Se haj a maioria para paralos
non se pode pór aqui a planta
por moito que diga Guiña, que é
un ditador. En Teis matan a tiros
porque non queren o seu lixo e
nón irnos estar calados cando
nolo traen de todas partes?+ ..

DIAS
XOSÉ LOIS

• Couceiro recoñece
o incumprimento
dos obxectivos do
plan Meg~

• O irmán de Salinas
acusado do
asa si nato de Ruiz .·
Massieu
Raul Salinas de Gortari, irmán
maior do ex presidente mexicano
Carlos Salinas, foi detido como
instigador "intelectual" do que
fara secretario do PRI, Ruiz
Massieu. Raul Salinas, do. que se
sospeitaba de enriquecemento
ilegal durante o mandato do seu
irmán, seria, segundo a fiscalia, o
organizador do crime mentres ·
que o.ex diputado Manuel
Muñoz, actualmente fugado,
teriase encargado de contratar
aos autores materiais do
asasinato. Carlos Salinas saiu en
defensa do seu irmán mália que
as evidencias dos seus
enfrontamentos con outros
líderes do PRI claréxanse . •

• Volve a

rep resión na
Arxentina
LJ11

d ocu n1 ~: n 1 0

d1fund1do po la
,1ctcion de Nais da Praza de
M,w1dsegura que o presidente
dd Ar ,djiltina Carl os Menem, .
111dultou e posteriormente -~
"' 110nzo u o nomeamen to de
111oi tos torturadores e asasinos
11us rn a1s altos cargos das forza
.11 rn 1
cJdS e de seguridade'·
;\~,u

lic11xu

suplicatorio de
Guerra
A petición do suplicatório de
Alfonso Guerra que remitira
Marino Barbero ao Tribunal
Supremo foi rexeitada por sete
votos a tres A decisión era
responsabilidade de tres
maxistrados da Sá Segunda do
Supremo pero , ao non haber
acordo , recorreuse a unha
votación co resto dos xu ices da
sá. A opinión xeral foi que non
existe base legal de abando para
imputar un delito eleitoral a
Alfonso Guerra, coordenador
das campañas electorais do
PSOE en 1989. t
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;11 11.w11td1011 · 1 1epre':i1on as
lll01t ~;:, , s tortu1as e as
du~d p n1 1 ci 11 ~. ll éJS sedes
¡;n li c.ic1is r; nLiS Jarceres
.i cl ()!l1di~, d <1 l\e11otóbia e a
1'l" l 1;L1 re101, 1<:H... 1al e reli xiosa",
11 1d1r c1 u lu....: lu qt ie foi
, q 1 1 <.:'-Jt~r rt .1 lu cJian lo do
I' 11 1,11118 1110 d o~ -::s tados Unidos
pr11. 1qtll · cc~se o envio de armas•J 111t1!1 :r1cd h é li.~ o 8 Ar xent1na.t

prisión está en folga de fame
desde o 22 de Febreiro para
reclamar unha condicións
dignas de internamente. Aurora
paso u do cárcere de Tenerife ao
Bélxic(I
de Málaga e xa no traslado foi
obxecto de tratos inhumanos,
segundo denúncia a A.C.P.~.
Dentro da prisión está a sofrer
r h '!:>l ll J I ~, ¡j(J tl:O. li:.tr VJ)\8n le duran le
"contínuos cacheos vexatórios,
líh t111 u~, 81:-:lxica rled d1u bai várias
humillantes , asi como cámbios
.11111. u1c1-, 1t-!rna lc1r co servizo
de cela coñtinuados e sen
1111hlt1101J1 i ~ ¡ t1 01io e Ggora ven de
xustificación" . Hai unha
ltl UI ¡. 1.ir el 111 · ll S Je 800 (G clUl d~ e
no xulgado e as
denúncia
11 111 ·11dt::1 d 11 H · lrp1 Jración a filas
. . fam ílias e amigos dos presos
<11 cl\Jl 1 11 111 qu11 1tus pr'ep radas
polític'Os fixeron responsábel de
11 .j l. l l:;\ .: 11111
1
todo á dirección do cárcere e a
lnstitucións Penitenciárias. +
< ,,i1,
.1¡i.1 11 • 1 u1 1d ~1 11 1 rl1 e 1 1

aboliu

a rr1ili

entrarían nos impostas e,
consecuentemente, terian
capacidade normativa nesta
cesión do Estado.
Peña sinalou que existe certo
pánico á hora de afrontar a
fiscalidade das autonomías
porqÜe surxe a necesidade de
redefinir-a Axencia Tributária.
De calquera xeito, o secretario
de Administracións Territoriais
dil'.<o que compartia as teses
formuladas polos expertos.+
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O secretario de Estado de
Administracións Territoriais,
Fran_cisco Peña, declarou que
as medidas recomendadas
polos expertos que elaboran o
Libro Blanco da Financiación
Autonómica supoñen un xiro
total respeito ªº modelo vixente.
r.: stas medidas suporian unha
n1.J1or autonomia fiscal para as
c..o.munidades xa que estas

s indíxenas
·:le n nci n ao
#
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• _Sanguinetti
toma posesión
como Presidente
de Uruguai
Julio Maria Sanguinetti, líder do
Partido Colorado, foi investido o
1 de Marzo Presidente de
Uruguai en Montevideo ante oito
presidentes de paises
latinoamericanos e delegacións
de máis de cincuenta paises. O
Presidente da Xunta, Manuel
Fraga, tamén acudiu á toma de
posesión. Sánguinetti xa fara
investido neste cargo en 1985,
tras a ditadura militar. No seu
gabinete de ministros haberá
catre representantes do opositor
Partido Nacionál e un de Unión
Cívica.•
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Veciños de Teis simulan unha carga poiicial durante as festas do Enti:oido..
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O comité confedera! de UGT non
serviu para que Cándido Mendez
acadara unha posición
desafogada como líder. O comité
non respaldou a sua proposta
para destituir a tres membros da
dirección. Segundo os estatutos,
Méndez e a sua equipa quedaron
desautorizados e puxeron os
seus cargos á disposición do
comité. Este decidiu ratificará
executiva en funcións , na que
tamén están os tres directivos
apostas a Méndez, até que se
celebre o congreso extraordinário
a finais de Abril. Para o que
serviu o comité confedera! foi
para ir definindo posicións:
Cándido Mendez e Manuel
Fernández Lito . As críticas a
Méndez P.Or parte de Manuel
Garnacha, secretário da
federación da construción e a
sua intención de non apoiafo no
congreso extraordinário abriron
máis a fenda. A loita polo poder
chegou ate Felipe González do
que se informou que solicitara
apoio para o actual secretario en
funcións do sindicato , Gandido
Méndez .+

• Os CAF primeira
forza do Claustr·o
da Universidade
da Coruña
O pasado 23 de Febreiro celebráronse as eleicións a representantes estudiantis no Claustro da Universidade
da Coruña. Dos 93 pastos que se escollian, 16 corresponderon aos Comités Abertos de Estudantes, de carácter nacionalista, 13 á Asociación de
. Estudantes e 6 ao Grupo 9idec, da
Faculdade de Direito. Os restantAs
representantes son independentes. •

•Os traballadores
de Massó
mobilízanse ante
a venda da
conserveira

Cidades, vilas e parróquias
celebraron perante case unha semana o Entroido que
rematou o Mércores co enterro da sardiña. En todo o país, simultaneáronse diferentes xeitos de celebrar a festa; nientres nas cidades , as
ruas enchéronse de cativos
e non tan cativos que sairon
a locir o disfraz sen que
existisen moitas actividades
organizadas, nas vilas e parróquias están institucionaizadas figuras e costumes
como os peliqueiros de Laza, as pantallas de Xinzo, os
xenerais do Ulla, as comparsas oü o testamentq do Galo
que en moitas parróquias
serviu para pasar revista á
vida. social_ dos viciños. •

ti t f

j

Alcaldes e concelleiros xa poden oficiar as cerimónias matrimoniais no
concellos ainda que os das cidades
grandes prefiran delegar en presidentes de distrito pala cantidade de
solicitudes que poden receber. O
que si farán todos é habilitar un lugar
especial para a celebración de matrimonios. Os concellos máis adiantados como o de Santiago de Com postela xa teñen a sua sá nupcial.•

do Entroido en toda Galiza
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•Os alcaldes xa·
poden casar ás
parellas polo civil

• Loita de Cándido
Méndez e Lito polo
control de UGT
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Tanto PSOE como BNG cuestionaron o destino das axudas concedi das a F~nosa para a execución do
plan. O nacionalista Xesús Vega
afirmou que parte dos 18 .000 mi llóns concedidos a Fenosa estábanse empregando en pagar aos traballadores e non nas inversións pró prias dun proxecto de mellara. Asi mesmo, Miguel Cortizo, dn PSOE ,
sinalou que o seu grupo solicitaria
unha auditoria á empresa Fenosa
co fin de aclarar o destino das axudas da Xunta . Pola sua parte , o
conselleiro de lndústria afirmou que
Fenosa tiña perdas en Galiza e que
a auditoria xa se fixera sen nengun
indício de irregularidades.•

• O Supremo rexeita
a petición do

cl11 ucc1011do ac!L

d

O conselleiro de. lndústria, Antonio
Couceiro, declarou que a mellora
eléctrica en Galiza que se pretendía
acadar co plan Mega en colaboración con Fenosa, non se completou
no tempo previstos . Os obxectivos
que se marcaran só foron cumpri- ·
dos nun cincuenta por cento. Couceiro achacou o retraso a falta de
axudas do Governo Central.
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O comité de empresa da conserveira Massó anunciou mobilizacións
contur:identes ante a posibilidade de
que a sociedade que pretende mercala, Cossonay , teña só interese en
adquirir ·as marcas e non pense investir. Aos traballadores débesenlle
oito meses ~ soldo que veñe'n senda uns 180 millóns de pesetas . O
comité de e presa pede respons9bilidades aos\ actuais accionistas e á
Xunta no proceso de venda. Nunha
reunión · en Cangas na que participarán sindicatos, traballadores e diferentes asociaci0ns sairá constituida a Mesa de Salvación de Massó. • .
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GALIZA E M NDCl
RECO~POSIC IÓN ECONÓMICA

A decisión final está agora·en mans do Governo español

Argentaria e Caixa Geral
comunican o acordo ·sobre o Si meón
•A. EIRE

O Banco Exterior de
España, integrado en
Argentaria, e a Caixa
Geral de Depósitos,
asinaron un acordo sobre
a merca do Banco Simeón
pola entidade portuguesa.
O acordo queda
condicionado á
colaboración entre ambas
entidades e á autorización
dos respectivos governos,
polo que ainda teria
posibilidades a opción
galega.
Cando a opcton galega para.
mercar o Banco Simeón estaba
a coller forza, Argentária e a
Caixa Geral de Depósitos asinaron un acordo , informando
do mesmo á Comisión Nacional
de Valores. O acordo estabelece que a Caixa Geral ~ormulará

unha Oferta Públic,a de Adquisición de accións pala totalidade
do capital social do Banc0 Simeón. O Banco Ex,terior, pola
sua banda, comprométese a
pór a disposición da entidade
portuguesa a totalidade do 85,2
por cento das accións. Se a
OPA de adquisición comeza
antes do 31 de Marzo o prezo
de cada acción será de 3. 714
pesetas, o que completaria uns
17.186 .millóns de pesetas. As
negociacións continuan entre
as duas entidades para a compra de 33 oficinas de Caixa Geral en Portugal.
Pero este acordo está condicionado a que tanto o Mercado de
Valores como o Banco de España e o Governo español autoricen a operación. De non ser
asi, o acordo quedaría en suspenso. Tampouco teria validez
se o Banco Exterior e a Caixa
Geral de Depósitos non chegan
a un acordo para que a entida-_
de española lle siga a prestar
os servícios administrativos e
informáticos ao Simeón. Tamén
se terán que pór ainda de acor-

do na revisión do vencimento
dos saldos.
Estas condicións poderian ainda
facer fracasar a operación. Desde fontes galegas considérase
que o enfrontamento entre o Ministro Pedro Solbes e Francisco
Luzón, poderia de1xar a porta
aberta á opción galega que, no
último instante, estaria disposta a
superar en 2.000 millóns á proposta portuguesa. As xestión realizadas por Abel Caballero ante
o ministro español, a instáncias
· de Francisco Vázquez, deron resultado, mentres que a Xunta se
batía en retirada por non ollar nada clara a opción de Caixa Galícia, que non foi quen de apresentar por escrito o plano para o
banco. A cautela fixo que tanto
·Orza como Fraga desistisen de
desprazarse a Madrid para presionar ante o Governo central.
Pero os apoios que recibia o
proxecto galega nos últimos
dias, fixo que Caixa Galícia ollase máis factíbel a posibilidade
de facerse co Simeón. A falta de
planificación anterior e os rece-

-os dos distintos
sócios que ian participar, fóronse superando, até chegarse ao conv~ncim en to de que o
que tora apresentad o como unha
posibilidade fose
tomando carpo.
Ainda asi as diferéncias seguian a
existir,
me.smo
dentro das entidades que teri,an que
participar. E o caso do Banco Gallego no que, despois
dun Consello de
administración celebrado esta mesma semana, habia
quen afirmaba que
entrarian na operación de mercar o
Simeón, mentres
que, Xosé Luis Losada, o director
xeral da entidade, ~
negaba totalmente ffi
- que se tomase esa !=2
decisión, +
<C

A CIG APOIARIA CALQUER PROPOSTA CLARA E VIÁBEL
SERAFIN ÜTERO
Ninguén mellar que os traballadores do sector
sabe dos problemas que ternos nos últimos
tempos. As fusións bancárias, a desaparición
de bancos, e a própria inestabilidade financeira que se está a dar no sector, tal como o caso Banesto , fainos ser moi recesos coas decisións que toman os dirixentes das entidades
financeiras. Se a iso lle engadimos a aplicación da reforma laboral introducida na Lei
11 /94, que traerá graves consecuéncias para
o conxunto dos traballadores , tais como a mobilidade xeográfica , as novas contratacións e
os despidos , fannos ver unha alarmante reconversión nos próximos anos.
Quedando claro por onde van encamiñadas
as nosas preocupacións na C IG non ternos
máis remédio que centrar a nosa responsabilidade na defensa dos pastos de traballo,
cuestión que pasa de momento por conservar
a marca do Banco, calquera que sexa o novo
dono, e asegurar a continuidade dos Servizos Centrais onde están ubicados 71 traballadores, xa que somos o Sindicato que gañou as últimas eleicións en Galiza e por suposto no Banco Simeón, acadando o 68% da ·
representación sindical, asi como 11 dos 14
delegados que se elexiron en Pontevedra,
província onde están ubicadas 24 oficinas do
banco e a maioria dos seus traballadores
(202 dun total de 303 que compoñen o plantel na Galiza).
Sobre a polémica aberta nos últimos dias queremos facer algunhas matizacións:

votaron no comité a ' favor da oferta de Caixa
Caixa Galicia así como do próprio Presidente
Ger.al, ainda que os seus "xefes de Galiza",
da Xunta; comentários e propostas, xa coñecique sempre estiveron en contra de calquer podas polos meios de comunicación, dun galesíbel galeguización de calquer cou~a. decidiguismo enganoso e tardio, pois non hai que
ron apoiar a opción de Caixa Galicia, apesar
esquecer que o banco xa estaba, desde o ano
86, administrado por donas que non son galede que non saiban de que vai. Lóxico no que
gas, e que foi saneado con diñeiro público '" cabe, pois non se xogan nada, nen no Sime-O banco público aclarounos que a situación
ón, nen na própria Caixa Galicia onde non tedas negociacións coa Caixa Geral de Depósi(quer dicer, de todos os contribuintes).
ñen nengun tipo de representación .
tos estaba nun período de acordes por etapas,
pero lonxe ainda dun acorde final, e que no
-Asómbranos cada dia máis que aqueles
-Despois de todo isto, na CIG seguímonos
yue sempre estiveron en contra dos intereses
caso de que non se realizase a operación coa
reafirmando na nosa postura inicial de non
do noso país, agora queiran ser os abandeiraCaixa Geral o banco seguiria pertencendo a
vender o banco e que a Xunta se molle e faArgentaría, xa que a
dos do nacionalismo ou
do galeguismo. Só nos
ga as xestións encamiñadas á criación dun
operación debíase a un Banco Público Galega, ou no seu caso un
cabe pensar duas couintercámbio co grupo
Consórcio de Capital Mixto, coa intervención
sas ao respeito: que moi
portugués para abrir
da Xunta de Galicia. En calquera 9os casos,
mercados a nível peninben o fixemos os nacioe mirando todo un abano de posibilidades;
nalistas até agora para
swlar e que en nengun
centramos o tema na defensa dos postes de
convencer a estas xencaso era unha venda
traballo e o futuro da entidade, e se Caixa
simples.
tes. ou que detrás desta
Galicia está interesada en sério na compra,
operación agáchase al-Posfos en contacto
non ternos obxección en apoiar calquer opgo moi gordo, que pode
ción que garanta as nasas pretensións, semcoa Caixa Geral comuníser negativo para o país.
pre e cando se asine un protocolo de colabocasenos que as suas inración entre as partes e a própria Xunta de
- Desde logo, nen o PP,
tencións verbo do Banco
Simeón son as de que o
nen o PSOE, saben con
Galicia.
banco seria cabeceira de
certeza as intencións de
-=Dándose estas circunstáncias, estaríamos
Grupo de España, que a ·
Caixa Galicia, xa que en
en condicións de apoiar unha oferta galega
nengun caso hai un proxecto transparente da
central seguiria en Vigo e que manteria o nome
transparente que sirva para potenciar o sistedo banco xa que é un nome moi arraigado en
compra, mostrando unha vez máis o pouco
Galiza.
ma económico galego.t
respeito a quen lle deron o voto, quedando todo reducido a un alarde propagandístico do
SrnAFll\ Orrno Frnl\ Al\DEZ é Secret~trio Xeral
-Con todos estes dados, os traballadores
que van a ser as próximas eleicións.
d<t Federación ele Rrn<:<1 , A.forro. Seguros e
quedamos cunha certa tranquilidade até que
Oficinas da CIG
apareceron comentários do Director Xeral de
-Con respeito á UGT, ternos q!Je dicer que
-Desde que soubemos da venda do banco
por parte de Argentaría, todos os nosos esforzos foron encamiñados para que non se fixese ·
efectiva e asi llelo transmitimos en Madrid aos
responsábeis de Argentaría.

'Apareceron
comentários e
propostas dun
galeguismo enganoso
e tardio"
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Q RETRASO DAS INFRAESTRUTURAS

O Domingo •Rente suprime tr~cé servizos en Gal iza

Cuiña traspasa ao PP en .Madrid
as demandas sobre o futuro das autovias galegas
• CARME VIDAL

O secretário
xeral do PP
de Galiza,
Guiña
Crespo,
reuniuse en
Madrid co
portavoz
parlamentar
popular no
congreso
dos
Deputados
Rodrigo Rato
para acordar .
as medidas
que o partido
desenvolverá
·sobre o do
retraso das
autovias ·
galegas. Asi,
a consellaria
pasa a un
segundo
termo na
exixéncia ao
ministéio do
cumprimento
dos acordes
~sobre a
Ci5
,,
~ construc1on
0
:i das autovias.

SUBSCRÉBASE

O BNG califica a situación de
grande fracaso do governo de
Fraga, conivente no incumprimento dos prazos consignados
no acorde ca ministério. Pala
sua banda, desde o grupo parla~
mentar do PSde G-PSOE espérase a resposta do ministro Borrell á carta remitida polo voceiro Miguel Cortizo para confimar
se ·as recortes presupostários
van afectará Galiza.
O anúncio de Borrell de que non
·haberá máis retraso nos tramos
licitados mentres deixaba no at
o calendário para os que ainda
non están contratados , serviu
para que os socialistas galegas
atendan á..sua confirmación directa antes de se decidir a presionar ao governo central sobre
a execución das obras . O deputado Xosé Carlos Baños advertiu que "a posibilidade da nasa
participación nunha plataforma
en defensa das autovías queda
pendente da confirmación dos
retrasos por parte do ministério,
pero palas palabras de Borrell
pódese deducir que non nos
van afectar os recortes ".
Para o conselleiro de Política
Territorial , a posibilidade máis
favorábel no momento pasaria
porque as obras que están en
construción rematasen no 96 ,
deixando para o ano seguinte as
que quedan ainda por contratar.
Guiña mostrouse satisteito despois da reunión con Rato de que
o grupo popular no congreso
dos deputados en Madrid exixa
ao governo central mediante unh a iniciativa parlamentar que
aclare a sua política ao respeito
das autovias galega$. O conselleiro non solicitou ainda nengunha entrevista con José Borrell xa
que, segundo fontes da canse -
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Haría, está pendencie dun encentro co secretário de infraestruturas, José Alberto Zaragoza.
O deputado do BNG, Francisco Trigo calificou de "fraude ao
pavo" a confusión que se está
a criar sobre as infraestruturas
de comunicación en Galiza.
Segundo Trigo, o PP e o
PSOE - intentan "xustificar con
distintas datas un retraso que
xa coñecian e por isa o governo non está en condicións de
ser quen exixa a execución
das obras" . Para o deputado
nacionalista non se pode falar
de retraso agora cndo o remate das obras estaba xa previsto para o 93 e por isa di que
non quer "entrar neses xogos
que significan distraer a situación ". Pola contra , emarca o
retraso das autovías nunha po lítica de infraestruturas de comunicación que esquece as
necesidades e demandas da
Galiza. "Non se trata só das
autovías , senón tamén do desmantelamento do ferrocarril e
das instalacións portuár ias e
en que non se está a traballar
para que o país teña unhas comun icacións adecuadas para a
sua vertebración " sinala Trigo ,
ao. tempo que anúnc ia a necesidade de pedir responsab ili dades e demandar, "propendo
accións doutro nível ", a execución dos convénios en matéria
de comun icación.

· Menos trens
a partir do Domingo
A reestruturación do servizo fe rroviário en Galiza que se vai
efectuar o Domingo dia cinco
deixará ao país sen trece dos
dezaoito trens que o ministério
considerou que habia que retirar , por non cumprir os míni mos dun 40% de cobertura .
Isaac González Toribio , xefe do
gabinete de prensa de Rente
na Galiza, anunciou que na eli minación de trens non repercu tiría o anúncio de Guiña do re traso no pagamento das liñas
deticitárias por non se poder
executar a modificación presu postária necesária. As liñas co financiadas pola consellaria , co
aporte de 330 millóns anuais ,
serán duas no traxecto CoruñaFerrol , unha entre Montorte e
Betanzos , unha que vai de
Monforte á Coruña e outra entre Ourense e Lubián.
O mantimento dos servizos non
vai ter contraprestacións por parte da Renfe xa que, segundo
Isaac González, "é competéncia
do ministério o tema das infraestruturas". En canto ao posíbel
aumento de servizos de cercanias, Rente remí.tese de novo ao
ministério, pero sinala que "non ·
hai núcleos de povoación importantes para que este .tipo de servizos sexan viábeis". Sobre a situación das vías que tan que na
Galiza $e den as velocidades
máis baixas de todo o Estado, a
compañia ferroviária acusa que
a modernización "vai ser moi
complicada palas condicións xeográficas, e as vias non .dan para alcanzar maiores velocidades,
pero , en todo caso, son responsabilidades do ministério". •

OIA DA MULLER TRABALLADORA
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O Servicio Galego para a tgualdade do Home e da Muller outorga prioridade aos programas de formacióñ de empresárias segundo denuncia MNG.

Manifestacións, música e

t~atro

para comemorar o 8 de Marzo

Os ·colectivos de mulleres sinalan
que a igualdade ainda está lonxe
tución , do tratamento das muExplotada fora e dentro
lleres nos meios de comunicaPara este colectivo, non se lle
Durante os primeiros días
ción , das diferéncias salaríais
etc. Tamén denúncian que os . pode pedir á muller que traballe
de Marzo e até o vindeiro
e sexa nai mentres haxa só un
recortes sociais están afectan8 celébranse diferentes
6% dos homes que axudan
do ás mulleres , paralisando
"dalgun xe-ito" nas tarefas da
proxectos de casas de acollida
actos para comemorar o
casa, que seguen a ser un traa mulleres maltratadas e cenDía da Muller
ballo básico para o desenvolvítras de orientación sexual ou
mento de toda a sociedade. Un
Trabal/adora. V~ríos
negando o direito ao aborto ,
91 % das mulleres realizan trasubmeténdoo ás posibilidades
colectivos de mulleres
bailo doméstico e, destas , a
económicas e culturais de caorganizan manifestacións,
metade adícalle entre seis e
daquén.
dez horas diárias. "Dísenos que
actos de solidariedade e
a sociedade galega está enveO 80% das persoas que receconcertos co fin de
llecendo, mais, á hora de ter fiben a renda de intervención solembrar a distáncia ainda
llos, as mulleres ternos que
cial en Gal iza son mulleres . . Un
existente entre a realidade achegamento calquer casa apañarnos soas para compaxinar este feito co noso traballo
de acollida constata que só undas mulleres e a
dentro e fara da casa", afirma.
ha porcentaxe mínima das muUn estudo do Ministério de Cullleres que ali acoden ten ingreigualdade de
tura avaliaba o traballo doméstisos superiores ás cin,cuenta mil
oportunidades.
co tendo en conta o valor eco~ esetas mensuais. E evidente
nómico. O feíto de que 11 mique moita.s mulleres aguantan
Un 8 de Marzo de hai oitenta e
llóns de mulleres traballen na
os maos tratos do home pola
sete anos morrian máis de cen
casa a tempo completo ou parforte dependéncia económica
traballadoras nunha fábrica téxtil
cial desbota o cuestionamento
que sofren. A violéncia segue a
de Nova lorque, onde reclamado papel produtivo da muller.
ser un xeito de dominación que
ban mellares condicións de traemprega o home e que só rebailo. Hoxe, a mellara laboral
As tarefas na casa eridurécenmata, ~n moitas ocasións, cansegue a centrar a loita feminista
se cando hai tillos e, ademais,
do as consecuéncias son graxunto con outras reivindicacións
a muller ve como se limitan airives para a muller.
como un tratamento xusto ante
da máis as posibilidades de traas agresións sexistas ou a legaballar tora dela; de facelo, a
O colectivo de Mulleres Nacionalización do aborto.
muller precisa a axuda de allistas Galegas denú ncia que ante
guén externo ao que terá que
esta. realidade, a nova directora
Mulheres Nacionalistas Gafepagar. Só as mulleres cunha aido Servizo Galego para a Igualgas é un dos colectivos que
ta cualificación laboral poden
protagonizan as reivindicacións . dade do Home e da Muller, Carpermitirse con)Paxinar o trabamen Bianchi, outorgue prioridade
do 8 de Marzo, poñendo de
llo coa maternidade e non son
aos programas de formación de
manifesto a inferioridade de
os casos máis frecuentes. De
empresárias e ás denuncias
condicións sociais e laborais
calquer xeito , a responsabilidaapresentadas por homes que se
das traballadoras. Para elas , ·a
de á hora de tomar esta decisintan discriminados no ámbito
ministra de As-untos Sociais,
sión é da muller ; o home non
laboral. Asimesmo, critican que a
Cristina Alberdi esquécese,
asume a sua parte no coidado
Directora Xeral da Consellaria da
cando fala dos avances da
dos tillos e da casa pasando
Família,·Teresa Reí, pretenda, co
igualdade no Estado, de propor alto a posibilidade dun reprograma dos Gabinetes de
blemas tales como as mortes
parto que posibilitaría unha
Apoio ás Famílias, evitar as sepor agresións sexuais ou maos
paracións matrimoniais actuando . maior integración laboral da
tratos, dos embarazos de adomuller. O problema agrávase
como mediadores.
lescentes, do medre da prosti• ARANTXA ESTÉVEZ

a

,;

cando os último~studos .de
pobreza, por exemplo un recente informe de Caritas, advirte que as famílias encabezadas
por mulleres soas constituen un ·
dos grupos frecuentes nas bolsas de pobreza extrema.
Outro dato a ter en conta á hora
de falar da marxinación da mu-ller é a alta porcentaxe de traballos precários que aceita por necesidades económicas. Quizais
o máis frecuente sexa o de empregada do fogar. Xa a Xunta
descobrira hai dous anos as
irregularidades ás que estaba
submetido : traballadoras sen
seguridade. social e máis horas
de traballo das estabelecidas legalmente. A remuneración palas
tarefas do fogar é míni_ma: con
xornada completa, poden gañarse 40.000 pesetas e por dez horas semanais, entre quince e
vinte mil.

Mulleres Nacionalistas organizan unha concentración na Praza das Pratarias de Santiago o
día 5 á unha do meio-dia e a
Festa de Mulleres no pub Casablanca de Ferrol coa actuación
·do cabaret "Compañia· GJe Maria"
para o 8. Ese mesmo día, outros
colectivos de mulleres organizan actos reivindicativos como
unha manifestación en Ferrol,
baixq o lema "A escala para ensinar e non -para violar" e outra
na Praza do Toral de Santiago
na noitiña, ás nove, co lema
"lgualdade, onde estás?" Tamén
no acuartelamento de San Domingos na Coruña, haberá un .
acto de solidariedade ese mesmo dia coas mulleres encausadas por un Tribunal Militar a raiz
dunha protesta no xuízo a un -insubmiso.+
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.Información errada
MANuEL

CAO

No censo de 1991 a província de Lugo contaba con 381.511 habitantes. En 1993, 117.800 eran pensionistas e 110.600 eran
activos, quer dicer, cada activo ha de soportar a máis de un
pensionista. De todas as pensións, 57.900 son pensións de xubilación, 34.000 de invalidez permanente, 23.900 de viuvedade,
1.706 de orfandade e 364 en favor de familiares. Surprende en
Lugo unha taxa de inválidos de case o 9% da povoación total ,
própria dun território en guerra. En Lugo a recadación por cuotas da Seguridade Social é de 45.813 millóns de pesetas en
canto que recebe por prestacións 76.276'7 millóns de pesetas.
O promédio recebido por pensións foi en 1993 de 45.036 pesetas en Lugo e de 48.586 en Galiza mentres que a média estatal
era de 56.680 pesetas debido, basicamente, ao maior peso e inferior cuantiadas pensións do Réxime especial Agrário .
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·pes ie a que se aproveita dos
rec ursos do chan galega" e sinalou que o alcalde ·das Porites,
Aquilino Meizoso chegou a asegurar que esta térmica adopta
unl1a actitude colonial. ·
Benefícios millonários
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Xunta no consello ·de administración de Endesa. O portavoz
do PP Xosé Laxe desculpouse
sinalando que a cámara xa se
pronunciara, nun debate ante. rior, a prol dunha iniciativa que
participación da
demandaba
Xunta no consello de administración de· Endesa.

a

Os beneficios globais de Endesa superaron nalg un s exerc ícios
os 100 mil millóns
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spera de noticias
tización de Barreras
ri el e Vigo. O governo gaiHir,brou tamén a sua falta
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En 1993 o PIB rexional galega representaba o 84% da média
española mentres que a Renda Fa.miliar Disponíbei, en termos
de poder de compra chegaba case á média española co 99,5%.
Galiza gaña 15,5 pontos palas transferéncias interterritoriais
derivadas dunha determinada política fiscal e de protección social. Pois ben son apartadores netos, quer dicer,
perden renda por esta via
.,,,,,.
Baleares 25 ,4, Madrid
24 ,4, Cataluña 14,6, Navarra 13,6 , País Basca
PP
11,8 e Canárias 3,8 pontos. A evidéncia empírica
demostra de xeito incuestionábel e irrebatíbel a importáncia das políticas solidárias senda o noso país
un receptor neto.

--------'E

lamentábel
que o
que
abomina do
socialismo e dos
nacionalismos
sexa quen se
nutra das
políticas de
protección social '

Diante de tal situación caber i a esperar un voto
maioritário a favor do
mantimento , dun ou doutro xeito, dun mínimo Estado de Benestar . Po is
ben, na realidade son grupos como o PP os que
rentabilizan eleitoralmente un modelo de política fiscal e social
que está nas antípodas das suas preferéncias e opcións de governo . Asi , por exemplo, o PP obtivo nas eleicións europeas de
Xuño de 1994 o 54 ,56% dos votos emitidos na Galiza e o
61 , 18% en Lugo mentres as opcións de esquerda e nacionalistas fracasaban estrepitosamente, precisamente naquelas zonas
máis beneficiadas palas políticas de benestar social, ponto central dos seus programas e, ademais, quizá a única política efectivamente aplicada. Patético e lamentábel que o PP que abomina do socialismo e dos nacionalismos catalán , basca e galega e
reticente con Europa sexa quen se nutra das políticas de protección social financiadas, en boa parte, polos seus inimigos declarados , mentres o resto dos grupos seguen uns na busca do imperialismo perdido e outros en La Curuña. hai que sacar a pu cha diante dun Cacharro capaz de convencer aos seus concidadáns de que é el quen lles paga a pensión e que Pujol e Arzallus son salteadores de camiños . Todo iso nun país democrático, con libre circulación de persoas, rádio, TV , periódicos , etc.!
Creo que foi Lenin , agora obxecto de chufla nos cabarets de
Moscova, quen dixo: "A verdade é sempre revolucionária" e quizá estaba no certo . Informar verazmente á povoación galega
permitirá coñece.r e expresar mellar as própria.s preferéncias,
elexir e captar aos representantes políticos máis idóneos e prescindir de intermediários ineficaces e alleos. +

vatización non se levará a cabo e lembran as suas negativas experiéncias anteriores.
En concreto, mencionase o
esgazamento da sección de
motores do astele.iro ·que paso u a mans xermanas coa
criación en Porriño da empresa Motores Deutz, pechada
logo de recebir tres mil millóns
de subvencións.
Pola sua parte, o BNG considerou insatisfactória a resposta da Xunta toda vez que "non
con cre ta, nen se compromete
a nada'', rnália ·tardar cinco meses en dala a coñecer . +

- - - - ___ _ _ _______ _______________ .J ,
••.

•

• ;. :. ;, . : . i:

A. IGLESIAS
• -

)• .a

t •

1 1 !_1.) ......... l

1 .,.I _,.,

/

COOPERATIVAS DE MARISQUEO
1

J

Os produtores recoñecen que a qpmar está meio desfeita

A fragmentación do sector do mexilón
pode causar danos irreparábeis
• SEVERINO XESTOSO

Que os que ainda non se
decidiron a incorporarse
unha cooperativa o fagan.
Esta será, dacordo con
Rosendo Queimaño
Cancelas, xerente de
SOCOMGAL (Sociedade
Cooperativa Limitada
Mexiloeiros de Galiza) a
única maneira de avanzar
e unificar obxectivos entre
todos os que viven do
mexillón . "Os que estamos
na cooperativa seguimos
apostando pala unidade e
polo futuro". Oueimaño
abordou nesta·conversa
os problemas polos que
atravesa o sector
mexi loeiro.

a

/

"Os problemas veñen cando hai
un desequilíbrio entre a oferta e a
demanda e se cad ra ternos que
pensar nun exceso de produción"
-afirma Rosendo Queimaño. "Isa
non significa que a cantidade en
exceso se xa moita comparada
con outros anos, o que sucede é
que, hai un tempo, a calidade do
produto non era moi boa, sobretodo no mexilón que se enviaba
para fresGo. A fábrica leva o mexilón, cóceo e, segundo o resultado da cocción , a mercancía ten
máis ou menos valor. Alguns produtores enviaban para fresco o
mexilón con menos carne . Fo i
unha decisión trabucada, que pagamos todos, xa que o consumidor levaba o molusco para casa e
ao abri lo via que case non tiña
cama. Asi, a demanda foi baixando e~ caida de vendas puxo nervo sos aos produtores . Pior fo i
ainda comprobar que alguns mexi loeiros que non estaban nas
asociacións tiñan máis liberdade
para as vendas, ainda que fosen
á bai xa. Aqu í é onde empeza a
desintegración das asociacións.
O paso seguinte son os contactos persoais entre produtor e
cliente, e xa ternos a desestabilización . O importante é unificar
critérios e nestes momentos estamos facendo un grande esforzo
nas rias de Vigo e Pontevedra
porque consideramos que a
unión ten que ser total en toda
Galiza e que debemos comezar
por cada Ria para chegar despois
a acordes co Norte".
Sobre o momento de inestabilidade de prezos Queimaño non
semella preocupado, "o comprador aproveita o momento e se
pode mercalo a 45 no canto de
50, esa marxe de peso en quilo,
cando moves un millón de quilos , son cinco millóns de pesetas ao rematar o exercício. A falta. dun prezo unificado ·é Órixe
de moitos problemas".

Á pergunta sobre se aumentou a
produción o xerente de SOCOMGAL asegura que "na ria de Vigo, que é a que coñeze., ternos
que recoñecer que se incrementou a produ~ión . En parte débese á reordenación e criación de
novos polígonos. Por exem_plo
nas zonas de Liméns e Barra,
hai bateas que hp.i dez anos estaban en zonas interiores. Te-
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mos que ter conta que hai 1O ou
15 anos, estas bateas non tiñan
a capacidade de hoxe, ao mellar
terian uns 300 .m2 cun só batán
de madeira e a capacidade de
cordas que lle podian pór tamén
era pouca . Ademais estaban
fondeadas en poucos metros, co
que tamén tiñan limitada a altura
destas cordas . Calcule' a diferéncia dunha destas bateas en sete
ou oito metros de auga, e unha
na actualidade en Liméns , que
ao ser máis grande máis cordas
lle· poñen , ainda que persoalmente penso que iso é un erro
xa que se se quer calidade hai
que reducir a produción. A contestación xa está dita: Máis cordas e de maior lonxitude lévanos
a máis produción".

1

1

1
. 1

1
1

! Os mesmos !

prezos ca
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Os rilexiloeiros da Asociación de Barraña (Amebarraña) perta de Boira denuncian
direitamente a situación do
mercado, no que se · manteñen os mesmos prezos de
hai nove anos entres aumenta a producción.

Mistura de mexilóns
"Cando non están controladas
nen as vendas, nen as cantidad es e calidades , pode existir
d istorsión nos mercados -di
Queimaño. lsto é consecuéncia
da falla de unidade de que falara antes. Por exemplo, na nosa
Cooperativa, hai marcados uns
tipos de mexilón e , unha vez
elaborados , trátase de non desviarse da calidade de referéncia.
Hai moito tempo , o mexilón divid íase en pequeno , mediano e
selección. Pero hoxe non se fai
este último tipo, e séguense a
vender o mediano e o pequeno.
Tamén hai quen entre o mediano e o pequeno vende unha modalidade intermédia que de momento non está facendo moito
dano, pero que haberá que sopesar a longo prazo os posíbeis
prexuízos que poda acarrexar
ás outras clasificacións .

Á pergunta de que pasos están
dando desde a cooperativa para
mellorar a calidade, retruca,"nós,
neste momento, ternos a autorización para levar a cabo experiéncias nunha batea, e penso
que isto vai aprendernos moito.
Pensamos porlle só unhas 350
cordas que terán un máximo de
8 metros de lonxitude . Penso
que podemos obter unha calidade extraordinária, e seria estupendo que asi for, pois lograríamos no futuro traballando menos
lograr uns mellores resultados
económicos. Eu espero que a
todo o máis, no mes de Maio ,
estexa xa fondeada a batea.
"Nós ternos que producir uns tipos de mexilón e segundo as
normas estabelecidas darlles un
prezo. Cando hai demanda, todos producimos e vendemos
ben. Non podemos volver cair no
de hai uns anos, en que o produto se despachaba de calquer
maneira, sen se decatar de que
a partir da descarga no peirao ,
era cando ian comezar os problemas, pois afinal o consumidor
que var ser o que de verdade decida se se vai continuar consumindo mexilón ou non. O primeiro que debemos facer é cambiar
o sistema produtivo, debemos
arriscamos a facer un produto de
alta calidade, pensando un pouco na redución da produción , -e
ese produto vai ser solicitado e
de seguro que vai ter prezo.
Sobre a promoción do mexilón ,
SOCOMGAL ·opina que é nece-
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Tamen sinalan como atranco
as bateas situadas en pouco
fondo que coa nova regulamentación buscaron máis altura de corda. Cando se fixo
a reordenación que puña un
tope no número de cordas e
limitaba a lonxitude de cada
unha delas, pensouse que
se ia reducir a produci(>n, o
que non aconteceu. Tamén
opinan que por unha série
de causas é posíbel que o
número de bateas sexa
maior que no 76 ou 82 .
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As solucións individuais dos mexiloeiros prexudican ao conxunto do sector

Viveiros fondeados
Decreto 423/93 do 17 de Decembro; polo .que se refunde a normativa vixente en matéria de marisqueo, extracción de algas e
cultivos mariños.
Artigo 222 •
1. - Os viveiros fondeados en augas de oompeténcia dá Comunidade Autónoma de Galiza deberán ter unha-superfície máxima de
explotación de cincocentos cincuenta metros cadrados, cun máximo de cincocentas cordas para o cultivo de mexi1ón. ·
·
2. - A lonxitude máxima de cultivo por viveiro non poderá sobrepasar os seis mil (6.000) metros , cunha limitaciónde doce (12) metros por corda.+
·
·

Entenden que non se da tanto incumprimento de clasificacións como se pretende .
No que se retire ás depura.doras e á comercialización , é
evidente a disgregación actual dos mexiloeiros. Son
moitos, demasiadas mexiloeiros os que non se poñen
de acorde. Agora parece que
están_procurando a integración, pero en calquera caso,
para abordar decisións competitivas o sector teria que
estar unido nun 90 ou 95 por
cento. Non outra forma haberia de manter unha relación calidade/prezo. "Ti podes ir cun prezo elevado , pero se o veciño vai cun prezo
máis baixo , ti non vendes".

Esta Asociación continua en
sário fomentar o produto, facer
Sobre Opmar pretere non talar
Opmar, e saben que a pri"coido que debemos estar unidegostacións de mexilón en mermeira medida é unir á prócados de tirada, facer unha boa
dos comezando pelas rias. Co
pria Organización de Produpublicidade do produto, pero que
Norte unido e o Sul unido, debetores que descreben como
esta coincida con cando o meximos chegar a acordes e esque"médio ·desfeita ". Despois
lón estea en carne. "Se cadra tacer desputas, esquecendo opamén haberia que facer unha vesado pois todos cometemos . 1 haberia que tratar de integrar
da do mexilón nos desoves, ainerras , e debemos darnos conta 1 ás demais Asociacións nesta
da que non nos geste. Coido que · de que ternos un negócio de fu- . : ou neutra Organización, poro mercado non solucionará os . turo no que podemos defender- : que teñen claro que "se deproblemas se non cambiamos a
nos, que se o sabemo.s explotar : ben unir todas as partes poeducación que ternos sobre calipode ser un bon · capital para os 1 síbeis".+
1
filias que veñan detrás".+
dade e produción".
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Ortega y Gasset I Montesa
Pza. Independencia, 2
Pza. Cibeles (P. Prado)
Pza. Cibeles (subterráneo)
Pza. Cortes, 6
Serrano, 108 ·
Serrano, 76
Goya J Alcalá
Goya, 63
Goya, SI
Goya, 23
Pza. Roma, 3
O'Donell, 55
Narvaez, 24
Martín Soler, 10
Est. Auto. Auto Res
Pza. Sto. Domingo
Gran Vfa, 27
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Gran Vía, 39
Gran Vía, 60
Gran Vía, 23
Gran Vía, 22
Gran Vía / Montera
Gran Vía, 38
Gran Vía, 26
Gran Vía, 54 ·
GranVía, 30
Gral. Perón, ·16
Orense, 2
·Bravo Murillo / Sta. Engracia
Gta. Cuatro Caminos, 5
Reina Victoria, 42

Juan XIII, 9
S. Feo. Sales, 28
Gta. López de 'Hoyos
Gral. Moscardó, 1
Concha Espina, 6
Princesa, 23
Cuesta S. Vicente, 6
Princesa, 56
· Fuencarral, 111
Fuencarral, 112
Pza. Sta. Bárbara
Puerta del Sol, 1
Puerta del Sol, 6
Puerta del Sol, 8

Puerta del Sol, 10
Puerta del Sol, 13
P. Recoletos, 14
Alcalá, 46
Alcalá,.SO
Pia. Callao
Eduardo Dato, 21
Mayor, 5
Pza. Isabel II
Gral. Yagüe, 2
Francisco Gervás, 8
Cap. Haya/ Bravo Murillo
Mateo lnurria, 3
-Pza. Cuzco {Hotel) .
Pza. Cuzco (pares Castetlana)
Gral. Yagüe, 40
Cta. Zorita, 30
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EFORMA SANITÁRIA

P.OLÍTICA

Xubílase' no. mes.de-Setembro e volta á Galiza ·

Vítor Moro disposto
a integrarse no PP

.

DELMI ÁLVAREZ
I

;

En pouco tempo, a sanidade pública só xestionará,
os . s~rvizos que non sexan rendábeis

O Sergas ·privatiza tamén
a coordenación das urxéncias
•MARIA ALONSO

O Servizo Galega de
Saúde (Sergas) optou
por afastar da xestión ·e o
control públicos tamén o
servizo que servirá para
coordenar toda a
asisténcia urxente, o
chamado 061 , que forma
parte do fallido proxecto
de reforma das
urxéncias.
O recentemente constituído Instituto Galego de Medicina Técni- ca, que. canta con presupostos
públicos pero incorpora critérios
de xestión privada dos recursos
, e se ocupará tamén de controlar a alta tecnoloxia hospitalar,
será a empresa encarregada da
explotación da central de coordenación do 061, que estará
ubicada en Santiago de Compostela, no edificio da Cecop de
·
San Marcos. .
O sistema do 061, que permite
ao cidadán porse en contacto telefónico con protisionais sanitários en casos urxéntes asi como
receber a asisténcia máis axeitada ao seu caso, leva xa alguns
anos funcionandó noutras comunidades do Estado, pero baixo o control directo da xestión
do lnsalud. A idea de criar este
centro coordenador tora expre.sad a xa publicamente polos
xestores sanitários galegas antes de se produciren as transferéncias do lnsalud, pero desde
aquel momento o proxecto para1isouse e recóllese agora cun
marcado carácter privatizador.
A decisión de confiar tamén
este servizo a este tipo de empresas híbridas supón un paso
máis na procura de deixar baixo a xestión pública unicamen-

te aqueles recursos "dos que
resulte difícil obter rentabilidade económica. A privatización
do 061 súmase á do Hospital
de Verin, que irá acompañada
proximamente pala dos hospitais que agora se atopan en fase de construción, á do Centro
de Transfusión de Galiza, á do
Instituto Oftalmolóxico, á da alta tecnoloxia e os. arquivos .
hospitalares, asi como á xestión dos resíduos sanitários.
O Partido Popular perseguiría,
se9undo Guillarme Vázquez,
deputado do BNG, "modificar
no conxunto do Estado a Lei
Xeral de Sanidade, para permitir a definitiva privatización da
asisténcia sanitária e despois
adaptar a normativa galega a
esoutra de rango superior".

os e a conexión cos centros sanitários· hospitares e extra-hospital.ares para dispar en todo
momento de información sobre
a presión asistencial en cada
un deles e a oferta real de servizos dos mesmos".
E~capar

a calquer control

O feito de a contratación de
persoal deste servizo non formar parte da oferta de emprego público da Administración
sanitária está a ser un motivo
de preocupación entre as distintas organizacións sindicais,
que consideran que deste xeito
non poderá existir o menor
control sobre os critérios de selección do persoal, como xa sucedera por exemplo no Centro
de Transfusión de Galiza, onde
están a traballar. persoas vencelladas ao PP e á Consellaria
de Sanidade, segundo denunciara a CIG.

Guillermé Vázquez asegurou
que as medidas privatizadoras,
criticadas constantemente desde a oposición parlamentar .e
desde distintas forzas sindicais
Emulan~o o exemplo dos xesda Galiza, non fixeron máis
tores da Fundación do Hospique comezar, xa que "a sanital de Verin, que publicaran
dade pública é un xigantesco
nos periódicos locais o f]rocepastel moi apetecíbel economiso de selección de persoal e
camente talando, ao represenbasearan este nas entrevistas
tar arredor da terceira parte
persoais, os licenciados en
dos presupos.Medicina e Cirutos globais que
_xia que desexen
manexan as ad-traballar no cnem in i straci óns".
sanidade
tro coordenador
do 061 han papública
Entre. os obxecsar unha entretivos mencionavista persoaJ e
un xigantesco un cursiño que
dos para a posta en marcha do
serán valorados
pastel
061, asegúrase
con critérios
que este dispomoi apetecíbel · subxectivos e
sitivo intenta
non .mediante
economicamente baremos
evitar "o empresimila~
go indiscriminares aos doutras
do dos limitados
ofertas de emrecursos dispoprego na saniníbeis para a asisténcia ás urdade pública. A Consellaria de
xéncias e ás emerxéncias". EsS_anidade ten anunciado xa
ta finalidade lograrase a meio \ que o devandito servizo comeda coordenación de dispositi~ará a funcionar neste mes de
vos, mópeis terrestres ou aére-M~rzo.+
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Vítor Moro estima "aberto o camiño para inte.grarse no PP".
Guiña Crespo, de viaxe a semana pasada en Catalunya realizoulle o oferecimenfo, aceitado de contado polo sub-governador do Banco de España
en Barcelona. Despois dos repetidos anúncios de desembarco na política galega, através
de CG, CNG e cantas operacióñs se puxeron en marcha no
centrismo galaico, Moro semella que agora atopou unha cadeira perto do poder na que
sentar cando regrese á Galiza.
Até de agora os repetidos intentos saldáronse con outras
tantas retiradas, nunhas ocasións porque non lle vian futuro, neutras ·porque non estaba
disposto a deixar o seu pesto
en Barcelona por cutre incerto.
Cunha boa campaña de imaxe
e certa amizade ce alguns xorn,alistas logrou convertirse no
merlo branca da política galega
ainda que só se lle ouvise un
único asubio, desafinado, na
primeira corporación viguesa.
Agora volta á Galiza ao xubilarse no mes de Setembro, polo
que non perde nada ao procurar unha nova ocupación. Xa
antes de viaxar Guiña á Cata-

'

lunya, Vítor Moro comezou unha campaña de c.o laboración
na prensa galega, principalmente en El Progreso de Lugo,
opinando en castellano sobre
os temas de máis actualidade
da n.osa nación. Non estraña
asi que afrme que o que pre-·
tende é realizar política na província luguesa.
Esta posibilidade foi ben acollida
por Cacharro Pardo, ainda que
semellan existir algunhas discrepáncias. De momento Vítor Moro quer mellor facer política en
Madrid , polo menos mentres
non se despexa o panorama galega. Cacharro tamén seria partidário desta posibilidade, pois
teríao máis controlado, :-iero, sobretodo porque na sua idea está
encabezar a próxima lista do PP
ás autonómicas e converterse
en Conselleiro de Administración Territorial, con Guiña como
Vicepresidente.
Guiña Crespo ficharia deste xeito
un aliado para se enfrentar con
Romai, ainda que teria que consultar aos oráculos para saber o
seu futuro, xa que Vítor Moro,
pésie á sua boa prensa, levou ao
fracaso a todas as opcións políticas nas que participou.•

Segundo UG

Galiza nunca contou
menos no Estado
•C.V.

A Comisión Executiva de UnidaGalega fixo público un documento no que denúncia o reforzamento do centralismo que afecta
a Galiza xa que "nunca contou
menos na política estatal".

d~

Domingo Merino destacou a exis, téncia dun "pacto tácito entre o
Governo central e a Xunta, lago
da chegada de Fraga, que produ-ciu o afeito dun estupefaciente
sobre as reivindicacións da sociedade galega". Oeste xeito, sinalou a aceitación da política de
cuotas leiteiras e o pacto das autovías que desacreditan o gover_no do PP en Galiza, cu a introduc;ión de recortes á normalización
lingüística. Asimesmo criticou o
"anticatalanismo" que tentan agachar o centralismo e utilízase para introducir recortes ás conquistas dos nacionalismos.
No entanto, UG considera que o
centralismo non ven só da man
dos populares senón que tamén
PSOE e 1U acusan a tendéncia na
sua oposición ao "recoñecimento
do direito de autodeterminaeión".
En canto á política estatal Merino
sinalou que é necesário pedir
responsabilidades ao governo de
González para aclarar os escándalos políticos e financeiros, e
afirmou que "non vemos outra
forma que coa demisión do Presidente do Governo". Ao tempo,
para UG, o PP non está en condicións de "aterecer g_
arantias no
terreo da ética política" habida
_c_?n_ta dos _c~sos 9~ co:,.r1;11;>9ión

Domingo Merino.

constatados no governo da Xunta. A alternativa para Merino só é
posíbel co BNG "como esperanza da sociedade galega desde a
dupla perspectiva de defensa
dos intereses xerais da Galiza no
Estado e na Europa" e cun aumento do peso político da Galiza,
cun "incremento da presenza institucional dos nacionalistas".
Merino fixo tamén un balance
positivo dos catre meses que
transcorreron desde a integración de UG no BNG, e destacou
o feito de que membros desa organización estivesen traballando
desde o comezo nos órgaos de
dirección da frente nacionalista
nunha "convivéncia positiva". ·
Sobre a presenza de UG nas listas eleitorais de cara as próximas municipais, Ana Gandón sinalou que "non hai reparto de
cuotas, nen connosco nen con
cutres colectivos, todos somos
afiHados ao BNG e ternos os
r:nesmqs direito~". •
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O caso Abe/ardo Pardo frea as expectativas do alcaldábel vigués

Manuel Pérez, un político afectado
pola corrupción -antes 'd e acadar o poder
1
1,

1
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•M. VEIGA

Manuel Pérez, cabeza da
oposición no concello de
Vigo, pode ser un dos
escasos políticos tocados
por un.caso de corrupción
sen antes ter logrado o
poder. Este oriundo de
Saber, militante popular,
que fachendea de don de
xentes, semella estar en
horas baixas. Os últimos
inquéritos non o situan
como futuro alcalde da
cidade olívica.
Manuel Pérez Alvarez afilíouse
ao PP en 1987, coincidindo coa
sua postulación a concelleiro como segundo da lista. Deputado
e ex conselleiro de Traballo, estivo a piques de converterse en
máximo rexidor municipal en
Maio de 1991 , cando a candidatura que lideraba quedou a un
pasto da maioria absoluta. Foi a
sua máis grande frustración . A
patada que recebera en San Gaetano tiña pensado compensala
co bastón do concello. Fontes
fiábeis situaban aquel ano en
trescentas o número de prazas
xa apalabradas polo PP con outras ·tantas persoas para ocupar

postas diversos no próprio concello ou en organismos dependentes do mesmo. A inopinada
marcha de Manuel Soto e o
acorde para formar un governo
tripartito fixeron o milagre de que
un PP máis votado que nunca
na cidade e hábil recolledor da
protesta viciñal contra Soto ficase ás portas do concello.

do que foi vítima Suso Costas,
non pode evitar que lle lembren
que Santiago López Guerra, portavoz dos viciños e hoxe líder da
candidatura independente Si
Teis, era até hai moi pouco simpatizante do ·seu partido. Un caso no que tamén está Enrique
Lago, portavoz dun grupo de comerciantes da zor:ia, ex militante
do PP e cabeza visíbel, durante
algun tempo, do .conflito.

Segunda
oponunidade e derradeira
Ten para el unha segunda oportunidade neste Maio de 1995,
pero a posíbel implicación do
seu brazo direito, Abelardo Pardo, nun ronsel de casos de extorsión a construtores parecen
terlle chafado parte das espectati vas. Pardo , ex funcionário
municipal , e persoa de longos
brazos no edifício da Praza do
Rei , tamén figura, como acusado por estafa, no asunto Proneiras. Pérez tivo que desvincularse del, enviándoo ao grupo mixto , pero as suas relacións seguen senda a todas luces íntimas. O PP foi o encarregado de
boicotear, segundo as outras
tres forzas que operan no concello, a investigación sobre os
casos de corrupción urbanística.
Pérez procura, a un tempo, que
non se tire .da manta .e que nao
se note demasiado. Toda vez
que o seu partido semella metido, a nível estatal, nunha cruza-

Manuel Pérez.

A. IGLESIAS

da contra a corrupción socialista, estaria mal que un líder local
do PP aparecese ante os eleitores como encobridor.

. cunha prática violenta que COQta
con escasos apoios na cidade e
a cada menos no próprio bairro.
O governo tripartito (PSOE,
BNG, UG) acusa a Pérez de facer "populismo irresponsábel"
absténdóse no debate sobre a
empacadora a nível local, pero
calando no Parlamento galega,
onde Pérez é deputado, evitando
enfrentarse ao seu partido que é
o responsábel do actual plano de
resíduos sólidos. Agora, ainda
que condena os ataques dos viciños de Guixar •. como o recente ·

O cazador cazado en Gui.xar
Outra das máis recentes estratéxias de Pérez parece estar igualmente a voltarse contra el. Trátase do conflito da empacadora de
Guixar. Como "instigador político
dos incidentes", a dicer do governo municipal, pode verse agora
misturado ante a opinión pública

20 TÍTULOS. 2 CADA 2 MESES
;1.A_-Y,..~

l . O prehistórico
2. Os habitantes dos castros
3. O galego-romanos
4. Os viquingos en Galicia
5. Bi po e monxes
6. Os reís de Galicia
7. Os nobres
8. Os irmandiños

1

12.
13.
14.
15.

Os labregos e os novos cultivos
Os ilustrados
Os guerrilleiros
Os carlistas e liberais
16. Os galeguistas
17. Os primeiros industriais
18. Os emigrantes
· 19. Os gal egos do ·36
20. Os demócratas

r-

1

NOME
APELIDOS

ENDEREZO - - - - - - - - - - - - - - - - - C.P.
TELEF. - - - - - - - - - - POVOACIÓN
. N.l.F.

1
1
1
1

1

Suscrébome a NOSA HISTORIA INFANTIL da que recibir!=li 2 números cada 2 meses.ao precio de

900 ptas. menos o 20%.
PAGO DOMICILIADO
BANCO/CAIXA DE AFORROS - - - - - - - - - - - - - . , . - - - - - - - - CONTA/LIBRETA
TITULAR DA CONTA/LIBRETA
Nº SUCURSAL _ _ _ _ _ POVOACIÓN
PROVINCIA
CÓDIGO CONTA CLIENTE
Entidade /

/

/

/

1 .Sucursal 1

1

1

1

1 D.C .

L[J

Nº canta ._/~~~~~~~~

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta,
os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados no seu Banco/C¡ixa
de Aforras por PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. (A _NOSA TERRA).

1
·

ATIE

SI NATURA

~ ~ /· ~·-- ~ ·-- " ~ - ~ ~ ¿~ - ~ ~ -

"Os
prehistóricos" e
"Os viquingos
en Galicia"
aparecen o fin
de F ebreiro.
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A pasada semana un inquérito de
Faro de Vigo outorgaba á candi.:
datura de Pérez non máis de t2
concelleiros, dous menos da
maioria absoluta que lle· resultaria
imprescindíbel para governar. O
mesmo dia, outro diário local, o
Atlántico concedíalle nun mostreo
diferente os catorce ·concelleiros
xustos que o farian alcalde. Sen
embargo, fontes coñecedores en
detalle deste segundo inquérito,
coinciden en que o PP non pasaría dos doce edis.
Se desta non logra a cobizada
alcaldía, o de Saber quedará tocado posibelmente para a política local no futuro. Teria que vol tar a Santiago como un fracasado para enfrentarse con abundantes competidores ou conformarse cun gratificado pasto de
retiro, tipo Consello da RTVG,
onde se cadra lle poderia tirar
mellar partido ao seu indiscutido
don de xentes. •
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ENCADERNADA

1978 -1993
(16

TOMOS)

Os viciños tentaron falar con Lino Freire antes de que abandonase a sala.

ANXO IGLESIAS

Os viciños denúncian no Valedor ao alcalde Lino Freire

En Bueu proiben o uso da Casa da
Cultura para 'protexer ao párroco'
• ARANTXA ESTÉVEZ

To mol
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A coleición·

D
D
D
D
D

complet(J
(16 to1nos) ao
prezo .de
68.000pta/

o
o

A tensión estoupou entre
os viciños de Bueu na
derradeira semana de
Febreiro. Despois de
vários meses de conflitos
co párroco Ramón Beiro,
agora, a denegación do
permiso de reunión
dunha asociación de
viciños na casa da cultura
provocou no concello o
enfrontamento directo co
alcalde Manuel Lino
Freire, que optou por
marcharse sen atender as
demandas que lle
solicitaban.
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Os membros da asociación "Vila
de Bueu" apresentaron unha denúncia ante o Valedor do Povo
por considerar que a negativa
do alcalde seguiu un procedemento ilegal. Pola sua banda,
Lino Freire recoñeceu que non
podía permitir que a asociación
se reunise xa que tiña que pro- ·
texer a un viciño do que non
quiso dicir o nome pero en referencia ao párroco.

para os viciños. Desde a marcha do anterior sacerdote, sucedéronse as queixas referentes a
Beiro aoque consideran un mal
párroco, moi arrimado á direita
política e que pretende "gover- ·
nar" a vila. A sua fama chegou
ate as cantigas das comparsas
do Antroido de Bueu: A min chámanme Ramón, o negocio inmobiliario dáseme que é un
montón, de fincas e monetarios
entendo un mogollón.
"O alcalde ten medo de que nos
reunamos porque sabe a nasa
posición en canto ao cura e ere
que irnos falar del ou tramar
algo", dicia Pedro Portela, presidente da asociación de viciños
"Vila de Bueu". O representante
do BNG, Xosé Novas afirmou
que os membros da organización nacionalista no concello tamén sofreran a mesma discriminación en canto ao aceso ás dependéncias do concello para actos e reunións informativas de
interese municipal. "Estamos todos pagando o nulo respeito
que Lino Freire ten polas leis.
Só respeita cando a xente está
de acordo con el, o malo é cando acontece o contrário", dixo .

A fuxida do alcalde

O pleno extraordinário que o coriOs viciños ateigaron a sal9 de
cello de Bueu tiña previsto celeplenos e increparon ao alcalde.
brar o Martes dia 28 converteuse · "Mentres solicitamos a casa da
na oportunidade dos viciños para
cultura para a constituci.ón e esmanifestar a sua protesta. As
tatutos da asociación, nola conperto de duascentas persoas que
cederon pero cando a pedimos
enchian o salón de plenos, case
para tratar os noscs próprios
· todas membros da asociación
asuntos, respostaron non sen
"Vila de Bu.eu", estaban indignadar tazóns. Esta negativa está
asinada pola concelleira de dedas pola negativa do alcalde de
conceder/les o ·salon de actos da · portes e non . polo alcalde. AdeCasa da Cultura para celebrar as
máis non ten número de rexisto
suas reunións. "Non vai ceder,
anda a dicer que o concello é del
e que non vai deixar que o utilicemos", comentaban unhas viciñas
que portaban pancartas coas verbas liberdade de expresión antes
de comezar o pleno.
1

Os viciños ateigaron

a sala de plenos e
¡.,. ·increparon aO
.~ICalde . ...... ;.
~
1
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A relación deste suceso cos
contínuos conflitos co párroco
'
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de saida, polo que é ilegal", explicaba Antonio Pereira, presidente da contraria de pescadores e secretário da asociación.
Os membros de "Vila de Bueu"
pedíronlle explicacións ao alcalde e consideran que as instalaqións do concello , nas que entra
a casa da cultura, son de uso
público. "Se se lle deixa a outros
grupos, porque a nós non? ",
perguntaba unha viciña. Manuel
Lino Freire, tentando non dicer
nada, deixou clara a sua postura contrária á asociación. "Non
creo que o que peden os viciños
sexa o uso correcto da casa da
cultura. Os usos teñen límites, o
que non se pode é tentar enganar a unha institución. O governo municipal ten que responder
dos seus bens e, ademáis, a
verdade é que teño que protexer a un cidadán", respostou .
Os viciños que se manifestaban
riron de satisfacción por descubrir
cal era a .razón da negativa. Non
conseguiron que Lino Fr~ire dixe-se o nome do párroco porque
ante a tensión provocada na sala,
o alcalde optou por marchar. "O
que acontece é que alcalde e o
párroco e~tán ali9-dos. Dende que
chegou, Beiro aglutinou a dereita
máis tradicional arredor del. Todos os viciños sabemos que xa
tivo conflitos nas anteriores parróquias nas que estivo", explicaba
Carme, unha viciña.

a

o alcalde resístese conceder o
permiso e os viciños están dispostos a irromper en todos os
plenos até obter unha resposta
satisfactória. Solicitaron o posicionamento dos partidos con representación no concello, obtendo o apoio claro do BNG e implícito do PSOE. "Hai un señor que
manda máis ca el. Non vai deixar
a casa da cultura mentres o cura
estea nesta vila", afirmou. Manuel
Hermelo, do PSOE. Mentres o
alcalde se agacha e evita o enfronta mento, os membros da
asociación "Vila de Bueu" eren
que o que -pasa en Bue u non é
prqpr,iq c;:ll,JrJQq ~~gi,ocrác_i~ ..•. _
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DEPORTES POPULARES

.A tempada de competición vai do 4 de Marzo ao 9 de Decembro

Galiza segue a liderar o .piragüismo
Federación Galega, a acertada
escolla e capacitación técnica
dos profesores da Escala de
Tecnificación Deportiva de Ponte'1edra, e o traballo de dúcias
de monitores á procura se nsvosceleizoados infantis . Baste
pensar que dos 62 clubes federados , 22 non entran na competición; adícanse á prática, entendida está como lecer, divertimento ou hábito saúdabel.

• RODOLFO DA CUÑA

Cun palmarés abraiante,
integrados en 62 clubes e
con 3.500 licéncias
individuais, os palistas
galegas mantéñense un
ano tras outro nos postos
de cabeza. Nestas últimas
oito tempadas Galiza ven
liderando con mestria o
Carr)pionato por
Federación"s, adiantando a
asturianos e castellanoleoneses, os seus máis
directos rivais.
Cando nos anos cincuenta Lugo
se converte na capital galega da
especialidade, poucos podian
imaxi nar daquela que das terras
entre o Miño e o Eo ian sair nemes hoxe míticos, alguns ainda
en activo . Tal é o caso de Ramos Mis ioné , Chilares e Míguez , prime iros medallistas
olímpicos que o país deu á selección ; ou Pedro Cuesta e Xacinto Regueira, directamente implicados no rexurdimento do piragüí smo portugués . Mais os
feítos amasan que a obtención
consecutiva de seis Copas de
España lnfantis, seis Campionatos Estatais por Federacións , e
ademais os oito Prém ios Especiais á Mellar Federación Autonómica, non son consecuéncia
da casualidade ou da boa fortuna, senón froito dunha mistura
entre o entusiasmo persoal , o
traballo de base e a elaboración
duns amplos calendários de regatas nacionais e internacionais . De tal xeito que para o
presente ano a Federación ten
previstos en todo o Estado máis
ele 40 encontros, entre concentracións e regatas.

Galegos nos mundiais
Ademais das estáncias previstas
no Xapón e Alemaña por mor
dos Campionatos Mundiais , cita
na que a selección española pode contar con oito senior e seis
junior .galegas, o número de re gatas ao longo da nasa comunidade resulta certamente ser

A selección
española pode
contar con oito
senior e seis junior
galegas.
(/)
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Cunha maior promoción, Galiza podería ser competitiva a nivel mundial
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! Os remeiros galegos medallistas
¡ nos campionatos de España
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O pasado 18 e 19 de Febreiro
celebrouse na pista sevillana
de La Cartuja o Campionato de
Fondo por Clubes-Campionato
de Inverno de Remo Olímpico,
na especialidade de banco móbil , coa participación de oito
clubes galegas nas categorias
xuvenl e senior. Neste primeiro
encentro estatal oficioso, un
dos preparatórios cara os encontros finais por categorías, a
participación dos nosos remeiros pode calificarse como moi
satisfactória, dado o seu bon
rendimento . Tendo en canta

Samertolomeu e Amegrove
que a tempada ven de comezar, e que se están .a quentar . acadaron as finais.
motores, cabe ainda esperar
PROXIMAS REGATAS
uns mellares resultados para
GAUZA:
as finais e Maio, Xuño e Xullo,
26 de Marzo. Open preparatóque veñan confirmar o exceria (Castrelo-Portodemouros)
lente momento que actualmen~
1 ¡;je Maio. Copa do Ribeiro
te atravesa o naso remo.
(Castrelo)
MEDALLEIRO GALEGO

Náutico de Vigo .... .. .... . 2 medallas de prata, en 4 sen/senior
e xuvenil.
Remo Miño de Tui. ....... 3 medallas de bronce, en 4 sen/senior,
2 sen/senior e skiff feminino
·

ESPAÑA:

8/9 de Marzo. Regata Open de
Primavera, (xuv./sen).
617 de Maio. Regata Copa Primavera (inf. /cadete) .
13/14 de Maio. Confrontación
Nacional, (xuv. I sen).•

L------------------------------------------~-------------------------------. bastante maior, pois anualmente
véñense realizando as denominadas ligas provinciais galegas
(co apoio das Deputacións), na-

queles días nos que os comproinisos federativos o permiten.
Portante, as causas dos exce-

· lentes resultados obtidos nestes
anos só poden ser comprensíbeis se se considera o ·labor
asociativo promovido desde a

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

O metal exemplo de resisténcia
á reforma laboral
.
•M.V.

O metal converteuse no ramo
abandeirado da resisténcia á reforma laboral que se está a aplicar progresivamente nos diferentes sectores económicos. A
folga mantida, na província de
Pontevedra, durante máis de
vinte dias e as cláusulas de blindaxe incluídas no convénio do
ano pasado permitiron até agora facer frente ás medidas desreguladoras.
A resisténcia á reforma laboral
nos convénios- era consigna
teórica das centrais estatais,
logo de que as folgas xerais
convocadas non fixesen recuar ao govemo centra~ ·e unha vez que fosen abandona-

1

ciación colectiva. Ao tempo, esta central móstrase crítica cos
demais sindicatos aos que culpa
de ter tomado aberta postura en
· favor da "paz social" de ac:;ordo
coa 'CEOE e o governo do Estado. Ao tempo a central nacionan·sta considera que "a abertura
de mesas de negociación estatal en substitución das Ordenanzas Laborais está . a provocar un
efeito centralizador das decisións, que se estende máis alá
Pola sua parte a patronal do ramo está a intentar a aprobación . das matérias contempladas até
agora".
dun acorde marco sectorial de
tipo estatal que permita introducir gradualmente diversos as- . A CIG puxo tamén de manifesto
estes dias o seu temor a unha
pectos contempladós na reforterceira onda de reconversións
ma laboral. Esta prática é rexeino sector naval que p.fectaria
tada pala · CIG que defende, ·en
contrapartida, o convénio de - aos pequenos e medianos estaleiros, caso de Barreras.•
empresa como ámbito da nego-

das outras medidas de presión. Contado, os convénios
· asinados posteriormente en
moi poucos casos puxeron en
prática . este princípio de facer
frente ás medidas que diminuian con claridade os direitos
adquiridos dos traballadores. A
CIG pon agora ao metal como
exemplo do que debería suce- ·
der neutros casos.

·ACIG
critica a
centralización
da negociación colectiva,
asi como os
intentos de
· introducir a ·
. reforma
laboral.

Para poderen facer frente aos
gastos- dunha competición non
profisional que a cada temporada obrígaos a dispar dun mellar
material, e portante máis caro,
alguns clubes comezan xaii pi
sae a cada temporada obrígens
diferentes das habituais. Tal é o
caso dos "Breogán '', quen xa
e·stán a oferecer paseos de "tu. rismo activo e natureza" pala
enseada do Grave, desde a foz
do río Umia ao itsmo e a praia
da Lanzada.
Exemplo que ben poderian seguir outras asociacións e centros deportivos , pois ao tiraren
partido das posibilidades das
nasas Rias, encaros e ríos, non
· só ampliarían a oferta do turismo rural e do turismo de o das
posibilida qs ben poderian complementar os cativos ingresos
que, por via da Secretaria para
o Deporte ou polas cuotas de
sócios e palistas, fªn que os
máis deles apenas podan cobrir
os seus gastos de mantimento e
representación. •

QCAMIÑO DO ISLAM

Pedro Martínez .Montávez, arabista
'0 islamismo medra porque os modelos ocident?listas fracasaron'
• G. LUCA DE TENA

A tensión de Alxéria aumenta A
diário..
Dicer que a situación de Alxéria é
grave, non é novidade nengunha. ·
A orixe imediata do problema está no trascendental erro pd ítico
que se cometera ao parar un proceso eleitoral limpo abondo. Tanto aguilloaron aos lídimos gañadores da eleicións, que non era
difícil prever as reacións posteriores. Parece que a presión da
Franza. foi decisiva no roubo das
eleicións. Posteriormente foise
producindo unha oposición que
ten até nove grupos de ideoloxia
política, social e cultural moi diversa. Por estratéxia, están coaligados para se opoñer aos dictados da x-unta militar. Despois
produciuse unha radicalización
enorme nos próprios grupqs islamistas que abogan polo confrontamento frontal que non só admite senón que pratica o terrorismo
máis indiscriminado e abominábel. Esta posición foi gañando
terreo fronte outros grupos islamistas qt,Je se comportaran antes
dun ,x~ito máis moderado e que
avogaron polo diálogo político.
Penso que isto perxudica gravemente a todos os islamistas e lle
perde caudal de crédito e de res- .
paldo internacional.

Pedro Martínez Montávez (Xaén, 1933) é director do departamento de
Estudos Arabes e Islámicos e de Estudos Orientais da Autónon:ia de
Madrid. No mundo intelectual.español, belixerante contra a cat.:1sa árabe
por delegación norte-american~, Martínez Montávez reclama respeito e
recoñecimento das culturas dos países perdedores do Mediterráneo Sul
e o Próximo Oriente. O catedrático visitou Galiza para participar no curso
organizado polo Centro de Formación Continuada do Profesorado.

exemplo. Un debate sen concesións e coa aportación do meirande número de elem~ntos, poderia
estabelecer as regras de xogo
que ·evitasen unha internacionalización excesiva.

Nunha frente desa natureza haberia que comezar polas propostas políticas e económicas
e entender que o tirón do islamismo nace dunha desestruturación social moi fonda.
Contextualizando históricamente
as razóns do islamismo, o menos
que se pode dicer é que hai razons poderosas para que se produza. Sobretodo son de orde social e proceden do fracaso de diferentes modelos de salvación e
desenvolvemento aplicados de
xeito mimético e traumatizador ao
mundo árabe islámico, con resultados maioritáriamente ineficaces. Con todo, coido que a sociedade en calquer país islámico a
finais do século XX, non se pode
constituir a partir dunha orgaización islámica tradicional, que resultaría completamente anacrónica e non menos prexudicial que
os modelos alleos. Non solucionaria cousa unha sociedade islámica que repetise nun mundo
complexo, diferente e convulso,
coma o de hoxe, modelos de sociedade que tiveran vixéncia no
seu momento e circunstáncia.
Se os ideólogos do islamismo,
que é un movimento plural e diversificado, parciamente confrontado nas suas diferentes tendéncias, seguen a pensar que a saida e rexeneración deste mundo
consiste en aplicar sen máis modelos sociais e culturais resucitados de hai séculas, o que producirian son prexuícios para esas
sociedades.

'Querer solucionar
os problemas de
hoxe co islamismo
tradicional non ten
sentido"
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¡----'Se o mundo
¡ islámico ten que
1 elixir entre un
¡· governo de
! turbantes e un
governo de cascos,
non se vai parte
nengunha"

Desde posicións contrárias,
franceses e norteamericanos
encirran a situación do país.

1

Compre ser o máis realista posíbel e non xustificar, pero si asumir como un dos dados das novas situacións que a internacionalizacion é inevitábel. Entre ou-·
tras razóns· porque non é un feit.©
novo senón constante. No Norte
de África e no Magreb, todo, dun
xeito ou doutro, foi internacionalizado hai tempo. O que compre
esixir con rotundidade absoluta é
que a internacionalización non
supoña unha sustracción de responsabilidade nen estorbe qu~
sexan os nacionais de cada lugar
os que discutan e procuren as
solucións dos problemas. A internaci onal.ización non pode ser
quen decida. No seu marco discútense problemas de liderazgo
tanto máis graves porque son
económicos e non políticos.

Preservar
os intereses franceses
Como xulgar neste contexto a
proposta de Mitterrand de tra~
tar a situación de Alxéria nunha
· co~f~réncia ~~r.opea.
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Cascos ou turbantes
As d.uas beiras do Mediterráneo parecen dous cegos dándose consellos sobre o camiño
a seguir. Aos do Norte non lles
vai mellor co capitalismo.

ex-re~

A. IGLESIAS

Cabe perisar eón fundamento que
propostas desta envergadura non
nacen nen altruista nen inxenuamente. Parece que Mitterrand fixo
inicialmente esta proposición no
rexisto du.nha reflexión persoal,

de suxeréncia, coa intención de
preservar os intereses franceses,
e non os europeus, que non están hom6xeneizados na área. ·O
. liderazgo francés no Magreb é
unha das claves. Non deixaria de ·

ser interesante que a situación de
Alxéria se tratase en foros máis
amplos , non para internacionalizalo senón para elevar o debate.
Esa liña ampliaria as últimas iniciativas tomadas en Roma, por

Un pensador exípcio expresouno
ben: se a hipotética solución do
mundo islámico se reduce finalmente a ter que elexir entre un governo de turbantes e outro de cas-·..:
cos, non se vai a parte nengunha.
Calquera das dous propostas é ex-
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trema, reducionista. É claro que
calquera via de aplicación ten que
consentir na pluralidade de pareceres e opinións, que se ten que traducir na diversidade de partidos e
opcións políticas e no exercício de
direitos civis. ldeolóxica e socialmente isto móvese nun marco semellante ao que no Ocidente coñecemos por democracia. Con isto
non quera dicer nen moito menos
que a situación e o réxime político
que se fose producir tivese que ser
mimético das democrácias ocidentais, doutra parte abando desgastadas e derramadas éticamente. Vexo con pesimismo o futuro inmediato se os dirixentes dos paises árabes islámicos non o enteden asi.

Pero é máis razón que
non trascenden reproches ao Estado de Israel
pero todos están a lerlle a
cartilla do funcioriamento
democrático aos palestinos baixo ocupación.

O 23-F e o GAL
o

Pero Palestina, a nacionalidade
árabe que mellar representa o ~
progresismo democrático, so- fil
fre un castigo ocidental que du- Q
ra cincuenta anos.
..c
O problema palestino non é igual
ao de Alxéria. Fundamentalmente
é de nacionalidade, de recuperación dunha terra e de direto a unha pátria. Esta situación non cambiou polos últimos acontecementos do proceso de paz que atravesa unha situación crítica. Alxéria é
un xigante, un Estado nación que
pode liderar a actividade política:
no Magreb. O movemento nacional palestino foi seguramente o
máximo expoñente dos princípios
de aplicación da democrácia no
mundo árabe e unha das manifestacións máis claras a eses respeito. Non me parece rebatíbel esta
apreciacón. Pero compre indicar
que a a prática do poder, ainda
que nunhas condicións tan precárias, reducidas e por delegación
como foron nestes últimos anos,
levou a unha crise da democrácia
interna no marco do próprio Movemento Nacional Palestino. Alguns dos reproches que lle están
a facer ao cúmio da OLP consisten nunha denúncia de redución
do respaldo que ten o poder. Eu
persoalmente coido que no momento en que se constitua ese
Estado Palestino, polo que levo
moito anos avogando, estea onde
estea e teña a dimensión que teña, se non se construe a apartir
do mantimento e da aplicación
dos princípios democráticos máis
duros e impecábeis, non dará

É certo. Os atrancos dos
palestinos son interminábeis, · están amplificados · inO coronel Amadeo Martínez Inglés compara no EGIN do dia 3 o 23-F
tencionadamente, manipuco caso Gal. "A atrapallada manobra político-militar do 23 de
lados e s'esgados. Ao me- · Febreiro de 1981 (nen golpe nen amago) fara orgaizada polo xeneral
llar resulta duro ter que afir~
. Armada coa autorización expresa e necesária do próprio don Juan
malo pero coido que non se
Carlos de Barbón e contaba co visto bon do$ partidos políticos
· pode concluir que está ben ·
maioritários, entre eles PSOE e o cúmio da JUJEM (xunta de xefes
comportarse· dun xeito ruin
· de Estado Maior do exército). Pero o primeiro, á vista da
e innoble porque os demais
impresentábel actuaéión de Tejero no Congreso dos Deputados,
tamén o fan. O argumentG
quixo reconducir o proceso e o segundo abandoou direitamente. No
non vai. Os palestinos deexército español todos sabemos isto, desde.os cabos furrieis até o
ben manterse nun nível de
Xefe do Estado maior, demócratas incluídos. O que pasa é que
esixéncia coerente co que
neste país a verdade doe e neste caso foi sistematicamente
observaron até o de agora
descalificada como mera teoría golpista da extrema direita militar". O
e mesmo maior. A pesar de
coronel Martínez Inglés di que quixeron tapar o· asunto "coa condea
que os ·outros non cumpran,
das cabezas visibeis ·(Armada, Miláns e outros militares de segunda
eles ~stán abrigados a
e terceira fileira) a fortes penas de cadea pero presentando por
cumpriren. E a única saida que
razóns de Estado a alta instáncia que autorizara a manobra político
teñen se queren seguir senda un
militar.( ... ) O 23-F saiu mal pola complexidade da sua execución,
modelo para o mundo.
pola liberdade de actuación que se lle dera a Tejero, por falta de
planificación de Milans, pola dobre acción de Armada (que
Israel non cumpre nen os mínidesconfiaba de Milans) e pola implicación do CESIO, que
mos do calendário dos acordos
desconfiaba das intencións de Milans e quería asegurarse da sua
de paz.
neutralización. Eu pergunto por que os grupos parlamentares de IU e
o PP, tan prestos a pediren unha comisión de investigación sobre os
Coido que o problema é de maior
GAL, non solicitan nunca que se desenele a trama do 23-F, tan
alcance. Teño a impresión de que
impresentábel e moito máis perigosa ca anterior".•
Ocidente está a buscar no Oriente
Próximo desde hai anos un reordenamento da área. No novo reparto, os papeis serán diferentes
A revista de Bos Aires LA MAGA publica no seu número do 1 de
dos que estamos vendo. Os palesFebreiro un traballo sobre o mercado de libros do Brasil que asina
tinos serán un elemento máis deBibiana Riccia(di. "Brasil _só produce libros para o seu mercado
sa nova arde, pero non o principal
interno. Portugal ten a sua própria produción editorial e os libros
nen protagonista. O que se quer
portugúeses non se venden no Brasil. O problema é a distribución:
facer é un Próximo Oriente econó. hai poucas librarías se as comparamos coa cantidade de leitores
mica, política e estratéxicamente
posíbeis. Un traballo publicado polo Clarín e pola Fo/ha de Sao
distinto. Están a 9corrw grandes
Paulo indica que nos case cinco millóns de quilómetros cadrados do
acontecimentos que ainda non espaís hai só 2.500 librarías. A Arxentina, por exemplo, coa metade da
tán pechados. A 11 Guera do Golfo,
tirada anual de libros do Brasil ten 6.000 negócios de venda. Case o
por exemplo, tivera aparentemen87 por cento dos 18 habitantes do Brasil non superou o segundo
te unha magnitude extraordinária
degrao da escala primária pero a pequena franxa educada
pero foi un acontecemento incontransforma ao país na sociedade cultural máis dinámica de
cluso. Seguramente porque seria
Latinoamérica. No Brasil publícanse anualmente ·arredor de dez mil
dramático que os acontecementos
novas títulos anuais, cun volume de 80 millons de exemplares. De
tivesen un ponto final drástico detodo$ xeitos, mai poucos escritores brasileiros poden viver da
mais. lso explica os intentos de
escrita. O caso de Jorge Amado é unha excepción".• ·
penetración e asentamentos que
está a realizar Israel dentro do
chamado por todo o mundo Golfo
Pérsico. Israel persegue desde hai
tempo a intervención nese espazo. Seguramente está colleitar algun trunfo que en pouco tempo se
vai sustanciar.•
O WASHINGTON Í>osT do día 23 di que o risco dunha guerra
ampliada nos Balcáns nunca foi tan grande ainda que recoñece que
os .poderes da ex-federación están a procurar acordes entre eles.
"Despois de tres anos de mediación fracasada, de catro plans de
paz internacionais nunca aplicados eco final próximo da misión.de
catro anos das Nacións Unidas en Groácia, áparece a ameaza
dunha guerra maior. A trégua de catro meses en Bósnia dalle aos
rivais tempo para repor o armamento de cara ás ofensivas da
primavera, os contendentes na Croácia están dispostos a actuar así
que as tropas das Nacións Unidas marchen a finais de Marzo. O
sibelmente demasiados, a voz
estado de ánimo dos mediadores internacionais e diplomatas é de
política europea na área é tranexasperación e desánimo. O líder sérbio-bósnio, Radovan Karadzic
sixente por demais ou sinxelaconsidera a Milosevich e non a Saraievo a principal ameaza que
mente non se manifesta.
pende sobre a sua autoridade polít,ica. Zagreb considera que
Milosevich non quer outra guera, mentres o presider:1te bósnio, Alía
Nun momento en que se revi-·
ltzebegovich está a procurar unha negociación direita con Caradzic.
san fronteiras en todo o contiO que parece é que sen mediación internacional os protagonistas
nente, que reivindicacións ·
dos Balcáns levan camiño de erguer entre eles un complicado
fronteirizas $e aprécian no
trebello de acordos. Pero todo isto poderia ir ao tacho e rematar
mundo árabe?
nunha guerra de grandes proporcións que significase o fracaso total
dos intentos occidentais de mediación".• .
Hai moitas reivindicaciónd de fonteiras que ainda non pasaron ás
O QUE NON ENTEN DO É
MIKE
portadas nos meios de . comuniPOR QUE NON NOS PAGAN
Si1E1.TO'.\ I
cación. Neste momento, o .paIMPOSTOS COA MOREA DE COMIDA
T1-1E OHA\GE
CH IN ESA QUE CONSUMEN NOS
Coc:-:TY
quete máis importante das negoESTADOS UNIDOS?
REG l~"l'l'll
ciacóns entre Arábia Saudi e o
lémen, son problemas de extremas; na mesma península Arábiga hai problemas fronteirizos que
non pasaron aos meios de comunicación na medida en que debían tela feíto, entre a Unión de
Emiratos Árabes e Omán, entre
Exipto e Sudán. E igual no Magreb, os de Marrocos e Alxéria; o
problema saarahui tamén se pode considerar de fronteiras . •

'A solución
para os países
islámicos
ten que pasar
pala pluralidade
traducida
na diversidade
de partidos e
op~ións políticas
e no exercício
de direitos civis"

aportado moito ao desenvolvemento intelectual e moral da área.
A Palestina árabe ou é un fogar
de democrácia pura, non submetida á procura do voto, ou terá o
mesmo desenvolvemento carente
e devaluado que se observa na
maioria dos reximes da área. Xa
que logo, non me ha server de
modelo o de Israel.

•

Escreber no Brasil

Véspera de guerra
e esforzas de .paz
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Os recursos enerxéticos seguen senda o obxectivo principal da intervención de Occi-.
dente?
Hai vários móbeis. Dunha parte
está a resisténcia contra o foco
de islamización que segue a representar o Irán, ainda que se
teña transformado nos últimos
anos. Tamén están atentos á islamización de paises máis distantes deste centro, como poden ser Afganistán e Paquistán;
tamén é unha medida de cautela contra todo ese conxunto case desmembrado que son as
ex-repúblicas musulmanas asiáticas; e tamén o control dos recursos da zona, nomeadamente
os petrolíferos; tamén a decisión
de que na área non se poda Volver a producir a eventualidade
da constitución dunha poténcia
hexemónica árabe. Todos estes
obxectivós, e alguns outros, interveñen nese intento que digo
de reorganizar a zona.

No intento de introducir unha
cuña nese munáo están os
paises ocidentais desde a 1
Cruzada. Pero hai que dicer
que o fracaso é notá_bel.
Eu non son mais que un profesor de árabe que se adica desde hai tempo a reflexionar críticamente sobre ese mundo coa .
meirande limpeza moral, pero
sr podo afirmar que Ocidente,
ou mellar a Unión Europea,
non ten unha política internacional. D.icer isto non é novidade negunha. Os próprios dirixentes ocidentais adm íteno
desde hai ben tempo. No Mag reb obsérvanse diferéncias
entre as teses francesas ou as
xermánicas e sempre está subxacente a política británica, talando.en termos xerais. Doutra
parte, os proxectos políticos
europeus nesa zona non se
confrontan cos proxectos estadounidenses tal como tiñan decidido. Nalguns momentos, po-
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ETA .XA NON É .POSITIVA PARA A
.· ESQUERDA ABERTZALE
}ONAN FER~ANDEZ

Di o·sociólogo José Ignacio Ruiz de Olabuenaga que a accion de ETA pódese emarcar
no vixilantismo social, unha intervención armada que xurde en momentos de vacio de
xustiza. Di tamén que como moitas outras
organizacións vixilantistas do mundo, ETA
atravesa un proceso de tres etapas: a etapa
de admiración social, a etapa anodina a·
etap~ de oposición social.

e

M.ikel lbáñez.

Recoñecen
que foi torturada

En liberdade
un dos
extraditados
polo Urug·u ai
Mikel lbañez, un dos tres refuxiados bascos no Uruguay,
cuxa entrega a España .dera
lugar a fortes protestas e actos de solidariedade no país
latinoamericano, foi posto en
liberdade pola Audiéncia Nacional.
lbañez, xunto con Luis Maria·
Lizarralde e Josu Goitia foran
sinalados na pren$a española como "destacados terroristas'.', chegando a publicarse
nas datas da sua extradición
extensos curriculums delictivos. A impresión que se tiña
deles no Uruguay era outra.
O histórico papel daquel Estado como país de asilo viña
a poñerse gravemente en
cuestión e fo ron milleiros os
cidadáns. de Montevideo os
que se mobilizaron contra a
extradición e traslado a Madrid dos tres bascas.
Agora e ante a Audiéncia Nacional quedou en evidéncia
que as declaracións autoinculpatérias foran obtidas mediante torturas. Ainda que esta palabra non foi utilizada en
nengun caso, os peritos médicos puxeron este feito de
manifesto. "Os médicos non
o decían claramente, sinala
Mikel lbáñez, pero dábano a
entender ao éxplicar as marcas que t;ña no carpo".
Mikel lbañez, desde a sua casa de Elgoibar onde .pasa o
antroido, agradece a solidariedade amasada polo pavo uruguaio, conforme aponta qúe
"o verdadeiro motivo de todo
era económico. Utilizáronnos
como moeda de cámbio".
lbañez afirma que a xente da
sua vila está a volcarse con
el: "din unha volta pota rua e
todo son saudos, felicitacións, mesmo- de persoas
que nen coñezo".
Este ex-preso basco non esquece os calificativos que alguns comentaristas lle colocaran de "criminal" e de ter
cometido "polo menos dous
asesinatos". Agora agarda
que a situación dos seus
dous compañeiros, extraditados canda el, se resolva do
mesmo modo.•

L----------------------

O mesmo · sociólogo ven facendó, desde
1975, unha média de dous sondeos ao ano
en Euskal Herria, sobre o fenómeno da violéncia. Desde os tempos de Franco até os
nasos djas, o apoio directo e aberto á loita
· armada sempre oscilou nunha banda entre
o 3 e o 6%. Sen embargo, os que non
apoiando a loita armada, a comprenden, representan unha porceritaxe entre o 12 e o
20%. Pudéndose incluir neste grupo a sectores da esquerda radical, de IU, de EA de
PNV e, en moita maior proporción, de HB.
O ~poio real a ETA é similar agora e en tempos do Generalísimo. Probabelmente,.o que
variou é a atitude de oposición a este fenómeno. Agora moito máis activa e organizada
que hai 20 anos.
A primeira pergunta que, na miña opinión,
se debe facer a esquerda do Estado é, desde que ponto de vista debe analisar o fenómeno do uso da loita armada? Desde os
princípios éticos e morais, desde o sentimento1 desde a xListiza dos obxectivos que ·
persegue, desde a análise das razóns de
fundo que dan lugar a esta prática, ou c;lesde
un ponto de vista fáctico sobre a sua eficácia e utilidade no momento actual.
Os princípios éticos e morais representan unha boa motivación íntima, persoal e·colectiva,
son unha boa guía e unha in_mellorábel referéncia, pero supurtan moi mal un contraste
coa realidade. O dereito á vidá é un dereito
fundamental e prioritário, non cabe dúbida.
Non obstante, na prática e a diário, os Estados e os particulares fan prevalecer sobre o
direito ávida e outros direitos fundamentais,
princípios como a defensa própria, a seguridade cidadá, a propriedade privada ou a defensa e.unidade territorial dos Estados.
O Estado español utilizou secularmente diversa~ expresións de violéncia, coacción e ameaza contra Euskal Herria. Neste mundo, mórrese e mátase por un cacho de pan, por un
pozo de petróleo, ou por un território, · sen o
máis mínimo cuestionamento ético ou moral.
Polos meus próprios princípios éticos e morais, eu non podo compartir esta realidade que
acabo de descreber, pero, honestamente, debo recoñecer que os argumentos éticos e mor~is son pouco persuasivos e convincentes.
O sentimento tampouco creo que sexa un
argumento poderoso. Neste conflito cada
parte se sente vítima dunha violéncia máis
grave e cruel que a que exerce. Este é un
fenómeno perfeitamente constatado e no
que ninguén se sente a falta de argumentos
ou probas deste sentimento de acumulación
de dor e sofrimento.
A alguns, talvez, lles resulte difícil entender
isto. Téñase en canta, que neste conflito hai
unha violéncia, a da ETA, cun grande impacto audiovisual, que se retransmite e se mag- ·
nifica, e unha violéncia soterrada, a do Estado, s~n cámaras, sen fotografías· e sen testi.t
gos. E moi distinta a nasa percepción ante a
paliza a un Ertzaina que se pode ver 1.000
veces por televisión e a paliza a un preso ou
a un detido nun furgón policial ·da que nen
sequer témos o dado da sua existéncia.

.A análise da~ razóns de fundo que dan lugar
á loita armada ou a xustiza dos seús obxectivos tampouco teñen unha forza suficiente
ante o uso da violéncia. A autodeterminación é bln obxectivo democrático e lexítimo ·
cun recoñecimento no direito internacional

(os Pactos de direitos humanos da ONU). A
autodeterminación é un direito democrático
para o que no marco xurídico-político actual ..
non existen vias democráticas.

nun poder normativo dos feítos. lsto é asi,
aqui e no pólo aposto ·do planeta. Se tacemos unha análise retrospectiva da história,
comprobaremos cantas situacións consumadas se asentaron no uso da forza ou da violéncia. O que importa delas non é. como se
· conseguiroh senón o seu poder normativo, a
sua capacidade de transformar a história.

Obxectivametne, a Constitución española
apresenta un déficit democrático. lncumpre
pactos internacionais de direitos fundamentais ratificados polo .Estado. Por se isto for _
A violéncia de ETA xustifícase polo seu popouco, o Título VIII da Constitución designa
der normativo, pola sua capacidade de conao Ex€rcito . como o garante da indivisíbel
dicionar a situación actual e de transformar
unidade da pátria española.
unha inxustiza histórica. Este é, na miña opinión, o ponto de partida da análise. Até on.Onde se debe pór o listón de xustificación
de chega esa capacidade? Cal é a predición
da loita armada ou do uso da forza? En que
s'ituacións de inxustizas e de déficit demode evolución desa capacidade normativa,
crático si e en cales. non? Un terreo moi escondicionadora e transformadora?
baradio e axustado a critérios moi relativos.
Raimundo Paniker dixo que "as tensións leNa miña opinión e sen desmerecer a importais débense transfo rmar en polaridades
táncia real que teñen todos os elementos de
criativas '!. Desde logo , non se trata de ir
contra os conflitos e as crises. Os conflitos
análises anteriores, o ponto de partida da
análise sobre o uso da violéncia en Euskadi
deben ser reivindicados , son catalizadores e
débese situar nunha análise fáctica, de efiaceleradores de transformacións na história.
cácia e utilidade.
Pero que acorre cando unha confrontación
violenta xa non libera enerxia positiva e
A NORMA DOS FEITO
construtiva, cando lonxe de acumular forzas
sociais a perspectiva é a contrária? Que
A xustificación do uso da violéncia baséase
acorre se como di Paniker estamos nunha
tensión de perspectiva letal ou se como di o
sociólogo Ruiz de Olabuenaga esgotáronse
·
as etapas de admiraGión e anodinas e o vixilantismo chegou a unha fase de oposición?

-----------'O apoio real a ETA

Existen, nesta conxuntura, outros meios que
teñan un poder normativo, cond icionador e
transformador maior que a acción armada?
Existe a posibilidade de avanzar cara un estádio máis positivo e criativo para unha posición
nacionalista e de esquerda por outras vias?

é semellante agora e
en tempos
do Generalísimo.
Probabelmente,
o que variou é
a atitude.
de oposición
a este fenómeno"

~

'E moi distinta
a nosa percepción
ante a paliza
· a un Ertzaina que se
pode ver 1.000 veces
por televisión e
. a paliza a un preso"

Eu creo que si. A estratéxia do diálogo e a negociación é, neste momento, o instrumento
normativo, condicionador e transformador menos mao. Non se trata de concebir o diálogo
ou a negociación como a resultante da relación de forz~s dos seus principais actores.
O diálogo débese concebir como unha estratéxia superadora das relacións de forza. Para iso é necesário garantir unha participación
activa e democrática da sociedade. Este é,
concretamente , o papel de Elkarri. A mesa
de diálogo non só é o reflexo da acumulación de forzas , o diálogo, se canta cunha sociedade activa e comprometida co mesmo,
redistribue as forzas en sentido democrático.
. O argumento máis persuasivo e convincente
frente ao fenómeno do uso da loita armada
atópase neste ponto. Na demostración prática de que a via do diálogo ten, neste contexto, unha virtualidade transformadora
maior que a violéncia. Algo disto nos está
ensinando. o proceso irlandés. Hoxe, o Sinn
Féin, o IRA ou o SDLP ten unha forza e unha lexitimidade social , política e internacional moito maior que hai uns cantos meses.
A estratéxia do diálogo está redistribuindo
as forzasen sentido democrático:
Neste ponto é, tamén, no que cabe mostrarse sumamente crítico coa esquerda española. Na transición actuou como mamporreiro
do Estado frente ao problema basca. Un
erro histórico da esquerda, por ter permitido
un peche en falso dun dos problemas claves
que arrastaba o franquismo e que lago trouxo consecuéncias dramáticas.

'Se facemos unha
análise retrospectiva
da história,
comproba_remos
cantas situacións
consumadas se asentaron
no uso da forza ou
da violéncia"

Nos últimos 17 anos, a aportación da esquerda non foi máis alá de se sumar ao coro das
condenas e do testemuño ético contra a violéncia. Non apresentou alternátivas efectivas
e non fixo aportacións, nen tomou iniciativas
para racionalizar este contencioso. Desdé o
máis absoluto desacorde co uso da violéncia
de ETA, teria sido posíbel, por parte da esquerda, unha política ·alternativa, construtiva
e singular que non se deu. A cuestión merece, sen dúbida, unha profund;:i 'reflexión.•
]Ol'\AI'\ FERl'\Al'\DEZ E1moz1A
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XORNADAS 20 ANOS SEN.FRANCO

A figuía do Xeneralísimo ainda iílflue na política española ·

A trar1sición foi pactada cos·franquistas

e un ~crs 1 ~eus resultados é o Gal
• PAULA CASTRO

· ~·

·

Coa marte de Franco
trúncárone as esperanzas
de moitos militantes de
forzas nacionalistas e non
nacionalistas que
consideraban que o novo
rexime traeria os cámbios
políticos polos que tanto
loitaran. Nunca chegaron
eses cámbios, e se con
algo estiveron dacordo os
contertúlios da mesa
redonda e demais
conferenciantes das IV
Xornadas de Reflexión e
Debate organizadas por
lnzar, foi coa afirmación de
Xosé Manuel Beiras, quen
resumiu o común sentir dos
opositores ao franquismo
en tres palabras: Após
Franco, España.

,

w..

ascenso socialista ao poder. "O
PSOE pactou no congreso de Suresnes, no 74, onde Felipe González e Alfonso Guerra, a equipa
sevillana, ascenden ao poder. Un
congreso financiado pola SPD
alemana, acollido hospitalariamente polo Partido Socialista
Francés e, organizado politicamente polos EE UU para cociñar
a transición. Polo tanto, non apostaban pola ruptura democrática
desde 1974", afirmou Beiras.

Pero a oposición do interior non .
foi quen de artellar unha alternativa rupturista, e forzas externas
dispostas a evitar que España seguira o camiño portugués prepararon con calculada antelación o
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Neste sentido "Elvira Souto, ~x
secretária xeral da UPG, analisa. ba o proceso de transidón desde
a leitura do fracaso. Ao seu entender o proxecto político defendido polo nacionalismo galega
fracasou ao tempo que se consolidaba a era borbónica. Pésie a
recoñecer un evidente ascenso
das forzas nacionalistas-no país,
sinalou que "verificándose un aumento notábel do nacional ismo
organizado na Galiza, produciuse paralelamente un decreci- _
mento do sentimento nacionalista e unha paradóxica perda dos
sinais de identidade". Critico u
ademais a tendéncia actual do
nacionalismo a xuntar ''forzas en
posicionamentos cada vez máis
moderados, topando maiores dificuldades en agregar aos outros
partidos máis radicais".
Ao fio das afirmacións de Elvira
Souto, Xosé M. Beiras afirmou
que a Restauración Borbónica naceu dun pacto con bases sociais
do franquismo, tentando de reformar o irreformábel. "Porque un réxime antidemocrático e totalitário
non se pode reformar democraticamente. Por iso a democrácia
nace secuestrada, baseada na
estafa a res_peito daquelas ferias
sociais e colectivos cidadáns que
estiveron dando o callo para que ·
despois ·de Franco acadásemos
un réxime democrático novo".

Moitos destacados membros do
PSOE participaron directamente
no proceso de transición pactada,

mesmo ostentando importantes
tério de Industria e outro Director
cargos durante o governo SuáXeral do Ministério de Economia".
rez. Daí que Bernardo Máiz afirme que "cando morreu o can non
Pola sua banda, a esquerda nacionalista, que sempre defendera
morreu con el a raiva". Quen dirixi ron o posfranquismo seg uian
a ruptura, tivo _que acollerse ao
sendo franquistas .. ao igual que-_ proceso de transición, esquecenOs participantes coincidiron en
aqueles que colaboraron con
do importantes elementos prograafirmar que a conxelación do máticos, ainda:que rexeitanqo no _proc~so de cámbio é patente soeles. Asi Suárez, sinala Máiz, ''foi
ministro, secretário xeral do movíseu nacimento a Constitución.
bretoqo a partir do 23-F. Un golmento; Fraga ministro de lnfor"Pensabamos que derrubado o
pe que máis que abortado como
mación e Turismo; Francisco
franquismo iamos facer unha rese afirma desde alguns círculos
Vázquez, antes de ser do PSOE,
volución total, incluindo cámbios
foi eficaz e triunfante. Non se popolíticos e sócio-económicos ..Peinspector de traballo, responsábel
dia permitir desde ·o poder que
de expedientar. á metade ·da emro vistos os resultados da expese producisen niáis cámbios, e
presa de Astano e Solchaga e
riéncia portuguesa comprendimos
de feito non se produciron.
Boyer, un Director Xeral do Minisque ambas cousas se podian se-

-

;-

•

,.

Fracaso do nacionalismo

De esquerda a direita, Goñi, López Bravo, Rodríguez de Lecer, Ullaslres, Fraga lribame (sáudando a Franco), e Cerrero Blanco.

"Franco morreu demasiado tarde, porque debia ter morto fusilado no 45, pero sobretodo demasiado cedo", aseguraba Beiras
no decurso da sua intervención,
"porque de morrer tres anos
máis tarde teríase consolidado o
proceso de descomposición do
réxime, iniciado xa co axustizamento de Carrero Blanco.
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Non é de estrañar que dentro
deste contexto se tarden 12
anos en tratar asuntos como os
Gal, organización da que moitas
forzas políticas coñecian a sua
existéncia. "Os Gal estaban
consentidos po!iticamente, o PP
sabíao xa daquela, igual que o
PSOE e o PC, e non fixeron nada'', asegura Beiras, "porque había un proxecto de inviabilizar
unha solución política para Euskadi, que votara maioritariamente contra a Constitución".
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parar, que poida haber un réxime
democrático que non levara aparellada toda a carga prográmatica
que vencellabamos a unha revolución socialista", lembrou Xesus
Vega, o planteamento da ruptura
xa era inviábel no 76".
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Non en tanto, o máis perigoso
deste proceso é o enfraqueci- ·
mento da memória histórica,
que tende a esque9er o pasado
máis próximo e dooroso, diluindo 40 anos de franquismo nunha cortina de fume. Os máis neves descoñecen xa o sistema
político no que viveron ns seus
pais e avós e as respostas reco11 id as por Bernardo Máiz nun
_ instittuto de Ferro! situado a 100
escaso's metros da estátua máis
grande de Franco do estado de. mónstrano. "Están en terceiro
de BUP, asi que naceron no 77
ou 78. Pasan várias veces ao
dia por diante da estátua, e nen
seque saben onde naceu . A metade aproximadamente demonstran unha grande admiración ,
non cara a personaxe en si, sen ón cara o período" asegura
Máiz. Pero menos mal que os
últimos inquéritos realizados po ·
lo CIS din que só un 25%~ da povoación é hoxe franquista.•
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Peticións e
precisións a
Méndez Ferrín
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Cóntao unha
sindicalista da CIG
que ven de receber a
unha representante da .
República Popular
Chinesa. "Non logra
entender moi ben
alguns costumes
nosos. O qué máis me .
custou foi explicarlle o
significado, segundo a
relixión, da palabra
hóstia, pola que me
perguntou logo de
sentila pronunciar en
várias ocasións. En
canto eu lle explicaba,
ela ollábame cunha
' cara! Coma dicindo: ·
esta toleou.

Anguita está a
rousar cara o PSOE,
abandonando asi o .
carril do PP. A
intermitente da
esquerda anúncia que
haberá pactos
municipais con Felipe.
Atentos á manobra.

A maiores das.
consideracións que
mereza o caso
Ro/dán, cómpre
felicitar a Be!loch por
ser o primeiro Ministro
do Interior, desde
1939, que non se
comporta como se
fose a comerse aos
cidadáns con patacas.
Mesmo sabe
arg_umentar. Toda
unha novidade na
mencionada
institución.
\

GONZALO

Como parece que a análise de
ó cervo na torre (asinada por
quen isto subscrebe e publicada en Af\iT o 16-2-95) non fora
o suficientemente clara, tanto
como para provocar unha réplica do señor Ferrín (ANT, 23-295) pouco acorde ao confido .
por min vertido n_a devandita
análise, véxome na obriga de
facer as seguintes precisións a
fin_de que as palabras do señor
Ferrín non entolden o significado orixinal nen enloden o meu
humilde nome:

Daí que a sociedade civil se
atope desmoralizada ante o poder político . Daí a xudicialización da vida poi ítica , pois a
prensa case sempre denúncia
os posíbeis feítos delitivos e case nunca a pol ítica que ai:ida
·sendo legal é imoral. lmo ral
porque leva á creba moral da
sociedade e, ao paso que irnos,
tamén a creba económ ica.

a) Di vostede . que desprezo todas as demais obras de Dário·
Xohán Cabana. Calquera pode
comprobar como desde o, por
outros denostado , Galván en
Saor, as páxinas de ANT demostran algo ben distinto do
que vostede tan lixeiramente
afirma.
b) Como leitor e como galego
enorgullézome da obra en verso
(própria ou traducida) de Daría
Xohán Cabana. Esta é a miña
primeira manifestación escrita a
tal respeito. Ninguén lle deu a
vostede permiso para dicer en
meu nome semellantes atroci~ ·
dades como me atribue.
c) tyfüe, a palabra epígona chéirame a algo morto, en descomposición, e non me parece axeitado aporlla a home con seme11 ante
poder
criador. Tanto
por respeito a
O.X.e. como
Ratifíéome

solución na que se pedía a demisión de Santiago Camba, pala
sua atitude para co movimento
asociativo e para o próprio Consello. Mais, neste país, unha política nefasta non parece suficiente
para relevar unha F,)ersoa do seu
cargo, e a petición dun consello
consultivo tampouco. Asi, non é
de estrañar que ninguén saiba
para que serve o C.X.G. Porque
S. Camba encarregouse de dinamitalo e maniatalo coa sua política de retraso das subvencións.
Cando eu demitin como presidente do C.X.G. para denunciar
esta situación e cando a asamblea do Consello decide que a
saída a esta crise está na demisión de Camba, o silenciamento
desta decisión é absoluto.

tra a miña (outra causa non desexaria eu, polo pracer e honor.
que iso supón) porque cada leitor ha ter a sua opinión e non
necesariamente coincidente con
algunha das nasas.

, Camba demisión·
O Director Xeral de Xuventude
debe demitir xa.
Nesta semana pasada o Faro de
Vigo e El Mundo fixeron denuncia de contratacións "sospeitosas" a unha empresa na que participara a muller de Daniel Barata
(ex Conselleiro de Cultura, Xuventude e Deportes) e a contratación da muller de Santiago
Camba Bouza, Director Xeral de
Xuventude antes con Barata e
agora con Manuela L. Besteiro.

g) Moito lamentei, e agora máis,
non poder asistirá sua apresenna miña crítica tación do Cervo que sempre as
suas palabras me ensinaron
bastarda e sín- emoito me
moito
máis do que nunca podetoas máis vivos
rei agradecer. Ratifícqme na mia ambos · os compraceria
ña crítica e moito me compraé~-=
dous. Confeso ler unha sua
ria ler unha sua análise da obra
que en nengun
en cuestión, porque nestas suas
outro autor sin- análise
palabras do 23-2-95 só se pára
to tan vivo a da obra
en talar do tema (o que si é nioi
Cunqueiro coÉ moi posíbel que ditas contratapouco
para calificar ou descalifima en Cabana. en cuestión
cións npn dean orixe a nengun
car
nada)
a
parte
de
meterse
•
Por outro lado
tipo de responsabilidad e penal.
coa miña persoa.
quixera crer
Mais hai que distinguir a responque O.X.e. é
sabilidade penal da responsabiliMenos mal que con todo isto
quen de superar o reto que a
dade política. Lembremos que
quen gaña é O cervo na torre se
tantos epígonos condenou, pero
Antoni Asunción asumiu responé que tomos capaces de criar
a obra en prosa posterior ao
sabilidades políticas polo caso
curiosidade en torno á obra; e
Ga/ván non mo permite.
Roldán e demique aí achen conforto (mália
tiu, ainda que
sua pexa narrativa) todos os
d) Despois do comentário que
non foi inculpaque saben que non chove e si
lle merece a palabra bastarda di
d o en nengun Opapel que
mexan por nós. •
vostede literalmente: "esta altiva
proceso xurídie soberbia actitude adúbase con
X.M. EYRÉ co; que Felipe cumpriu o
insultos e sarcasmos". A miña
González é res- CXG neste
honra persoal, e coido que a
ponsábel polítisua tamén, exixen pontual deco no caso GAL tempo foi
mostración deses insultos e sarainda que non totalmen'te
casmos. Demóstreo e saberese lle encontre
mos que é vostede milagreiro . .
nengunha res- negativo
Se non é capaz, agardo, desculAo flm! Fizérom falta 6 anos paponsabilidade
pas do seu recto proceder.
ra que alguém escrebese que o
penal ... Tanto é
escrivám e tradutor Darío X. Caasi que o próbana nom é escritor, · é hipnotie) Fique na máis absoluta seguprio Mariano · Raxoi pediu que
zador: faz durmir ás pedras! Um
ridade de que o contido político
Barata asuma responsabilidades
livro "com muito léxico" é um dié para min moi querido. Asi o
ou que dé explicacións; non é
califiqLiei de ensaño, porque con
cionario, nom um romance.
moito, mais é un sinal.
iso ~oñamos, e para isa loitamos moitos, entre os que ·sei
Essa literatura-hipnotismo é um
Todo o mundo ten en mente que
que vostede está. O que manca
produto máis do l.L.G., o senhor
Barata acabará marchando. Ané esa sua facilidade para desLorenzo e o monsenhor Ferrín
tes Fraga deixará morrer o conto
que no-lo "enchufarom" bem enconfiar de quen, ao meu par,
e lago mandará que Barata se
ergueu o erguerá o puño pecho.
chufado. M. Ferrín, autoinvestiretire "por motivos persoais e por
do cardenal primado de Vigo e
Isa si que é altiveza e sobérbia,
decisión própria". Seguirá Sanpadrinho da tamém grande esisa si que escoce.
tiago Camba o mesmo camiño?
critora U. Heinze, excomunga
ao Xosé M. Eiré por dizer"o que
f) .Ten vostede moita razón: que
Ainda non o sabemos. Mais esta
era sabido e ninguém dicía: "O
os leitores de ANT se metan no
forma de facer política paréceme
emperador está espido". •
Cervo. Que aí acharán reconformoi preocupante. En primeiro luto das penosas angurias deste
gar porque xa hai un ano que a
M. IGLESIAS DaVIlA
agónico· século. Pero saiba que
asemblea do C.X.G., case por
non se trata da sua palabra con(SANTIAGO)
unanim idade; -aprobou ·unha· re~

ª
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Cabana e Ferrín,
hipnotizadores

Entón, teremos que admitir que
a demisión de Camba se produza, non por recoñecer o governo
galgo que non deseñou política
de xuventude , que foi un mal
xestor, pe_rsoa pouco dialogante
e insegura no seu posto, e coresponsábel da eraba do C.X.G. ,
senón por non gardar as aparéncias nun caso en concreto?
A custión, para min, ven agravada por duas consideracións : a
primeira é que desde Novas Xeracións se fixo un (pequeno?) intento de derribo a Camba cando
foron as eleicións galegas do '93.
Era un bon momento para facer
o relevo e eu considero que Novas Xeracións ten xento moito
máis preparada que Camba para
ser Director Xeral de Xuventude.
Mais, palas liortas internas do
próprio P.P. , foi imposíbel sacar
a Camba da sua trincheira: era
unha cuota de poder que o poder
ourensán tiña que manter. Asi e
fixo o 211 governo Fraga.
Quen pagou as consecuéncias
desta loita foi a Dirección Xeral
de Xuventude, que ao ser desprazada de Cultura e Famílias
perdeu dotacións materiais, persoal e peso político. Houbo aspectos da política xuvenil que se
viran reforzados ; tal é o caso do
emprego -nunha dirección moi
discutfbel , por certo, mais hai unha política. Mais foi o asociacionismo xuvenil quen perdeu . Lembremos cal foi a traxectória institucional do C.X.G., da Consellaria de Presidéncia pasou á de
Cultura. Nese momento constitú- ·
ese a Comisión lnterdepartamental de Xuventude, pois antes
pertencía a unha Consellaria que
coordenaba e o que se desfai
por un lado, trata de refacerse
por outro. Mais esta comisión
nunca se chegou a reunir. Despois, de Cultura pasou a Família,
Mullere Xuventude, e en consecuéncia o C.X.G. volveu perder.
lstO" era- inevitábel? Non. En Alemaña, o triunfo eleitoral de· Kohl
levou ao ministério de Família,
Mullere Xuventude a unha·muller
de 31 anos, con experiéncia no
asociacionismo .(e creo lembrar
que tamén en feminismo). Airefórzase o papel do asociacionismo, nunha dirección que eu non
comparto, mais hai uns critérios,
uns obxectivos, unha planificación : unha pe0lítica·. Aquí perde r;>e-
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A
so o· papel do asociacionismo,
non hai máis obxectivo que seguir
ostentando o poder; sen máis planificación que uns campamentos
de verán e uns concursos de rock
que calquer asociación xuvenil
poderia facer, dispondo da metade dos recursos dos que dispón
este departamento.
A segunda consideración ainda é
máis grave: O papel que cumpriu
o C.X.G. neste tempo foi totalmente negativo e a impresión que
deu, visto desde fora, foi paupérrima. Mais esta consideración dá
para un artigo máis amplo. A consecuéncia que se tira de toda a
sua actuación é que ·para ter un
organismo asi, máis vale pechalo.
Xusto a conclusión que Camba
sempre pretendeu que se quitase.
Para quen estamos a traballar?
· Non confundamos o inimigo. É
urxente que o C.X.G. valva exixir a demisión de Camba, a retirada da política de acoso e derribo ao Consello que ten praticado a Xunta. Suprimamos a
causa principal da sua inoperáncia até o momento actual. Do
contrário o Director Xeral de Xuventude e o Consello Galega da
Xuventude cairán a un tempo.+
EMillO GoNZALEZ AVION
(EX PRE IDENTE DO

C.X.G.)

Cuestión de
causas concretas
Aproveitando que os españolitos
de a pé (dese sitio onde pinchan
as espadas) ternos difícil o de
comunicar-expresar sentimentos, impresións, sensacións, que
é un meio barato e, de paso, de
difícil censura, desexo participar
a esa publicación alguns dos
pontos de vista sobre temas
concretos estrañamente silenciados nos meios de comunicación convencionais (... ).
A) A nai de todas ás batallas
non é unha cuestión de ideoloxías, ainda que, de forma parcial ,
pode ter algo de todo iso, pero
de forma accesória, senón de
modelos de desenvolvimento :
de sanidade, transportes, econom ia, agricultura., ensinanza,
enerxia, etc., etc. E unha cues-

tión de causas concretas.
B) Por exemplo, o asunto do
bairro de Teis, en Vigo: esa sí
que é un ha grande batalla ... on:
de está en xogo, non só un dos
grandes conflitos colectivos e
urbanos dos nosos dias.
Curiosamente, neste tema coinciden todos os Partidos políticos
do arco parlamentar de Galiza:
en Santiago, o Bloque, como os
socialistas (por chamarlles dalgunha maneira), oponsen á planta de H.S.U. (e o que pode vir),
senón que instanao PP para
que ... ta, ta, ta, ou sexa o clásico
xogo Poder-Oposición, pero no
fondo, en Vigo, onde a oposición
parlamentar está no Poder (curiosa paradoxa) están desexando
acabar a macabra e bárbara incineradora, alimentando unha brutal represión policial difícilmente
imaxinábel incluso pará os d9
sector do naval, que xa é dicer. E
dicer, no Parlamento, un xogo,
na práctica (e onde esa mesma
oposición ten o Poder) outro, distinto ... ¡Curioso! E a ver como se
entende toda esa enorme contradicción (ao cal os políticos, por
outr9 lado, están acostumados).
C) Tamén é curioso como Partidos políticos tan dispares~. apa-

DESCALIFICANDO SE
DESCALIFICAN
NANINA SANTOS

As augas da Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua andan revoltas.
Dous. vellos líderes, Sérxio Ramírez e Daniel Ortega lideran
agora ideas e conceición"s práticas diferentes, chegando, mes-·
mo, á división.
Nesta guerra desatada entre os dous bandos, seguidores de un
e outro aproveitana ocasión para "descalificar" ao contrário.
Radio "Ya", emisora en mans da Frente, adicouse ·a difundir comentos despectivos das relacións lésbicas que, segµndo eles,
mantiñan Maria, filla de Ramírez e Maria Dolores Téllez, ex
guerrilleira e ex ministra de saúde.
As duas están actualmente entre as seguidoras de.Ramírez.
Preocúpame que haxa xentes da FSLN, que fixeron unha revolución para cambiar radicalmente a sociedade somocista, e que
estexan tan presos 'das vellisimas e carcas ideas verbo da moral
sexual.
Parece que os comentaristas biográficos de Radio Ya pensan
que o sexo é un, nada máis que un e todo o demais descalificábel, perante o que cumpre perguntarse: Non se ocupou, acaso, a revolución sandinista dunha cuestión tan vital na vida das
persoas como a sexualidade? +

rentemente (só, como veremos)
tan distintos, coinciden no fondo
das cuestións máis importantes:
digamos PP, PSOE e BNG, ciñéndonos ao caso de Galiza, para que se entenda mellar, como
máis próximo e comprobábel.
1 ª) A Concentración Parcelária,
unha das maiores aberracións
do antigo réxime (á que ao
parecer non lle
afecta democrá- PP, PSOE
cia, etc. , etc.) e BNG defenden
do capitalismo
máis feroz e . o mesmo
destrutor, é defendida tanto modelo de
polo Bloque que desenrrolo
como o PSOE e
o PP, aos que
ao parecer non
lle interesan os desertas que van
quedando, os enfrentamentos
entre afectados, asesiñatos, caciquismos mil ... senón as grandes cifras, as estadísticas e os
estados macroeconómicos, onde
as personas non contan, loxicamente. Asi vai.

e

2ª) Non digamos co tema das
autopistas, autovías, etc., onde
até o Bloque (groseria dificilmente igualábel) puso pancartas
pedindo autopistas ... mentras fai
demagoxia co tema do ferrocarril, do que antes nen se preocupou xamáis, como é a sua norma. Nen o PP chega a ese ponto, de necedade, falta de imaxinación, primitivismo.
E o ferrocarril, morto de risa: senda o transporte máis limpo, barato, lúdico ... En qué están pensando? Os mesmos vicios do socialismo chamado reeal, desarrollismo bárbaro ... que é o que farian se chegaran ao Poder, claro.
Grandes cadros estatísticos, cifras, máis cifras, grandes máquinas, grandes ... ¡Así /les foil e ¡Así

nos vai con eses políticos!
3ªLBo e, co tema do gas ... é o
colmo: todos o queren, até o
BJoque _?9 qqe ri9n ~s~_ l!~ ,ve'"! ª-~

suas diferéncias en nada, claro.
Xa que defende algo tan grotesco como "gasificar Galiza"... que
recorda os campos de concentración, até na forma de dicilo.
Incapaces de pensar alternativas, din, pensan, apoian o que
os demais Partidos políticos,
convencionais (e corruptos), "capitalistas", e todo iso que o Bloque (ao parecer só en teoria) critica, pon en cuestión, non sabemos como, cando nen onde:
máis lles valia tirar esas teorías
saídas da selva, das cavernas e
da ldade Média, para porse ao
dia ... e, de paso, aclarar cales
son as suas diferéncias cos Partidos políticos clásicos, porque
non está claro. Xa que defenden
o mesmo modelo de desenvolvimento: como vimos anteriormente, por por só uns exemplos.
e D) É uríha pena: pero non ternos alternativa (e non só a nível estatal) nengi.rnha, nen ao
PP , nen ao modelo de desenvolvimento, referíndome claro
aos Partidos políticos parlamentares (nen dentro nen fóra de
Galiza), porque non se oferece
en nengun dos temas importantes, xa que están de acordo en
todos eles, PP, PSOE e BNG
(tamén IU), só diferentes no teatro necesário e impresncindíbel para cobrer apariéncias, parecer, non o que non se é só en
teoria, tamén na prática: no relativo á nai de todas as batalla,
o modelo de desenvolvimento.
E, iso, si que é importante, non
os catecismos inintelixíbeis da
UPG e Teis é unha boa mostra.
Ai o~ quera ver.•
XOSÉ GARCIA CORTUO

(PENE)

Rúsia e o galega
Son radiomecánico, ruso, teño
33 anos, interesorfle moito por
linguas remanas, sei bastante
ben o español e un pouco portugués (leo e comprendo, pero me
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é difícil escribir en portugués). lnteresoume a lingua galega cando
lin na~ Poesías de Lorca "Seis ·
poemas galegas" e cando escoitei o noticiário galego de "Radio
Exterior de España". No libro
"Identificador de las lenguas",
aparecido en Moscova no ano
1970, o galega definíase como
un dialecto do portugués, dicíase
que o talaban 3 millóns de persoas (sei, que é preciso agora multiplicar por 1,5 esa cifra)~ Pero
nos manuais e a gramática recentes .do portugués, onde se
enumeran dialectos, nada se di
do galega. Esto significa, que
agora se cosidera o galega como
unha lingua aparte.
En A Nosa Terra lin moitas causas interesantes (comprendo case todo) por exemplo, que en
Galiza as películas se doblan,
como en Rúsia e non se subtitulan. Moi interesante é unha carta
"Galiza e Portugal..." en portugúés, onde se
d1, que a tala En ANosa
do Portugal do
Norte é moi se- Terra lin que
mellan;e á ga- na Galiza as
lega. E interesante unha car- películas se
ta sobre a orto- doblan como
grafía galega,
ainda que non na Rusia
comprendín a
clave da polémicá, uns artigas "De sectas" e sobre a disminución do número de falantes
bretón, e, sobretodo os artigas
sobre a situación en Chechénia.
Ainda agora vivimos no páis, onde a prensa está libre e sabemos
a opinión pública mundial sobre
os acontecim·entos. Moitos rusos
consideran que precisaba isolar
Chechénia, e non intervir, e domina un disgusto xeral sobre a vergoñosa derrota militar das nasas
forzas armadas e un grande número de baixas do naso lado. Os
chechenios mesmo son pouco
populares en Rúsia, prque teñen
o buiseness criminal en moitas cidades de Rúsia, e tamén en Samara este verán había unha mitra/lada entre os xefes criminais
locais e chechenios, onde 2 locais
pereceron, e todos os chechenios
escaparon. Os nosos criminais
tampouco son simpáticos, pero
considera, ¿como lonxe está Samara de Chechenia e que asuntos teñen os chechenios aqui? +

S.V. jAROSLAVfSEV
(SAMARA-RUSSIA)

Castelanizar
a Madredeus
O excelente grupo portugués
Madredeus actuou en Vigo o pasado dia 9 de Febreiro no Centro
Cultural Caixa Vigo, ;;ictu.ación
que non puden ollar en directo. "
Nunha recente visita que fixen a
Vigo ainda se podian ver os carteis anunciadores do concerto;
desde logo o cartel é de colección, pois pódese atopar nel unha das correccións máis paveras que teño ollado.
O último disco de Madredeus titulase "O espírito da paz", coido .
eu que se comercializa asi en
toda Europa, pero os señores
do devandito Centro culturar?
de Caixa Vigo, tiver.on a ben presentárnolo castellanizado coma
"Espíritu de paz". Mellar asi,
pensaron eles, porque o título
orixinal do disco pode que os
gfilegos n'?r:i _
o ~ntendan . ..

1.1Hai cousas que non
se deben facer. Se se
fan, non se deben
dicer. Se se din hai
que negalas".
Pergunta: a quen
corresponde esta
declaración? Pois hai
duas respos~as
posíbeis: ao tenente
xeneral da Garda Civil
José Antonio Sáenz
de Santa María, referí ndose á lo ita
contraterrorista ou a
un.xesuíta talando da
masturbación.

Máis ambigüidades.
_Hai unha pintada nun
val ad o que di: "O
Estado mente,
organízate e loita
contra el". É dun grupo
ácrata. Pero podia ser
de Emílio Ybarra,
presidente do Banco
de Bilbao Vizcaya, .
acérrimo defensor das
privatizacións.

Terceira
comparación. Co gallo
do 50 aniversário do
fin da 11 Guerra
mundial, Diario 16
descrebe a avanzada
do exército vermello
sobre Alemaña. Os
soldados son descritos
como bestas feroces,
igual ou máis que os
nazis. Tamén hai un
libro recente que fai
unha biografía
comparada entre Hitler ·
e Stalin. Esquecen os
. que utilizan esta lfña
de argumentos que as
· catro quintas partes da
Wehrmacht (Máquina
de guerra) toron
eliminadas polos rusos
cun alto custo en vidas
humanas. De non ser
por eles, ainda
estarian hoxe os
parisinos desfilando
ao paso da oca. En
segundo lugar, foi a
URSS a invadida
polos nazi~ e non
viceversa. Terceiro: as
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Tratei de buscarlle algunha razón
ao asunto, pero ao remate de
tanto cavilar, tiven que abandonarme á evidéncia de que non
podia ter nengunha razón minimamente lóxica, agás, o aldea.nismo desta xente, con perdón
dos paisanos.

esperanzas de pacto ·
de Hitler dirixíronse
sempre aos ingleses e
aos norte-americanos,
en cuxos dous ·
Estados contaba con
cualificados
simpatizantes. Son
d~dos históricos,
como o de que moitos
axentes da expionaxe
nazi, caso de Reinard
Heleri, traballaron lego
para a CIA.

Que isto aconteza na Galiza dá
arrepios. O único para o que serven estas anédotas-bárbaras sobre o galega e para rir a cachón
cos amigos, e
asi pasar un
bon tempo.
Aparte da devandita frase,
xa colecciono
· atrocidades como chamarlle
"riberó" ao viña
do Ribeiro, e
ver nun ultramarinos de Vilagarcia
de
Arousa cousiñas coma "Tenemas vieras"+

Titular de El País do

.. .

Martes 14: "Familiares
de presos.da ETA
admiten que os maos
tratos reducíronse
drasticamente en
1994". Ah, peró habia
maos tratos? O
antetítu lo da mesma
notícia dá a clave
fundamental: "Asuntos
Penitenciários
denúncia ante os
. xu íces as agresións
sofridas por tres
etarras". Este último
debia ser o título
principal, pero, dado o
visceral clima antietarra xerado con
anteriorjdade, compre
oferecer as verdades
en pequenos tragos.+

Os sres.
de Caixavigo
tiveron aben
presentárnolo
castellanizado
coma
"Espíritu
de paz"

FERNANDO
/ CORESALLO
OLLA DE AROUSA)

Sobre~uba

co (Redondela de Galiza - Santiago e viceversa).
~

XANTAR
A primeira vez que vin ao presidente Fraga foi alá polo verán
do 74. El . era embaixador na londinense Belgravia Square e
adoitaba sair nas fotos con bombín. Eu estaba de fregaplatos
nun restaurante do barrio de Kensington e cadrou que el foi
xantar por alí.
· -Que grande papador é ese paisano teu -díxome. máis ou menos, o irlandés que facía de camareiro-: Facía ben tempo que
no.i: vía a ningún siareiro cun apetito como o <leste horne.

Así, a tres
metros, o presidente non me pareceu Jtan avellado
.
como nos planos ,curtos da TVG. Nin tan preso dunha perna
;orna p.os lungos da 1VE. Sirpplemepte se me figurou un chisco desnutriqo. E tiven a súpeta seguranza de q;de, por moito
que el q¡uixese, xa nunca podeiía cun menr ben completo.
Non sei por qué, os que arrenegan del , ven tan dificil tumbalo.
Teño de certo que,- para iso, ahondaría con aquel mesmo xantar de hai vinte anos' •

Recém retornado d·uma viagem
a Cuba, quisera contribuir com . ter medicamentos, consequen cia da prostragáo da indústria
algumas observagóes pessoais
química; e sofrido , apesar de
correspondencia sobre o futuque a paralisagáo do transporte,
ro desse pavo irmáo, muitos de
cujas, devanceiros eram gale- .devida falta de gasolina, levou
a urna massiva afluencia de bigas. E claro que estáo a passar
cicletas e ao transporte coletivo
por urna grave crise económica,
em camióes entre as cidades.
induzida principalmente pelo
bloqueio americano: os Estados
Para superar a crise, o estado esUnidos proíbem aos seus citá a promover a biotecnologia, a
dadáo comerciarem com Cuba
energia solar e, sobretudo, o turisou viajarem a ilha, sob pena de
mo; embora seja esta urna arma
$22.000 de multa ou cárcere, e
de dous gumes, pois a economia
aplicam sangóes económicas a
do dólar gera inexor.avelmente
qualquer país que se atreva a
desigualdades económicas que
exportar petróleo aos cubanos.
se podem tornar sociais e irreversíveis: arredor de muitos hotéis
Apesar disso, eu vi um pavo
de turistas canadianos e eurodigno, trabalhador, simpático
peus pululam vendedores ambucom o visitante, que guarda no
lantes, cambistas ilegais, prostituseu coragáo um carinho espetas. Alguns, iludidos pelo espelcial pelos saudosos revolucionáhismo do sonho americano, atrarios Ché Guevara e Camilo
vessam em balasas as 90 milhas
Cienfuegos, como também por
que os separam do gigante do
Fidel, embora alguns reconNorte, para sereni voltados sua
hegam aber:tamente as suas diilha, base militar de Guantánaferengas ideológicas com o límo (os Estados Unidos também
der. Um pavo, aliás, culto e sáo,
devolvem cada dia miles de mexiapesar .das dificuldades em obcanos que atravessam furtivamente a fronteira, mas náo devolvem os imigrantes com quartos,
sejam eles filipinos, nicaraguanos,
judeus ou de Hong Kong).
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Radio Fene
Casa do Concello .
15500 Fene (A Coruña)
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Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

Como sexa que malogrado o
palique en enxebre idioma galega que mantiven coa mesma e
que loxicamente a pobre máquina non pudo respostar, por óbvios motivos, decantado interpelei á rapaza que estaba na cabina de acceso á autoestrada, e
nun castrapo moi esforzado en
emular o acento mesetário, díxome que os de fara de Galiza,
o galega non o entanden, asi de
sinxelo e de estúpido. +

A última vez qtae vin ao presidente foi hai cousa de tre semaqas. Baixaba eu dese faiado coqueto e resultón que Pérez Varela ten no pazo de Raxoi e abría el unha porta noble con auténtica enerxía presidencial. Reclamaba a inmedata presencia
do responsable de Cqmunicación, é dicir, do faiado e , por un
seg11ndo quedámonos vendo un para o outro.

a
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E cal non foi a miña surpresa
seguida de imediato alporizamento , cando na recollida da
tarxeta de peaxe a máquina do
demo só me falaba en castellano, quer dicer que nen bilíngüe
era, como seria de arelar segundo a léria dos chamados bilingüístas da R.A.L.E., a mesma
que preside Carreter, a sua eminéncia española, tillo de Aragón
con liñaxe catalán.

X.PlÑEIR.o

a

~
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a

Eu pude fazer algumas excursóes em bicicleta (de aluguer
gratuíto, pois só tinha que deixar um depósito ao sair) e fui
sempre trq.tado com cortesia,
até me chamavam "el galleguito", e orgulhavam-se de ter antepassados galegas, bascas, ·
cataláes, andaluzes. Cuba rece-

PERE BARRUFET -
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Quen vela pala
normalización
lingüística
na Universidade
da Coruña

beu com generosidade o emigrante económico peninsular,
como também o exilado político.
Como podemos nós ajudar agora aos cubanos? Senda justos
com a sua causa, proclamando
a vergonha do embargo americano, mercand9 produtos cubanos, livros, também turismo, enviando ajuda humanitária, mas
sobretudo fazendo-lhes ver que
estamos com eles, que a todopodero~a economia do dólar
também tem a
sua crise e que,
seja o que far o Apesar disso,
que o futuro eu
um
nos reserve, e
por cima de to- povo digno,
dos os sistemas trabalhador,
políticos, os pavos da terra sa- simpático
bem bem quem com o
sáo . os seus
irmáos e quem visitante
sáo os seus inim i g os ancestrais. +

De fora viñeron
e da casa
nos botaron
O verán de 1994 por diversas
razóns tiven que usar várias vegadas a autoestrada do Atlánti-

/
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Hai pouco tempo inteireime de
que o servizo de normalización
lingüística da Universidade de
Compostela edita unha revista
chamada O Cartafol. Tiven un
exemplar na miña man e desfrutei lende as diferentes seccións,
coma a hemeroteca, entrevista,
etc. Un traballo que merece
apoio e recoñecimento .

vin

CARWS DURAN
(LONDHES)

COUÑAGO

HELVÉTICA)

1

Pero esta ledícia transformouse
en tristura cando observamos
as actividades do Servizo de
Normalización Lingüística da
Universidade da Coruña. Que
eu saiba non publican nengunha
revista, e se o fan , aos alunas
non nos chega ; tampouco se
promociona o idioma galega en
documentos internos, etc. Semente estou inteirado duns cursiños de galega e pouco máis.'
Para ter un determinado presuposto , con cartas públicos, este
servizo que formalmente xa ten
vida, deberia de porse a funcionar en sério e facer notar o impulso e promoción do naso idioma. En definitiva, que a comunicación universitária vexamos o
traballo de tal servizo público.•
MANOE~ BEllO
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As autoestradas da informaCión
ainda son corredoiras

~·······-
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información na península estanse
facendo polo xeral através de Madrid, Barcelona ou Zaragoza, de
maneira que aos custes de alta no
servizo e facturación por tempo de
uso e kilobytes trasmitidos , hai
que engadírlle os custes dá factura
· do teléfono nunha conferéncia interurbana. Velaí un truco que non
se acaba de explicar e que comeza
a variar coas novas ofertas.

A última reunión dos
denominados G-7
centrou parte da sua
atención no
de envolvimento das
den minada

autoestradas da
información. O nível

Ainda que as bases de dados· ou o
destinatário dunha mensaxe esteñan moi lonxanos, a facturación
telefónica é a dunha chamada interurbana: A chegada dun ponto
de conexión en GaliZa varia por
completo a estrutura de costes ao
baixar radicalmente a factura do teléfono.

de acc o , sobretodo ,
a falta de contidos para
facer circular por ela ,
fan ue na Galiza
apena
xan
corredoira . Un só
nodo loca] limitado a
unha marca , e
nengunha ba e de
dado coñecida
acce íbel por Internet é
o panorama pre ente.

/

J

De de hai vários ano , pero con
meirande intensidade no últimos
meses, a grande panacea semella
vir navegando polos cabos de teléfono en forma de autoestradas da
información. Basicamente trátase
de poder empregar os ordenadores
per oais -a partir de modelo xa
ba tante de envolvido e cun inve timento global en equiparnento
non inferior á 200.000 pesetas-,
para poder acceder a ba e de dado de todo o mundo, poder entrar
en debate do ordenador, facer
compra ou utilizar o denominado
correo electrónico.
O pa aporte fundamental, alvo
p quena excepción , é o coñecimento elemental --e non tanto-do inglé : pr grama , in trucíón
e ba e de dado mái a equíbei ·
que operan ne ta rede Internet,
apre entada como pioneira, veñen
en inglés. Ainda que no e tado ten
habido preced nt s importante
coa rede fbert x, de pre tación
próxima , pero en o conceito gobal que supón a Internet, o mercado de usuários ainda está á espera
doutras redes en proxecto pola
grandes ca a da informática como por exemplo Micro oft que
ven de anunciar que prepara a sua
própria. Internet ten vocación
científica e os mundos financeiros
e comerciais demandan redes diferentes ás que usan os sectores
acdémicos.

Pasando por Madrid
A conexión con Internet pódese
facer adquirindo só determinados·
paquetes (programas indispensábe,is para o acceso a serv izos concretqs): O máis sinxelo, e o máis
útil hoxendia, é o do correo electrónico. Mediante este sistema un
usúário transmite os seus documentos (cartas, debuxos, fotografías,. .. ), a un outro en calquer parte do mundo. A chegada é en teo-

Primeiro nodo' en Galiza

A idea dunha conexión xeralizada ainda está pexada de problemas técnicos,
políticos e culturais

xeito, as ·equipas poden ser potentes, pero os dados circulan a modiño.

ria praticamente instantánea. Este
servizo, en princípio o máis atractivo porque o texto pode arquivarse e manexarse (daquela é moi útil
en xornai , editoriais, universidade , biblioteca , etc ... ) é o máis
barato porque a tran mi ión é ao
momento, moito máis rápida que
o fax e, polo xeral mái segura. A
cue tión da velocidade de intercámbio de dado é polémica: Internet promete mellare resultado
que Ibertex,' pero ambas e tán limitadas pola baixa capacidade da
rede telefónica no estado. Deste

A Internet está submetida ás capacidades das liñas telefónicas e aos
equipos de envio e recepción, pero abarata moito a correspondéncia e sobretodo está sendo utilizado nas Universidades. Nas tres galegas xa hai unha chea de usuários
que se valen deste servizo porque
funcionan a modo de rede.
As coriexións das autoestradas da

A conexión con Internet désde
Galiza pódese facer desde meados de Decembro desde IBM,
tanto en Vigo como na Coruña,
pero coa peculíaridade de que só
se pode realizar coa compra do
seu sistema operativo OS 2 /
WARP, mediante o que se fai o
contrato de uso e se indica cun
número de tarxeta de crédito onde se van facer os cargos .. O prezo tamén. é baratísimo, para o
que son os que se coñecen de
Sérvicom ou Goya, os g'randes
fornecedores de Internet no Estado. A conexión da IBM Global
Network é de 2.200 pesetas ao
mes, incluindo tres horas de conexión e 580 cada hora adicional, aoque hai qu_e sumar a tarifa
local telefónica que non chega ás
duascentas pesetas por hora. O
sistema OS2/W ARP custa unhas
13.000 pesetas e polo de agora
está só disponíbel para un determinado tipo de programas.

Baches na
autoestrada

Ainda que non está abando desenvolvida, con poucos centos de
usuários na Galiza, as posibilidades de conectarse a Internet está
moi diversificada. Algunhas empresas só permeten contratar servizos completos. Outras, teñen
carácter xenérico dentro dunha
actividade sectorial; caso de Telnet -comercial, para facer telecomprtj.s-:; Web Explorer ou Navigator segu ndo denominación,
que permiten acceder a imaxes,
xogos, mapas do tempo,. .. ; News,
que dá acceso a máis de 10.000
grupos de notícias e debate. Na
actualidade moitas destas fuhcións de debate electrónico están.
~ .'
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saturadas e teñen un nível relativamente baixo, contaminadas por
usos de escasa utilidade. Os debates de rnaior nivel teñen un acceso
máis re.strinxido, cando menos
para poder participar e emitir opinións. Outros servizos son para
obtener pequenos programas libres de licéncia. Pero dentro dos
usos da Internet os reis seguen a
ser o correo electrónico e as bases
de dados específicas.
Xa empezan a aparecer. empresas
que oferecen conexións particularizadas só para os usos máis van~
taxosos, como o correo electrfoi-.
co. No noso país non se coñecen

.
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O norteamericano Guy
·: Kawasaki ten criticado
: recentemente as
• limitacióils destas
autoestradas da
información, que se ben
teñen grande futuro, ainda
están submetidas a grandes
problemas de
compatibilidades técnicas,
proteccionismo e
necesidade de acordes
políticos, como se puxo de
manifesto na recente
reunión do G-7. A maiores
non é menor o problema
das línguas e a necesidade
de respeitar a diversidaqe,
no que as iniciativas
guvernamentais son
fundamentais: non se
: coñecen actividades ao
respeito do governo
galego, agás as bases de
IGATEL.
Kawasaki aponta alguns dos
que el denomina baches na
autopista:

...

Até agora os usuários podianse
conectar a bases de dados e outros servizos telemáticos via Ibertex, e tamén coa denominada
IGATEL -desenvolv ida polo
!GAP.E;:- que dá acceso a sistemas de información empresarial
como Ardan, Icex ou Borme, ou
aos servizos de Spritel (Govemo
basco). +

El Temps converte ao catalán en pioneiro
no Estado en informacións electrónicas
proxectos de bases de dados para
investigadores que puidesen estar
conectadas - agás tímidas iniciativas no campó da economia- ,
por canto na rilaioria dos arquivos
e bibliotecas galegas ainda non se
realizou a informatización dos
seus fundos.
Tampouco están en servizo periódicos electrónicos, nos cales é pioneira. unha revista catalana, EL
Temps, que desde hai vários meses oferece .a conexión coa publicación através de Internet: notícias, índices da semana, participación en debates que despois son
escolmados na revista, etc ... +

.
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lnternet só ten un nodo de conexión local en .Galiza
• XAN CARBALIA
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"Os libros non van morrer.
Parte do ideal da
superautopista da
información é que os libros
morrerán, e serán
reemprazados por vídeo e
CD-ROM multimédia. Os
libros non van morrer
nunca porque teñen certas
vantaxes: podes tiralos,
podes lelos con pouca luz,
e non fai falla recargarlles
as baterias nen enchufalos.
Ademais, teñen pouco peso
e un tacto que os discos,
satélites e conexións por
cabo nunca pode'rán
igualar.

!

"Ainda non vin un CDROM que pague a pena
mercar; a meirande parte do
tempo, nen sequer teño
conectada a unidade de CDROM, porque preciso o
enchufe para causas máis
importantes como unha
lámpara. Estou dacordo en
que hai alguns CD-ROM
educativos para cativos que
son interesantes, e que os
CD-ROM son aceitábeis
para gardar grandes
cantidades de información,
como colecións de citas para
copiar.

"Ademais, a idea da
. Superautopista da
Información sobre a
diseminación da
información é
.inerentemente elitista.
Temamos o intre no que a
xente poda chegar a verse
na obriga de utilizar só os
televisores ou os
ordenadores para aceder á
información. E non
,s.r-·
sexamos can paspallánspara crer que as empresas
· : privadas proporcionarán a
todo o mundo, a petición
• do governo, un televisor ou
: · un ordenador".+
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Dirixe .desde hai dez anos A sombra do arco da vella
proxecto moaesto, para a miña
carreira cinematográfica, pasto
que se gasta a interpretación que
fixen, podo darme a coñecer máis
para futuros traballos". •

• Proposta
de unidade
didáctica
luso-brasileira

• Teatro e cinema
da ·c ompañia
de Maria
O 7 de Marzo na Sala NASA de
Santiago, a Compañia de Maria,
formeda por Maria Bauzas e
Maria Pujalte, porá en cena un
novo espectác ulo teatral que
levará o título de Amén e que para
. a compañia "trátase dun
espectác ulo organizado con fins
caritátivos". Segundo informa O.
Losada neste cabaret as
intérpretes cantarán once temas
musicais, Odia 12 de Marzo a
obra poderase ollar no pub
Garufa de A Coruña.
Por outra banda Maria Pujalte
agarda a estrea a meados de Abril
do filme Entre Rojas de Azucena
Rodríguez, no que ten un papel
coprotagoni sta importante na
trama da película. As intérpretes
principais son Penélope Cruz e
Cristina Marcos. A realizadora
transladou a esta fila parte das
suas lembranzas cando foi
encarcerada hai máis de 20 anos
por asociación ilícita.
Entre rojas foi rodado no antigo
cárcere de mulleres de Yeserías
fMadrid). Maria Pujalte, que foi
contratada ao ver a sua notábel
actuación en Baile de Ánimas de
Pedro Carvajal, comentou a ANT
que "esta película pode ser un
paso importante, mália sei- un

Xesus Franco
'Estase a perder á radio
como .transmisora .da cultura'
• ARANTXA ESTÉVEZ

'A Mesa pala Normalización
Lingüística propúxolle aos
directores e editores de libros de
texto de Língua e Literatura
Galegas no mercado, a inclusión
dentro deles dunha ampla unidade
didáctica para o curso 95/96 que
facilite aos alumnos galegas a
leitura, escrita e domínio oral dos
estándares portugués e brasileiro.
A proposta da Mesa intégrase
dentro do denominado na sua
última asemblea proxecto Alén.
Miño. t

• Conflito
de _Orquestras
As protestas dos músicos da
Orquestra da Comunidade
Autónoma, que pasará nas
próximas semanas a ser dirixida
por Helmut Rilling, segue a traer
problemas. O último a suspensión
por ate do xerente do Auditório de
Gal.iza en Compostela, Xosé
Denis, de tres actuación da
formación. Fundamentou a sua
decisión na suspensión dun
concerto diáctico, que non
considerou abondo xustificada, e
no exercício inadecuado da
liberdade de expresión "porque o
Auditório non ten nada que ver co
conflito que os músicos manteñen
coa Conselleria de Cultura e a sua
atitude de ler os comunicados en
concertos de abono é lamentábel".
A suspensión do concerto
didáctico foi xustificada polos
membros da orquestra pola falla
do ~ iolinista. En todo caso esa
suspensión produciuse xa no mes
de Xaneiro.+

Xesus Franco ten, ademáis do seu
traballo editorial, uhha afición desmedida pola rMio. lsto fai posíbel
que o seu programa "A sombra do
arco da vella" cumpra dez anos no
medio da programación de Radio
Vigo. As particularidades? Un espácio no qu.e todo é galega: a música, a história, a poesía. Cunha
fórmula tradicional, Xesus Franco
abandeira todos os domingos de
doce e cuarto a unha do mediodía
un dos escasos espacios de radioc u ltura en galega emitido desde
unha empresa privada.
Ao longo de dez an.o s de "A
sombra do arco da vella", houbo que facer cámbios para
adaptalo ao tempo que corre?
Non, non houbo cámbios importantes. O espácio segue a mantera
sua estrutura tentando buscar o
equilíbrio entre palabra e música.
Dende o comezo, o que quixen é
facer compaña á xente que vai en
coche ou que está limpando á cas~. Para min é importante que a
xente o escoite mália que non poña a sua atención ao cento por
· cento. Prodúcese unha conexión
.coa língua e coa tul tura próprias,
que é o importante. A xente participa no programa porque é ela a
que pede a música, sempre galega,
e tamén participa nun concurso
por escrito sobre temas do país. A
resposta é extraordinária.
A. IGLESIAS

Son da xeneración da rádio, de
cando se tiña acesa ainda que non
se escoitara. Intento facer a fórmula de radio-compañia coa palabra como principal veículo de comunicación; a aportación fundamental é que s·exa en galega, o cal
é, tristemente, excepcional. Trato
de utilizar a língua do xeito máis
corrente ainda que en Vigo segue
a chocar co castelán.
Pode elaborar, polas cartas, un
perfil da xente que o escoita?
O máis importante é que se trata de
xente corrente, nen intelectuais, nen
licenciados. O programa non se dirixe a un ghetto cultural senón a
xente que quer escoitar rádio en galega. Hai unha mestura de música
con poesía ou con capítulos da história de Galiza. Tento non ser partí. dista ainda que non ·oculto que son
galega e nacionalista por riba de todo. Pero non quera utilizar a língua
como bandeira porque a xente ten
que saber que o galega non é un
·. ben dun partido senón un património de todos. Isto nunha área urbana como Vigo ainda choca.

ANT

• Actuacións dos cubanos Gema e Pavel
Gema Corredera foi actriz da compañia Teatro Estudio de Cuba, mentres
que Pável Urkiza foi asesor-musical ao tempo que igualmente actor.
Desde 1990 decidiron constituirse no duo: Gema e Pavel.
Por separado ambos e dous viñeran traballando en música para bailado,
cine, teatro, vídéo e televisión. Na faciana pedagóxica, Gema estudou
guitarra e musicoloxia, mentres Pável recebeu formación musical en
conservatório. Agora veñen de editar o seu primeiro disco, trampas del
tiempo , no que están acompañados, entre outros, do grupo cubano Estado
de Animo. Inícian nestes días unha xira f)Or Gal iza con actuacións en Vigo
(Dia 2 no Malecón); Porriño (Dia 3, Café Liceum) e Santiago (Día 7,
Teatro Principal). Están pendent~s de confümar actuacións en Lugo, A
Coruña e Ourense os dias 4, 5 e 6. •

Creo que non se pode distinguir aos
ouvintes do pro.grama por ser dun
signo político ou doutro. Está claro
que o que o escoita sabe que vai en
clave galega. Simplemente, trátase ·
de xente que que non ten nengun
problema en escoitar radio en galega. Cónstame, despois de tantos
anos co programa, que feño ouvintes de moi diferentes ideas. Esto reforza os meus obxectivos xa que
quero facer un programa para todos.

Música e história na rádio
No seu programa só se emite
música galega e, ~demáis, a au-

tores que non se poden escoitar
do.utro xeito.

miña respon abilidade como galega co meu pais e coa cultura.

Hai un esquecemento total da música galega. Son escasísimos os
programas que lle adican tempo e
é tri ste porque ternos grupos equiparábei s a calqueira de fara. O
exemplo mái s claro é o de Milladoiro, que está a facer bandas sonora s no cinema, pero non é o
único. Hai que ser moi crítico coa
administración galega por non promover os valores
próprjos, entre eles,
a1
a mú sica e a língua. Eu boto de
menos un gran festival de música galega que estou seguro que teria moito éxito. Pero hai
un papanatismo de
rexeitar o próprio
cando a realidade
amosa, por exemplo , na televi sión ,
que a música tradi~
cional ten unha
grande cantidade
de público potencial. Debemos ser
máis esixentes e
reivindicar o coñecem en to da nosa
cultura. Se as empresas de comunicación receben
axudas administrativas para a normalización, deben participar na
promoción, non só da lfngua senón de toda a cultura. o que se vai'
conseguir é que a cultura pertenza
a uns poucos.

De quen debe ser a vontade de
que os programas culturais en
galego deixen de ser illas na
programación?
No meu caso, teño que dicir que
sempre tiven o apoio da emi ora,
mália que exa privada. Quera dicir que empre puxeron á miña
di po ición o que
nece ·itei e nunca
tiven a mínima
cen ura. Ademai , ,
para facer un programa radiofónico
non se nece itan
grandes médios. O
que falla é a vontade que non empre
ten que sair da
empre a , on o
xo rnali ta ou o
colaboradores o
que deben ter intere se e loi tar pola
programación en
galega. Eu pedinlle
aos directivo s da
cadea que me deixasen facer este
programa e eles
aceitaron. Ninguén
antes 110 pedira.
Por iso, hai que intenta 1o antes de botarlle toda a
culpa aos meios de comunicación.

'H. que ser

moi crítico coa
administración
galega por
non promover
os valores
próprios, entre
eles, a música
e a língua"

É inevitábel ao facer un programa
en galega que a xente te clasifique. Eu non fuxo do positiona-.
mento, o programa é o froito da

A rádio é o medio máis directo coa
particu1aridade de que entronca
coa tradición oral e musical que na
Galiza ten tanto arraigo. Significa
a palabra e o seu e~tilo coloquial
fai que a xente conecte cos programas. É unha mágoa que se estea a
perder toda a sua potencialidade
para os con tos ou a m.úsica. •
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·canta de libros

A poesia
como fin
Luz do mediodía 1.

de R. Ponte
Poucos poetas como Ramiro
Fonte conseguen superarse a cada libro. Talvez esa superación
sexa debida ao carácter experimental da sua poesia. Non no /
sentido que ainda se Jle dá tioxe ·
a ese calificiativo, que xustifica
tantas ineptitudes, tantos xogos,
malabarismos, voces tatexas e
mesmo disparates, senón no senRamiro Fonte.
tido de os seus libros non apresentar unha continuidade temátipria experiéncia poética e unha
ca, unha unidade de ton e tema.
meditación sobre esta. Taméñ,
Quer dicer, os libros de ·Ramiro
para n6s, é unha resposta. A
Fonte adoitan a estar formados
quen? A Heidegger; ou á pergunpor poema concebidos como un
ta do filósofo xermano.
todo, como unha unidade formal
e conceitual, ou por conxuntos
A famosa pergunta heideggeriana
de composicións centradl.s arre-en ¡>uridade a pergunta é de
dor dun problema (formal, temáHoldl!rlin- é de todos coñecida:
tico) a re olver, ou por re olver;
para que poetas en tempos de mie desligado doutros conxuntos.
séria. Ou para que poetas en temA i, a grande trazo , o seu últipos menesterosos, segundo traducións. O filósofo alemán, á vez
mo poemário, Luz do mediodia11' e tá dividido en catro libros
que facia a pergunta daba a resque parecen nacidos a partir de
posta~ para cantar a eséncia da
poesia (daí a incomprensión, múdiver a experiéncias. (I) "A histua, con Paul Celan; o que non
toria fata de ti" -17 poemas--:-,
eria a experiéncia dupla da meacabo de comprender é o acordo
mória e eta morte (allea). (II)
con René Char). O poema de
"Luz do mediodía " -15 poeFonte, tendo como pretexto e fin
a Rosalia, dá diversas respostas,
ma - seria ao noso parecer, uncomo debería ser. Quedemos, poha confrontación do poeta con
rén, só con unha: "o noso silencio
formas populares de poesia para
debe ser xeneroso con este tempo,
intentar buscar un novo meio ,
/ Con aquetas palabras que esconformal, de expresión. Búsqueda
demos, / Con aqueles que nunca
que non significa "subversión"
traizoamos. / Nós debemos xulgasenón criación a partir delas; colo, comprometelo enteiro, / Dánñecendo e recoñecendo as antedo 11 e novas flores rebeldes ós
riores experiéncias formais douseus días, / Xogándonos a rosa
rros poetas. (III) "A derradeira
rosa" é unha confrontación-conderradeira / Unha vez máis, así
fe ión, e reflexión do poeta con e
como xogamos / Aquilo que gaa partir doutro poeta: Rosalia.
ñamos ávida nun poema".
Confrontación emocional e, á
O cuarto e último libro, "A Dama
vez, unha apróximación á pr6-

do Viaxeiro" (15 poemas), nace,
case todo el, da experiéncia da
viaxe. Orabén, unha expefiéncia
que fai nacer - sobretodo- imaxes, símbolos ... Mais .tamén o libro é o recoñecimento, ou descobrimento, da soidade. Unha soidade compartida, e solidária. Un- .
ha soidade que, como a .(re)construción mítica das cidades "natais" do poeta, cidades e vilas, é
descoberta a partir do imaxinário
próprio e colectivo. Orabén, se a
soidade é a dama do viaxeiro, a
cidade, a vila reconstruída é a
acompañante de todo leitor dos
poemas. Cidade e vila que, afina], interesan non como expresión dunha r·e alidade histórica
(que aparece, sen concesións á
demagóxia, en "Días negros'', de
maneira tráxica, intentando comunicar a experiéncia do terror<2>;
ou en "Os olios do presente", onde a cidade, Vigo, revive através
tanto da exp~riéncia persoal c.orqo da colectiva) nen como consdéncia histórica dunha vila, dunha cidade , senón Luz do
que interesan
en tanto que mediodía é
expresión un paso
dunha idea
sobre esas ci- máis na
dades, sobre construción
Pontedeume.
Unha " idea" da Grande
que nace an- Obra por
tes de o poeta parte dun
porse a cantar; nace no poeta que
momento en non se dá
que .descifra ; por vencido
logo transcrebe. Desciframento que se
logra a meio
dunha memória que é factor redu tor e comun denominador. A
memória que conduce todo a unha experiéncia singular e intransferíbel, fusiona os planos do tempo, da existéncia, da vida e da
morte, pero tamén memória que
fusiona o espazo físico. Pode o

leitor pensar que se encontra en
Budapest cando se acha a pasear
por Vigo.

Luz do mediodía é un paso máis
na construción da Grande Obra
(no sentido alquímico) por parte
. dun poeta que non se dá por vencido. Un poeta que se distingue
polo seu esforzo constante por
mostrar como a experiéncia é reconstruída continuamente pola
imaxinación, e como este proceso
chega a dar a sensación dunha vida determinada.
No pl~no expresivo, Ramiro Fonte fainos dubidar se a forma verbal e a musicalidade dos versos
son determinados polo tema específico do poema, ou se ben o ob- .
xecto é determinado (tachen a palabra, poñan suscitado) pola pre- ·
existéncia dun ritmo ou dunha
melÓdia. Ritmo que é, xa o dixemos outras veces verbo da sua
poesía, "don de ebriedade". O
presente volume poético confirma, se é que era necesário (para
min non), a v·oz dun poeta que fuxe de feitizos e embruxos aplicados á poesía, que detesta a desorde e a desmesura, os excesos verbais e a subversión pola subversión (tan inútil, tan ineficaz coma
a arte pola arte). Un poeta que ere
na literatura como fin (non como
meio), na hierarquía estética, no
poder evocatório da memória (a
memória é o que nos liga co pasado e fai de fio condutor da tradición. O poeta, cada poeta, non é
un ponto illado, dependemos dun
tecido, declaraba hai pouco o po-.
eta catalán Narcís Comadira). Un
poeta que ere na posibilidade de
que as palabras sexan actos, flores (rosas) e feítos, como expresaba Octavio Paz.+

Espiral de Poesia
A colección de poesia da editorial
Espiral Maior, dirixida por Miguel
Anxo Femán-Yello, ven de publicar
tres novos títulos, superando xa a
trintena de volumes no seu catálogo.
Luz do mediodia de Ramiro Fonte (ver
crítica), No.da.dor de XaviÚ Rodríguez
Baixeras e Elevar as Pálpebras de
Yolanda Castaño, III Prémio de Poesía
Fermin Bouza Brei. +

Saiu o Merlín
-Edicións Xerais ven de publicar libro
de Marilar Aleixandre A expedición
do Pacífico, que recebera o Prémio
Merlín 1994. Segundo a reseña o libro
situase no século XIX en plena
expedición ao Pacífico e coa polémica
entre darwinismo e criacionismo. O
coñecemento dunha flora e dunha
fauna descoñecidas, os paises exóticos,
os perigos, o xogo amoroso, a
navegación mariña e sobre todo a
viaxe interior de Emília, a protagonista
que a leva a madurar ao Longo da
aventura e volver convertida nunha
persoa diferente.•

XGG
(1) Espiral Maior. Poesia, núm. 32. A Coruña. 1995. 120 páx.

(2) Experiéncia do terror (que é experiéncia
física, de medo) non do horror. que é experiéncia intelectual. de fascinación.

Cela e Joaquim
de Carvalho

sombra
za dora
Suso de Toro

O camiño escuro do corazón
nunha narración impecable.
l!ii¡i¡j~i

•r

As denominadas Edir,:oes do Tamega,
veñen de editar un libro de interese
sobre as visións dos dous •paises
viciños. Cun prólogo de Joaquim
Montezuma de Carvalho, que explica a
xénese do traballo, publica un estudo
do seu pai, co título Da alma
Portuguesa (Problemática da saudade;
Elementos constitutivos da consciéncia
saudosa e Compleir,:ao do patriotismo
portugués). Séguenlle os poema.s de
Teixeira de Pascoaes dedicados á
Galiza e finalmente un texto de Camilo
Xosé Cela, Sobre a alma galega e as
suas facetas. O volume litúlase Da
alma portuguesa. Da Alma Galega; e
pódese pedir ao Apartado 90, 4600
Amarante- Portuga~. •

Detective rural
Na portada xa se define o ámbito da
trama: ambientes 'de poder económico
de ambente rural. Xosé Miranda
publica na Série Negra de Xerais A
tres bandas, na que aparece "un
investigador de mentalidade rural
galega". Trátase de descubrir ao
manjaco do martelo ... que resulta ser
unha muller.t

1,.• .. 1
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cional non se pode manter un diá~
lago cos colegas doutros países.
Son que mandan por aquí ao seus
alunas, americanos ou doutros países do Norte, para facer os seus
traballos de investigación non xa
sen coñecer a nasa língua, é que
nen sequer lles preocupou coñecer o contexto histórico, quer dicer, pasan por aqui como moitos
turistas ingleses palas praias da
Costa do Sol, superficialmente. O
mesmo Lisón ten aconsellado aos
·alunas que hai que sair fara, que
hai que facer
traballo noutros sítios e el
mesmo non é Antropolo:xia
partidário de
facer. escudos sen
na s ua terra, fronteiras é
en Aragón.
algo a i

Estremas ·n a
antropoloxia
Homenaxe
--..
a Lisón Tolosana
Ca motivo do ingreso de Carmelo
Lisón Tolosana, o "honrado cabaleiro de Belmonte", na Real Académia de Ciéncias Morais e Pol-íticas, un grupo de amigos seus decidiron, dalgun xeito, sumarse á
celebración dese rito de paso que
marcaba o abandono do seu mestre do terreo dos antropológos
mortais e a entrada no limbo, desde onde -se pode ollar e analisar.
este mundo dun xeito máis relaxado, sen ter que entrar nos combates do duro dia a día.
A maneira que tiveron estes antro- pólogos de participar neste acontecimento académico foi editando un_
groso libro<u, tanto de volume como de pastas, un verdadeiro hardbac~, que <liria un editor inglés, pero case a prezo de paperback.
O fio condutor do libro pretende
ser unha homenaxe á obra <leste
antropólogo aragonés e asi nel
colaboran especialistas do Estado .
e de fara , pero nen están todos
nen son todos os que están. Si están os lisonianos máis viscerais,
como o decano de Humanidades
de Ferrol ou xente do departamento da Complutense no que
traballa Lisón, ao lado doutros
poucos proclives ou dos que pasaron por ali naquel momento e
foron invitados á festa sen saber
moi ben de que ia a causa. Asi o
libro ~masa diversidade, pero

Carmelo Lisón Tolosana.

non a diversidade toda que hai no
panorama antropolóxico actual,
non sequer no español.

cesidade de incorporar o tema galega na homenaxe a Lisón e non
por mera afinidade cos mesmos.

Tendo en canta que Lisón foi o
primeiro "antropólogo" que "estudou" o noso país, as referéncias ao
mesmo son máis ben escasas no
libro. Na nómina de case cincuenta colaboradores só hai tres galegas -Marcial Gondar, Xaquin
Rodríguez e Fidalgo Santam·ariña- xunto a un afincado en Galiza -Fernández de Rota- e un
italiano -!talo Signorini- que
compara- a caída da espinilla en
contextos como o siciliano ou o
galega. A inclusión dalgun destes
antropólogos, penso, faise por ne-

O 1ibro leva un título que define
xa un pouco por onde queren ir as
causas. Antropoloxi¡:¡ sen fronteiras é algó asi como unha antropoloxia light que pretende unha conciéncia universalista e sen entremeterse nos asuntos que afectan á
sociedade estudada, unha antropoloxia feita a distáncia, moi ben
apresentada e nad a molesta,
·que parece non entender que diferentes histórias nacionais teñen
que dar, por forza, diferentes antroploxicas . Son os que pensan
que desde unha perspectiva na-

e

mesmo Mihalkov compón un personaxe de revolucionário-herói esplendidamente interpretado. O
guión e os diálogos son tamén da
sua autoria. Dirección, interpretación, guión, diálogos e produción
ao servizo dunha obra de autoría
completa e valiosa.

O mellor
Mihalkov
Queimado
polo sol
Nado en 1945 _en Moscova nunha
família de artistas e escritores, Nikita Mihalkov ·eo seu irmán é Andrei
Konchalovski) deuse a coñecer intern ac ion al mente en 1987 con
"Ollas Negros'', filme de caljdades
extraordinárias onde un excepcional
Marcelo Mastroianni facia o mellar .
papel da sua carreira. Porén, non era
un cineasta descoñecido. A sua formación fara a da sua própria família, a da Escala de Arte Dramático
de Moscova e a da Académia de Cinema Espléndido actor, o seu debut
como realizador tivo lugar en 1974
con "Amigo entre os meus amigos,
nemigo entre os meus nemigos".
Logo virian "A escrava do amor'',
NCinco tardes", "Os parentes'', a xa
citada "Ollas negros" e "Urga". A
pesares. de ser un asíduo no Festival
de Valladolid desde que fora presentada ali "Ollas negros", o seu cine non chega ás carteleiras de "províncias" e cando o fai sempre _se corre o risco de que non a manteñan
máis de catro ou cinco dias en cartel. Causa lamentábel, sobretodo
por tratarse-dun dos cineastas máis
coerentes e valiosos (en formas e
ideas) do cine europeu actua~.

Queimado polo sol é unha copro-

Esta idea de como unha
facer unha an- antropoloxia
t ro p o 1o-x i a
universal é un light que
xeito de se- pretende
guir coa vella unha
antropoloxia
colonialista, conciéncia
aquela que só universalista
estudaba pa- e sen
vos exóticos e
hoxe, como o entremeterse
exotismo está nos asuntos
caro, búscase,
da sociedade
quizais, a excentricidade. estudada
Nós somos
·uns excéntricos para alguns dos antropólogos que veñen
a estudarnos e eles fan antropoloxia excéntrica. Creo que foi Marce! Mauss que calificou de estudo
folcórico e non antropolóxico a
un traballo sobre santuários e peregrinacións nos Alpes italianos.

Nikita Mihalkov.

dución ruso-francesa que aspira ao
Osear á mellor película estranxeira,
que gañou o Prémio Especial do
Xúri no ,pasado Festival de Cine de _
Cannes e que foi estreacta cun éxito
extraordinário de crítica e público
na pasada Seminci de Valladolid.
Porén, entre nós, pasouse sen néngun apoio publicitário.
A fita de Mihalkov, que esta adicada a todos aqueles que foron "queimados polo sol da revolución'', non
é unha película entreguista, nen supón un axuste de contas particular
contra o período estalinista, aquí
tratado con "normalidade", sen tremendismos e coa naturalidade_de
quen ainda, como Mihalkov, non
quer_romper co seu país nen renegar do seu pasado histórico. O autor de "Ollas negros" amasa neste

excepcional filme, pleno de tenrura,
unha sensibilidade, chea de espírito
crítico que lle permite afondar, con
grande equilíbrio expositiyo, nun
dos períodos máis mauros da história do seu país (as purgas estalinianas dos anos trinta). Porque, sen
dúbida, é ese equilíbrio narrativo,
esa rítmica e mesurada cadéncia interior do relato o que máis atrai do
filme, desmentí Jdo aqui, máis unha
vez, a aqueles < ríticos que alcuman
o cine de Mih•·lkov como tosco e
feble composit; vamente ~ como insuficiente do P• mto de yista da planificación e do ~ontrol do tempo cinematográfico.
"Queimado p >lo sol" é un filme
sen erras foro ais, cun trabaflo de
actores de ext nplo nas escalas de
cin~. onde, p· ir se fose pouco, o

O filme ten algo de parábola, misturando a análise histórica concreta
e a metáfora máxica e irreal (esa
introdución do
elemento fantástico-simbólico do sol que
A fita de
queima é a revolución que Mfualkov
espera?; é a noné
falsa revolÜción que per- nosFálxica:
corre a Rúsia non existe ·
de Ieltsin, .. ?) ódio na
Especialmente
interesante no ollada do
filme é a com- realizador,
posición de .s enón autocerras personaxes indivi- -reflexión e
duais e o trata- confianza
m en to coral,
no futuro
de grupo do
conxunto. Nos do seu país
primeiros destaca a personaxe da nena, •
(filia na realidade do realizador)
unha rapaza duns dez anos que
sempre semella críbel, natural, auténtica e que forma parte desa corrente de repouso e naturalidade
que percorre a fita; entre os segundos,onde é inegábel a influéncia

A desculpa que daba era ·que os
Alpes quedaban en Europa e aqui
non se podia facer antropoloxia,
só folclore. Hoxe o traballo sobre
San Bes se (de 1913) está considerado como un texto pioneiro na
antropoloxia das peregrinacións e
do culto.
Un pouco ne te camiño vai o papel de Lisón. Aquí habia unha
xente que, lonxe da elite universitária, facian folclore, un saber
menor e máis simples. Entón chegou Lisón e con el chegou a antropoloxia á Gali za, a mellar antropoloxia do momento, a britán ica, e chegou, tamén , o interese
do antropó logos e tranxeiro polo noso país e empezamos a formar parte de a "c ultura mediterránea" que e tudan o antropólogos americanos e ingleses e que
meten no me mo aco un base¡-¡-i
ba ca, un cortijo andaluz ou unha
aldea turca. Desde aquela a nasa
cultura foi obxecto de e tudo antropol ' ico, pero a antropoloxia
veu, simple mente, a ub rituir
ao folclore e xa vai endo hora de
que e lle recoñeza o papel a cada
quen. Sen restarlle méritos á obra
de Carmelo Lisón e a doutros antropólogos, debemos dicer que a
antropoloxia en fronteira no
fundo o que procura é unha antropoloxia elitista, rnoi vinculada
a círculo univer itário pechado
e fara dos que a vida antropolóxica é difícil. Unha antropoloxia
con estremas e o que non re peite
a es trema entrará en confl ita ca
viciño poderoso.+
MANUEL VILAR
(1) "Antroploxia sin fronteras. En ayo en
honor de Carrnelo Lisón··. Centro de Inves-

tigaciones Sociológicas. Madrid. 1994.

dun certo cinema europeu, italiano
sobretodo (Mihalkov vive en Itália) e destaca a radiografía do grupo humano que 'protagoniza a fita e
que nos oferece momentos de in uperábel fennosura e de complexa
composición de caractere e entimento . Un espléndido retrato de
co turnes ao Chekhov, e unha exploración de ambientes ao Renoir
ou ao Bergman. Mihalkov reflexiona sobre o eu paí , o eu pa acto e
o seu futuro. Apre enta o univer o
e talini ta , sen medo , en maniqueísmos, en exorci mos liberadores nen culpábeis. Afonda no pasado de Rúsia, pero tenta recuperalo para me11orar o futuro (representado pola pequena Nadia) un futuro
que non renúncia ao pasado e te.nta
recoller del o que ten de posit_ivo e
valioso. O c~andante ~otob é un
revolucionáno convencido, un estalinista confeso que ere realmente
nos logros da revolución e que rematará por converterse na vítima
dos seus excesos. Sera unha vítima
dunha certa idea da revolución,
nÓn da revolución mesma. Por isa,
· ao meu entender, a fita de Mihalkov non é nostálxica e olla cara ao
porvir: non existe ódio na ollada do
realizador, senón auto-reflexión e
confianza no futuro .do seu país.
Oxalá teñamos a sorte de que
"Queimado polo sol" gañe o Óscar
á mellor película estranxeira: talvez así os exjbidores teñan a ben
recuperala para as carteleiras e para todos os que non tiveron a fortuna de podela contemplar.+
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
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Queren asasinar o _ra1
É ~ música máis popular na Alxéria actual

·No andén
de espera

Hai uns dias o integrismo islámico quitou a vida ao cantante de rai'
Rachid. Catro meses arras fixérao
con Cbeb Hasni, outro intérprete
de grande sona en Alxéria. Con
estas mortes, finaron dous dos artistas de .máis .sona neste e's tilo
musical, popularísimo entre a xuventude do Magreb. Os integristas
teñen ameazado aos cantantes de
ra·¡ porque "contaminan" coa sua
arte á "pureza".

.O desexo
de Miguel Castelo
Se nesta película de Miguel Castelo, baseada nun conto de Rafael
Dieste, un vello non quer ~orrer
sen antes ter visto o tren, podemos
facer unha extrapolación cara o cinema galego que se atopa no andén de espera enxergando algun
tren que o tire da sua atonia e "desestru tura" industrial ou, cando
meno , unha locomotora que dé
pulo ao que veñen detrás para
con truir unha liña ferroviária, no
mundo do audiovisual.
E ta fita, premiada no Fe tival de
Bilbo, contén unha louvábel preocupación e rética, con secuéncia
belí ima como a da ponte, mai
non ten a forza suficiente para
chegar a de tino.
O tren queda moi lonxe de onde viven o vello, o neto, a filia e o xenro
e toda a pe ada viaxe da personaxe tran láda e ao espectador ao
optar o director por un exceso de
planos dos viaxeiros no carro, sen
que fagan nada no traxecto que nos
faga coñecer e identificamos coas
pe onaxe , nun cuase mutismo roto pola con tante interxección
para indicar aos animais por onde

Unha
forna da
asturiana
L '.Aguanaz)

nova di cográfica
empre é bon darlle a benvida no
mundo da mú í a a unha nova caa di c gráfi a. Nesta oca ión é
a turiana, L ' Aguaiia::, e a ua
expectativa on a de gravar con
grupo de .folk e rock, xurdindo
com unha pr dutora índependente e alternativa cun obxectivo de
porenciar, obretodo , o panorama
111 u ical a turiano.
Algun do lanza111entos da nova
editora on o grupo folk avile ino
Balandrán que fai o eu debut musical cunha obra que ten o me 1110
nome que a formación. Septeto que
apo ta polo son tradicional, cunha
boa influéncia no seu quefacer
doutras músicas céltica . Quizá
nalgun momento estexan unha miga mediatizados por esas influéncias sonoras. Ainda asi, non esquecen facer tres temas tradicionais
asturianos xunto a seis de composición própria. Entre os tres temas
cantados do álbum sobrancea o
conseguido "Tolos trabayos". Balandrán fixo un disco que contén
bons momentos e no que andan á
procura dun son que os identifique.
Polo de agora saben por onde pisan
e executan con bon gosto as suas
pezas, nas que cada instrumento
aporta algo para acadar unha resul"Tona mis tura no resultado final.
Nótase na obra que esta banda leva
xa actuacións nas suas costas e

O desexo, de Miguel Castelo.

debe dirixirse o carro. Este vai por
aqui, por acolá, para, reinícia e
marcha e no
meio, en
"flash-backs",
cóntasenos co- A fita, con
mo o avó pede
ollar o tren a secuéncias
xeito de derra- belísirnas,
deiro desexo. non ten
No intre en forza de
que debe che- abondo
gar o momenh
to cimeiro e para e egar
emocionan te, a destino
cando o vello
olla finalmente o tren, fúrtasenos esa imaxe, nunha decisión que se escapa á miña comprensión. '

anos de traballo, o que afecta positivamente ao adubio definitivo. Balandrán enceta a sua carreira discográfica cun traballo prometedor
que manterá atentos para a segunda
entrega a moitos afeizoados.

Dixebra é un conxunto de rock radical reservado exclusivamente,
para o amantes dese estilo musical. "A túrie ou trabayes?" É o
eu egundo álbum e del podemos
alientar a letra da cancións.
Din que é unha formación para
dego tar mái ben en directo.
Curio a exploración a que realiza o
grupo Cambara/, no que pode coniderar e o seu debut di cográfico
("Batulax ') po to que anteriormente editaran un
cassette conxunto cos Tuluergu, que co- Produtora
mentar e m os
mái adiante independente
ne tas me mas e alternativa
liñas. É un ana- para
croni moque a
banda
sexa potenciar o
apresentada panorama
coa etiqueta de
musical
folk; cando estamos diante asturiano
dunha formación que aponta directamente
ao .folk-rock e gosta de mudar de
ponla musical ao longo do traballo.
Que un conxunto empregue a gaita
non quer dicer que automaticamente pase a engrosar a c'a tegoria de
músicos .folkies. Cambara! xoga
con moita diversidade sonora nun
disco atípico e que pode ter problemas, non os merecería, ao non ser
suficientemente entendido. Chéirase.
que será catalogada de rara, o que
normalmente faite quedar arredado
dos centros neurálxicos de decisión.

As imaxes que evocan o ferrocarril son frias, non din nada especial e separadas do causante de
obxecto de desexo, o vello, eivan
o final da história, nunha fita con
boas intencións e non tan bons
resultados.
Urxe unha renovación no cinema
do país. Alguns do~ realizadores
que levan anos na loita, aspecto
que non se Hes pode negar, amosaron que non teñen talento, ouros
. teñen escintileos dentro de evidentes limitacións e pódense contar cos dedos dunha man, e desafortunadamente sobrarian dedos,
os que deixaron impronta de poderen chegar a realizar empresas
maiores sen descarrilar.+
Ó.L. ·

"Batulax" é unha aventura, se-cadra para músicos intrépidos, por diversos campos (con seis pezas cantadas das dez presentes e a agrfdábel voz de Carmen Díaz) nos que a
conceición é de banda de rock con
certas raíces. Intelixente o emprego
e o partido que lle tiran a un instrumento como a harmónica, que dá
un sabor especial ao country blues
"Renegau y los Rancuayos", unha
das mellores cancións do CD. O
baixo tamén fai un labor importante, sen desprezar o bon traballo dos
demais instrumentos, aos que saben sacar resultados nas suas aparicións. Cambara! posue bastante
ritmo e unhas ideas claras que
apo tan por unha 'música anovada,
partindo das raíces. Até hai lugar
para un espléndido e potente rap
surrealista con toques folkies. Un
traballo esperanzaaor dun conxunto que pode romper.
·

O nü nasceu a princípios dos 70 na
rexión alxerilµla de Orán e o seu nome ven dado pola xa sexaxenária
Raita Rai. Mais é na década dos 80
cando prende como unha mecha
nos corazón.s da
mocidade magrebi, que se sente
completamente
identificada cos
seus ídolos, ao xeito que están os
mozos ocidentais
cos seus.
O rai' é unha música moderna criada
a partir dos ri~os
tradicionais e que
ten diver.sas influéncias, desde o
rock, o pop, o
funky, deica o reggae. Esa mistura,
na que o elemento
básico adoitan a ser os teclados e
as potentes percusións, é a que fai
vibrar aos xóvenes alxerianos.
As letras dos intérpretes de rai' falan
de amor, de bebidas, de sexo, da beleza feminina, a ináis de comentar
as inxustizas sociais e denunciar a
pobreza. Por iso están proscritas pola ortodóxia relixiosa. Dese xeito
asociouse ao rai' coa canción protesta ou contestatária, que .reflicte os
degaros da xuventude e as suas inquedanzas, afastándose das proclamas fundamentalistas. O rai' fala de
vivéncias cotiás e conecta cos seus
receptores, polo que poderia ser emparentado co que significou rock
and rol! para a mocidade dos anos
50. Lembremos que cando Bill Haley editou o "Rock around teh
dock", o puritanismo da sociedade
USA da época "satanizou" o novo
estilo musical que xurdia pqr botar
a perder á xuventude. O rock, ao
igual que o rai', rompeu o encorsetado sistema social imperante. O ra'i
está totalmente conectado coa xu- ·
ventue, que .fai próprias as suas
mensax.es. Moitos dos grañdes interprétes do xénero son coñecidos

o

co alcume de Cheb (que significa
mozo ou xoven) co que continuarán ainda que ingresen plenamene
na idade adulta. Así, atopámonos
con que o home que ·propiciou o
auxe <leste estilo, Cheb Khaled,
.que vive exi1iado na Franza, e os
seus seguidores, o asasinado Cheb
Hasni ou Cheb Mami, un dos valores máis sólidos na actualidade.
Khaled ten moito éxito entre a colónia africana, non só francesa, senón europea, polo que a sua música vai sendo cada vez máis coñecida no vello continente.
O ra'i é a música da mocidade magrebi, a que escoitan nos seus lugares de xuntanza
ou nas ruas cos
.. walkman". En
Alxéria é onde
ten maior aceitaci ón, mais en
Exipto hai tres
anos o que máis
se escoitaba no
Cairo eran as melodias do Hakim,
que facian furor
entre os seus paisanos. Do tirón e
importáncia dos
músicos ra'i é unha boa mostra
que enchen estádios de fútbol nos
seus concertos. O
último, oxalá que
non o derradeiro,
dos macro-concertos celebrado en
Alxéria concentrou a máis de setenta mil p.ersoas.
Duas figuras musicais, un home de
teatro (Azedine Medjubi) e unha
chea de ameazados, como a magnífica atleta de meio fondo Boulmerka, que tivo que se exiliar por
competir en pantalón curto e ensinar "indecorosamente" as pernas ·
en públ_ico. Eles presupüan de seralxerianos,. pero alguns dos seus
compatriotas coartan as suas formas de expresión até poñelos no
ponto de mira dunha metralleta.
Rachid e Cheb Hasni morreron por
unha música que sentían, por un
xeito de vida.no que crian. Os integristas queren asasinar unha música; o rai', e o que significa. Ainda
que fagan exiliarse aos máximos
representantes e maten a outros, terán que afogar mfles de gorxas,
que berran as suas mensaxes, para
aniquilalo. O rai' quéirano ou non,
é parte viva do povo alxeriano. +
Ó. LOSADA

Por certo, un dos seus compoñentes, Pablo ·Gallo, é nado na Gallza.
Este conxunto fixera antes un traballo cos Tuluergu, catalogado como Nueu Folk Asturianu, editado
asimesmo por L' Aguaiiaz, e onde
xa deixaban ver parte do seu potencial. Mentres, Tuluer,~u é un
grupo correcto ao que lle sobra o
tema cantado, dun nível inferior
ao resto das pezas.
Para rematar, ·música tradicional da
man da bandina La, Martaleña que
ten entre a sua instrumentación gaita, acordeón, za:nfona, percusión e
clarinete, a mais de cantar con solvéncia. Para facermos unha idea de
como afrontan as pezas populares,
poderíamos pór como comparanza o
que fan os Muxicas no noso país ..
Eis UH quinteto que sabe como interpretar a música popular asturiana.+
Ó.L.

Prémian-se os tres mellores guións con:
100.000 ptas. .
50.000 ptas.
25.000 ptas.
Para información e solicitude das bases,
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-Jx1A SENIJE
comezou

d

presente

ano cunha inusitada
actividade, tanta que
tivo que demorar a gravación do seu
-próximo disco, que
comezará a vindeira
semana, por mor do
Festival "Mulleres en
concerto" da que é
responsábel artísrica. O
pasado ano, _Uxía puxo
· a ponto o seu actual
grupo_musicál, e nos
seus recitais

~eu

boa

mostra do seu
excelente• momento
artístico. O prometedor
futuro da nosa cantora
supón unha nota de
optimismo no ermo
panorama da música
con letra própria.
-.

Uxia

)

'-Nunca me c_o nsiderei unha cantautora'
• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ-

A falta dunha tradición continuada de cantautores galegos
contrasta coa realid'áde de outros países ~a Península Ibérica.
É preocupante que na Galiza se
interrompese esa tradición de
cantautores galegos. Eu non son ·
quen para analisar os motivos,
pero é probábel que o tratamento
estritamente musical fose moi básico, o xusto para
acompañar
e
arroupar os textos
dos poetas galegas máis combativos de todos os
tempos: C.E. Ferreiro, Curros Enríquez, etc .. Superada. entón a xeira
reivindicativa, a
maioria dos can.:
tautores desapareceron e os que
quedaron
non
evoluiron cara unha estética máis
acorde cos novas
tempos. Xusto ao
c-ontrário do que sucedeu en Catalunya, País Basca ou Portugal,
onde os cantautores desde sempre coidaron os aspectos literário-musicais até conquerir estilos
moi definidos e contemporáneos,
mesmo nalgun caso--Mª Mar
Bonet, Fausto, José Afonso- recriando e reinterpretando a música tradicional.

De todos modos hai xente que camiña por outros derroteiros, que
xa non sabes moi ben se identificar como cantautores; en todo caso, cómpre desterrar o conceito
de cantautor como tal; por exemplo, a min adoita a se me considerar dentro 'desta faciana artística, e na' meirande parte dos casos
non interpreto textos escritos por
min, pero digamos que a proposta
estética moitas veces se ubica nese contexto, porque cantar aos poetas, algo habitual
nos cantautores
galegas, tamén o
fago, e iso resulta
definitório.

'Non é··doado
vender en
galego. fóra.
De'safortunadamente,
a xente non
~ está educada
~ na diversidade"

No seu libro sobre
Voces Ceibes, comenta Vicente
Araguas o panoram~ de hai uns
trinta anos. Dicia
que naquela xeira
ían gravar a Barcelona, e en Catalunya os cantautores xa contaban
histórias nas suas
letras, mentres
que aqui apenas se pasaba da
elemental e primária reivindicación. Cómo vé o panorama actualmente?

Pos-íbelmente non variara desde
aquela. Non dou vista resolta.esta
situación de cerio vacío. Hai vários apartados na situación actual: a xente que canta unha' Gali-

za chea de tópicos, moi ligada ao
conceito "kistch"; outra xente
tenta recuperar a nosa tradición
preservando as letras populares,
que a min persoalmente non sempre me resultan úteis -refírome
cando non din o que quero expresar. Penso que na Galiza cómpre
unha reflexión profunda sobre este asunto dos textos, letristas e
demáis. A música, normalmente,
é a que prima no texto, e a letra
vén sendo secundária.'

Ou sexa que todo está por facer.
Todo. E de súpeto, atópaste diante
dun fólio en branco para escreber,
e formúlome o reto de ser sinceira
conmigo mesma; non se pode cobrir, porén,. toda a temática posíbel.

Cantante e muller
A xulgar polas súas últimas ac-

'Exercendo
no noso idioma
cunha linguaxe
musical atinada
contribuiremos a ·
normalizar
o uso cantado
da nosa língua"

tuacións en directo, semella un
repertório trillado o do seu próximo disco.
Quixen facer un traballo sobre
música tradicional, ainda que
non todo o disco vai ir por aí.
Opteí por un critério de selección, canto aqueles textos e músicas máis suxerentes para faceren arranxos e reconverte.los en
algo novo. Son tamén cancións
que levo tempo
cantando e nunca
gravara, coma o
. "Alalá das Mari-·
ñas", unha "Canti. ga de Camiño", sei
que moitas delas
foron xa versionadas pero coido que
é interesante volvelo facer. A música tradicional,
canto máis se traball e sobre ela
máis viva está, cabe a posibilidade
de que teña un son
máis actual. Pero
tamén gravarei outros temas, como
unha canción do Zeca Afonso, "Verdes sao os
campos", con letra de Luis de
-Camoes; outra do Júlio Pereira
con texto de Eugenio de Andrade, "Green God" ... a música portuguesa é unha constante en min,
e irá tamén algunha cousa fronteiriza.

disco, que fará un traballo de
limpeza, xa que ás veces ternos a
tentación de facer demasiado barrocas as gravacións. Neste caso
estarán os meus músicos habituais, nos arranxos Nacho Muñoz
Quico Comesaña , e contaremo
con alguns colaboradore , coma
·Cario Ca tro na percu ión , o
ba co Kepa Junquera tocará o
acordeón no "Alalá... ", e tamén
estará o gaiteiro Manuel Budiño.

e

'Non gosto
identificarme
con campos
que non me
corresponden,
non son
cantante ao uso
tradicional"

·_ J úlio Perei(a será o productor do

Ser muller que
supón, unha vantaxe ou un sobreesforzo para facerse valorar?

Non creo que me
beneficie, nen que
sexa moi negativo
ser muller. Atrancos si que hai.
Máis bén é cuestión de voces en
xeral, homes -0u
mulleres, porque
hai poucas na Gal iza. Ocupa máis
espazo a música
instrumental que a
cantada, como se
houbese poucas cousas que dicer,
cando o canto, en concreto nas
mulleres, sempr~ foi un veícuio de
expresión moi doado: nos traba11 os, nos momentos de acougo,
utilízanse as pandeiretas ou calquer instrumento de percusión e
cántase. Agora, o feíto de prescindir do campo coma xeito de ex- .
presión paréceme abs urdo.
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exerzamos no no,so idioma, conti(:orno se atopa en
nuemos nel , e
Festivais folk. Non
cunha linguaxe
pensa que vai senmusical atinada,
do tempo de dis- ~profunda
<loada de percibir,
ti ngu,ir entre ese
contribuiremos a
mundo e os cannormalizar o uso
tautores?
cantado da nosa
língua con toda a
Síntome coma unnormalidade do
ha intérprete. Non
mundo. Síntome
gosto de identifiimplicada nesta
carme con campos
sorte de laboura,
que non me copero asumo a funrresponden, non
ción conscente da
validez do idioma
son unha cantante
ao uso tradicional,
galego, ó tempo
xa hai xente que
que observo a
fai iso mellor ca
cantidade de coumin. Tento aprosas que quedan
ximar ao meu xeipor. facer , como
to de entender a
resgatar poetas do
música. Encadrar
pasado, todo o
conceito é negativo. N unca me
que xa falamos ...
considerei unha cantautora. Na
Galiza esta figura desapa recéu
Se o galego vai perdendo terreo,
prácticamente do cenário. Daserá certo o que informóu no seu
quela, non e normalizou como
momento a estadístíca ao respeito,
fenómeno artístico, agás os que
pero é un labor conxunto de meios
levan tempo, coma Emílio Cao,
de comunicación, artistas, da xenque í con idero cantautor, comte cunha implicación pública na
po itor e intérprete.
sociedade.

Intérprete

quela, supónse que, como a nosa
-é unha história bilingüe, tés a op- .
ción de escoller. Pero eu estou
traballando ·cU:nha editora de Madrid, que en nengun momento me
propuxo gravar en castelán. Cecáis sexan máis respeitosos aqueles países, nacionalidades históricas, con idioma próprio, coma
Catalunya ou País Basco.

'Cómpre
: unha reflexión

·sobre este
asunto
dos textos.
; A música é a
que prima na
canción, e a
letra ven sendo
secundária"

Per oalmente, gosto de esrar próxima ao traballo de arranxo , participar no proce o de criación e
produción , facer un seg uimento
da gravación; non son unha intérprete ao uso. Arrepíanme a
grande figura das multinacionai , que apenas poden incidir
no se u traballo , que un productor chega, colle un disco e o
de eña ao eu xeito, Procuro fuxi r da mú ica standard, a própria
palabrá xa o dí: standari:ar quer
dicer eliminar toda as peculiaridades, canto de intere ante poidan aportar a di tinta música .
o caso do meu próximo disco,
tampouco vai ser un acontecemento será algo óbrio.

Cómo incide no seu traballo artístico o contexto actual do noso
idioma?
Pen o que. na medida en que

De todos xeitos, a dificuldade da
difusión dos cantores afecta tamén aos que o fan en castelán?
É certo, pero dáse unha volta ao
fenómeno do cantautor. Aí están
Pedro Guerra, o último Albert Plá,
curiosamente cantan en español.
Váise normalizando a situación,
xa non estamos na xeira da u1tramilitáncia, cada quén debe facer o
que lle apeteza, e na medida en
que o faga vai transmitir mellor o
seu traballo aos demais.

Persoalmente, aprendín a non
queixarme, non quero ír de chorona . Tamén cómpre facermos
auto-crítica, ver das causas da
non aceitación, ás veces pode ser
simplesmente por non ser
bon/boa. Sería interesante que fosen xurdindo histórias, rock en
Vai gravar para unha discográgalego por exemplo, divertido,
(i ca de Madrid.
ou mensaxes
comprometidas.
Repercute o idioma cara a difusión
. Hai cousas que se
nos escapan, o
fóra da Galiza?
marketing unha
delas, pero as miNon é <loado vennorías debemos
der en galego fóra,
ter cabida en cannon nos irnos engales alternativas de
ñar decindo o condifusión. Xa sabetrário. Desafortunadamente, a xente
mos que o no so
mundo non é o
non está educada
dos Cuarenta
na diversidade. No
Principales. O
post-franquismo
certo é que· sí hai
non se fixeron res- ~palabra
demanda, vai hapei tar doadamente
bendo editoras
as culturas alleas e
agora é difíciL É
cos seus catálogos
especializados:
curioso que actual- ~
folk e outros fenó-.
mente haxa xente
~
menos coma nova
de Portugal facenmúsica , ás veces
do xira polo E ta- ~eliminar
tés que recorrer ás
cto Español e ninetiquetas.+
guén protesta. Da-

'Procuro fuxir
: da música

.~standard,
; a própria

.: xa o di·.

standarizar
quer dicer
as
~ peculiaridades"

.....................•.....•....•..............••••••••••................•.•..••.•••••••••••.••••........••••••
: O 4 de Marzo no Centro Cultural Caixavigo

Mulleres en concerto
ia, Maria d 1Mar Bonet Ornara P.ortuondo, Maria Joao e
as Leilia e 1npartirán o palco
A montaxe do Festival realizóuse
en base a unha escolma de cancións, e como adoita acontecer
nestes casos, razóns de tempo e
orzamento -perto de catro millóns de pts.- impedifon que estex an todas as que son, pero en
cámbio sí son todas as que est~n.

A once ll aria da Muller de Vigo
d legou en Uxía o de eño e coorde: nación do espe tác ulo Mullere en
: • co11 certo, a celebrar no Teatro do
Centro Cu ltu!'al Caixav igo o Sábado
4 de Marzo. A cantora ga lega, unha
vez asumida a proposta, pú xo e en
contacto coa pianista Enma Pino. A
idea é xuntar mulleres cantora , que
asumi. en o pranrexarnento artí tico
e sentisen complicidade con eL

.

De Portugal v irán María Joao,
cantante de ja::, e máis as folkis
Minela -que procede das Illas
Azores e estivo na "Brigada Víctor Jara"- e Filipa Pais -que forma parte de outro grupo, "Lúa Ex, travagante" e vén de gravar un
disco como soli ta. Da Galiza estarán as "Leilía", que na sua faciana ·de canto tradicional dan, ao dicer de Uxía, "moito xogo cara
misturar distintas músicas"; María
GonzáleL, cantante da Orquestra
da' TVG e compoñente, con E. Pino, do duo ''Bloody Mary''; a própia Uxía c9mpletará o elenco galego, mentres que na súa condición \le re.s ponsábel artística rl;lzoa

LUIS BARÁ
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O grupo instrumental estábel estará
formado por: Edita Shoulman no
violín, Margarita Joukova no cello,
percusión e piano, e máis Mirtha de
la Torre á guitarra, procedente esta
última de Cuba, de onde igualmen~
te virá Ornara Portuondo, que protagonizará, desta vez co seu própio
grupo, unha sorte de fin de festa,
no que mistúrará o son, bolero ,
guaracha, e todó canto poda chegar
da Illa caribeña.

a presenza de Mª. Mar Bonet, única voz de procedéncia non atlántiNo curso do Festival, cun ·repertóca, decindo que "é unha muller
rio -na sua primeira parte- espeCialmoi res peí tosa coas culturas · al lemente deseñado para a ocasión, deas, e mália ser unha intérprete do
. páranse combinacións tan insólitas
Mediterráneo, últimamente adecomo a que compartirán, cantando
queriu unha faciana un tanto
un mesmo tema, a intérprete de
atlántica, de feito, cantei con ela . ja::.z Maria Joao e máis as panden~
en galego o ano pasado".
teiras de Leilía. t

•••••• ••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••---. ••••••

A exposición Alucini-cibermedia foi o principal atractivo dun festival que gaña
·
A. IGLESIAS
cada ano en audiéncia.

Steina Vasulka gaña
o -Festival de Ví.d eo
Critican a inibición
de Belas Artes de Pontevedra
Coa concesión dos prémios principais conclueu a celebración da
VI Edición do Festival Internacional de Vídeo que se celebra en
Vigo, organ~zado or Alborada
Producións.
O xurado estivo formado por
Ángel Femández, Hartmut Jahn e
Axel Wieths, relacionados coa
produción, distribución e a crítica,
respeitivamente. Os prémios foron
para Steina Vasulka (USA), por
Pyrogliphs e os accésits para Julie
Zando (USA) por Uh-Oh e Molanen/U unila (Finlándia) por Signa{.
O Xuri tamén fixo mención ás
obras Tableau d' Amour de Beriou
(Franza) e Concert de Orestes Lara (España).
A obra gañadora foi premia.da
"pota coeréncia na estruturación
narrativa, na que imaxes e sons
acentuan o mundo máxico dun escultor no proceso de criación da
sua obra"; Uh-Oh, "pota forza e
crudeza ooa que aborda un tema
tan polémico e controvertido como son as desviacións sexuais" e
Signa/ polo "humor, inxénio e
imaxinación na exposición dos códigos non verbais que empregamos na comunicación". En total
repartíronse 1.500.000 de pesetas
en prémios e a organización estuda a criación dun "Prémio do Pú-

-o.

blico" para posteriores edicións.

Valoración positiva
Os organizadores cons_ideran consolidado o certame e mesmo estudan a posibilidade de abrir na Casa das Artes un espácio permanente de exibición de vídeos. Neste
1994 foron oito mil as persoas que ·
visitaron os actos do evento, engaio1adas en parte polos trebellos
da mostra "AluCine e Cibermédia" , que ensinaba maquetas de
diferentes películas e a presenza
do especialista Colin Arthur, criador de efectos de películas como
2001 , Odisea do Espazo. As proxecións de vídeo tridimensional e
dunha cabina do chamado Cine
Dinámico foi outro dos engados
que ofereceu o festival.
A organización amosou sorpresa
pota auséncia da Facu1dade de Betas Artes de Pontevedra, pésie a
ter sido convidada "se nun princípio interesouse por participar no
desenvolvimento e investigación
dunha rede dixital dentro do- proxecto Inter-Arc , ao final non apareceu , xusto cando ª 'investigación
bota man da arte para·desenvolver
proxectos de alta tecnoloxia no
marco das cidades do Arco Atlántico europeu, e Vigo é o centro piloto no território do estado".+

A Trabe de Ouro
n. 9 20

~neo anos de.
.

/

pensamento critico.

&otal~
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Encontro
gal ego-cubano
sobre saude_pública
O Instituto de Medicina Tropical

Pedro Kouri organiza o IV encontro
Galego Cubano sobre Saude Pública
dirixido a médicos , diplomados en
enfermería, veterinários, farmaceúticos e demais persoal ·sanitário, que se
celebrará do 19 de Xuño ao 1 de Xu. Ilo na cidade da Habana. Os t(.mas
centrais do encontro serán epidemoloxia; atención primária e enfermidades infecciosas, pero tamén comprende talleres sobre Sida, tuberculose e
medicina tropical. O prezo da matrícula é de 200 dólares USA, e a viaxe
(avión, translados, visados, habita. ción dobre en hotel e almorzo) anda
entre as 128.500 e as 134.500 pta. Pa-·
ra maior información e reservas dirixirse á axéncia de viaxes Rendotur:
Oporto·, 19. Vigo. teléfonos (986) 22
93 92 e 22 56 05 .

Certame fotográfico
O Meigallo
·
Convocado pola asociación cultural
O Meigallo de Cuntis, e adicado a fotografías sobre a natureza. Cada autor
pode enviar un máximo de 2 fotografías. en branco e negro ou en cor (entre os 30x40 cm. e os l 8x24 cm), que
han de levar o título e os dados do autor no dorso. A entrega ou o envio ten
que ser antes do 10 de Marzo no
Apartado de Correos 9 de Cuntis
(Pontevedra). Para os prémios estabelécense 2 categorias: até 14 anos cun
primeiro de 5.000 pta. , e 2º e 3º un
lote de material ecolóxico; para maiores de 14 anos o primeiro prémio é de
15.000 pta. , e o 2º e 3º un lote de material ecolóxico.

Prémio escolar
10 de Marzo
Convocado pola fundación 10 de
Marzo e aberto a todos os escolares
<;le EXB, BUP e FP en equipas ou individualmente. O tema será O mundo
do traballo (condicións laborais, conflictividade, nacemento e desenvolvimento das organizacións sindicais,
etc). Os traballos (entre os 12 e 20 fólios mecanografados a dobre es pazo)
enviaranse antes do 7 de Marzo co
nome do centro de ensino, do coordenador e dos al unos, á Fundación 1Ode
Marzo: República do Salvador, 15,-5 9 •
15701 Santiago. Hai dous prémios
50.000 pta. para traballos en equipa, e
25.000 pta. para individuais.

Cursos da Asociación
Máximo Gorki
A Asociación de Vigo oferece cursos
de Idioma ruso en seis níveis, Xadrez de iniciación ou avanzado, e de
Danzas do mundo. Para maior información chamar ao (986) 22 44 57, de
5 a 9 da .tarde, ou pasar pola Asociación: . Marqués de Valladares, 14-1º,
o~icina 5.

Fitei do Porto
A XVHI edición do Festival Inter-

nacicmal de Teatro de Expressao
Ibérica vai acontecer na cidade de
Porto do 3 ao 14 de Xuño de 1995.
Acontecimento cultural impar na sua
área xeográfica e lingüística, o Fitei
vai apresentar as producións roáis
significativas na cena teatral selecionadas entre propostas de máis de catro decenas de países. Tpdas as compañias e grupos de teatro poden apresentar a si..a candidatura a participante solicitando ficha de inscrición aos
Servicos Centrais do Fitei: Rua do
Paraíso, 217-2º . S/5. 4000 Porto.
Portugal. Ou polos teléfonos (07351-2) 208 24 32 e 208 72 70, ou
ainda polo fax 200 42 75.

· 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 Ol:l cor, cun formato
que ande entre un mínimo de DIN
A4 e un máximo de DIN A3. A extensión andará entre as 2 e as 6 páxinas, que se poden entregar na Gasa
da xuventude: Celso Emílio Ferreiro,
27. 32004 Ourense. Antes do IO dé
Xuño e baixo unha plica que inclua
os dados persoais (norre, enderezo,
teléfono e fotocópia do DNI). Cada
autor pode apresentar tantas obras
como desexe para aceder a un primeiro prémio de 100.000 pta., ou catro acésits de 25.000 pta. Para calquer asunto dirixirse á Casa da xuventude: (988) 22 85 00, fax (988) 24
99 30.

Prémio Vicente Risco

guións non poden exceder ós 30 minutos e teñen que chegar con indicacións técnicas ·e literárias. Na valora.ción primará o contido pedagóxico, o
interese do tema tratado, a calidade
literária e técnica, e necesidades económicas oa sua realización. Valorara"
se especialmente a adecuación dos temas escollidos aos contidos educativos dos distintos níveis da educación
non universitária. Os prémios: 1º de
100.000 pta., 2º de 50.000 pta. 3º de
25.000 pta. Os autores premiados te~án que desenvolver nun tempo inferior aos 3 meses a correspondente
unidade didáctica. Admiten traballos
até o 15 de Xuño na sede da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán. 15010 A Coruña.
(981)·27 82 59.

e

Prémio de poesia e
relato curto
O Instituto de Bacharelato FrancisC<> Aguiar de Betanzos, convoca un
concurso de poesía ·e relato curto,
aberto a todos os alunos de ensino
meio de Galiza. A extensión máxima
para a categoria de relato curto é de
10 fólios mecanografados a dobre espazo; para os poemas a extensión máxima é de 100 versos mecanografados
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 3.1 de Marzo, no
Instituto de Bacharelato Francisco
Aguiar. Avenida da Coruña. 15300
Betanzos. Maior información no (981)
77 24 51/77 07 63 ..

Prémio Café Dublin ·
de narrativa breve

O Concello de Castro Caldelas e
.Poden concorrer orixinais inéditos
máis a Fundación Sotelo Blanco
cunha extensión que ande entre os 65
convocan o JI Prémio Vicente Risco
e os 100 fólios (DIN A4, con 2.000
de antropoloxia e ciéncias sociais, .
caracteres por fólio aproximadamendotado con 1.000.000 pta. Poden .
te). Os orixinais apresentaranse por
concorrer todos os que apresenten
cuadriplicado e baixo plica, antes do
obras sobre o ámbeto rural galego
1 de Maio, dirixidos ao "II Prémio de
desde o ponto de vista antropoloxico
Narrativa Breve Café Dublin". Café
ou das ciéncias sociais (história, ecoDublin. Martin Codax. Vigo. O prénomía, socioloxia, etc). Os seus texmio ascende a 250.000 pta.
tos, inéditos e orixinais, han estar en
normativa oficial e ter unha extenPrémio Ourense
sión entre as 150 e as 300 páxinas, en
tamaño fólio a dobre espazo. Para
de cantos
participar hai que apresentar 6 cóA Casa da Xuventude e a Agrupapias, baixo lema e plica, antes do 31
ción de Libreiros de Ourense, conde Agosto de 1995 na Fundación Sovocan un prémio de cantos aberto aos
telo Blanco: Apartado de Correos
xoves de entre 14 e 30 anos. Os traba2.096. 15780 Santiago. Maior infor~
. llos, de tema libre, orixinais e inédimación na Fundación': San Marcos
tos, terán Únha extensión mínima de 6
s/n. 15820 Santiago. (981) ~8 25 71.
fólios e máxima de 25, escritos a doQu no Concello de Castro Caldelas:
bre espazo e por unha ~oa cara. A enrua do Concello, 1. 32760 Castro
trega, persoalmente ou por correo, ten
Caldelas. (988) 20 30 00/20 33 05.
que ser antes do 28 de Abril na Casa
da Xuventude de Ourense: Celso Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. As
.Concurso de guión~
narracións han de chegar baixo seudóde vídeos didácticos
nimo e acompañadas dun sobre peA Asociación Sócio-Pedagóxica Gachado cos dados do autor no interior,
lega convoca o 111 Concurso de
e no exterior o seudónimo e a frase
guións de vídeos didácticos. Os
"Menor de 17 anos", se for o caso.
Hai un primeiro prémio de 80.000
pta., e catro accesits de 25.000 pta. As
Páxinas coordenadas por
bases están a disposición do público
IAGO LUCA
na Casa da Xuventude: teléfono (988)
22 85 00, e fax (988) 24 99 30. +

Q) escudo de Galiza,
dese'ñ ado por Castelao,
agora en insígnia.
¿olicita a cantidade
que desexes ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ªº apartado
1371 36200 de Vigo.
Envia o importe total en selos de correos
P.V. P. 200 PTA UNIDADE

Cinema,
Nikita Mihalkov, o director
da derradeira pelkula de
Anna Magnani, Ollas Negros,
volve con Queim~do polo

!!!!!

sol, que pasa fulgurante
polos cinemas galegos.
Fermosa reflexión sobre as
relacións humanas no
convulso periodo dos anos
30 na Unión Soviética. Non
a perdan. •

Anúncios de balde
• A Agrupación Cultural O Facho
precisa dun/ha animador/a a leitura
infantil para organizar un obradoiro de
animación á leitura infantil en galego,
cada 15 días .de cada mes na Coruña.
Aquelas persoas interesadas, con coñecimentos acreditados, poden dirixir-se
ao Apartado 46 da Coruña, ou chamar
ao telefone (981) 12 01 56. Horários e
condicións económicas a convir.
· • Está na rua o n2 4 (Xaneiro-Febreiro
95) d'O Berro Seco, voceiro dos Comités Anti-Represivos de Galiza. Información sobre a manifestación Contra a
Dispersión dos presos e presas independentistas, sobre o terrorismo leGAL e
outros temas. Pedidos aos apartados de
correos 1.052. 27080 Lugo; 827 de
Compostela; 10 da Coruña (ou rua Novoa Santos, 16-18-20, 1º.15006ACoruña); ou ao 8.297, 36200 Vigo. (Se mandas 10 pesos en selos chegará axiña).
• Somos dous galegos (ternos 25
anos) presos nos cárceres do estado
españot"e submetidos de maneira especial pola nosa non-aceitación do sistema imposto. Desexamos manter correspondéncia con mozos e mozas
(tamén con abvogados/as e xente concienciada coas inxustizas do sistema)
para perfeizoar o naso galego e facer
amizades. Escreber a Xosé Anxo Fernández Graña e Xosé Tarrio González:
Centro Penitenciario Jaen 11. Carretera
de Madrid km. 8. Jaén.
• Pregamos enviedes cartas no voso
próprio nome pedindo a paralización

da mina de Slllfito de cobre de Exxon
en Crandon que de seguir adiante devastará a tribu Chippewa, a: Tommy
Thompson. Gobernador de Wisc.onsin.
Madinson, WI 53702 EEUU. Ou a Lee
R. Raymond. Presidente de Exxon . 225
E Carpenter Freeway. Irving TX 75062.
A compañia Exxon realiza as suas actividades no estado español baixo o nome de Esso: Velázquez, 50. 28006 Madrid. Teléfono (91) 431 06 21. Tarnén
se lle poden escreber ou mandar cópias
a eles. Maior información en Amigos
de los Índio : Apartado de Correos
20.174. 28080 Madrid. Teléfono (91)
402 23 13/402 32 04, fax 402 84 99.
• Pásanse a ordenador todo tipo de
traballos, telf. (986) 25 30 51.
•Vendo fotocopiadora Ricoh, eminova. Moi barata. Teléfono (981) 61
4977e291018.
•Vendo chalet en Asados (Rianxo).
Dous andares e garaxe, con 2.550 metros cadrados de terreo e unha casa vella. (923) 26 76 57.

• Nissan Te"ano. Yénde e. Matrícula
P0-7642-AK. Catro anos de antiguedade, poucos km., en bon estado. Prezo
moi asequíbel, con facilidades de pago.
Perguntar por Lalo no (981) 15 26 27.
• Se queres conseguir o catálogo
94/95 de libros en español da editorial basca Txalaparta, escrebe a: Manoel Bello Salgado. Rua da Igrexa , 10.
15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.•

Teatro

lbán Toxeiro e Xesús Balboa de Uvegá-Teatro coa obra Copenhague.

Commedia, un xoguete
para Goldoni
A compañia Ollomoltranvia actua en
Segovia do 3 ao 5 de Marzo. ás 20,30
h., no Teatro Juan Bravo; despois ven
á aula de cultura Caixa Galiza en Santiago, onde ten representacións do 10
ao 15 de Marzo ás 20,30 h.

No cuarto consentido
Por Ancoradouro o Xoves 9 de Marzo ás 20 h., no auditório de Caixa Galiza (praza de Santa Maria) en Lugo.

La Boheme
Pola Ópera Nacional de Ucránia, os
di as 1Oe 12 de Marzo no centro cultural Caixavigo.

Unha lua
para o bastardo
A Compañia de Isabel Mestres e
Caries Canut; actua sobre o texto de
Eugene O'Neill Unha lua para o bastardo, o Yenres 3 de Marzo no centro
cultural Caixavigo.

Copenhague
Uvegá Teatro pon en cena Copenha-

...•

]

O trinque

Convocatórias

gue (premiada no certame Álvaro
Cunqueiro suprimido hai pouco) de
Xosé Cid Cabido e Andrés A. Vita. Do
7 ao 19 de Marzo no Auditório Cidade
de Vigo.

Ámen
A Compañia de Maria representa a
sua obra máis recente do 7 ao 18 de
Marzo, ás 10,30 da noite, na sala
NASA de Santiago. A Compañia de
Maria segue con espectácufos de cabaret e variedades. Con Ámen a Bouzas e máis a Pujalte, transfórmanse
en monxas para interpretar o texto de
Picallo e as cancións dos irmáns Pérez e Carlos Santiago. Entrada 1.000
ptas., os Mércores hai prezo especial
para estudantes de 500 pta.

Artaud, retrato feroz
Venres 3 de Marzo e Sábado 4 ás 10,
30 da noite na NASA (Santiago) . Jorge Gorosco, actor e dramaturgo arxentino, estreou o seu Retrato 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
incorpora esta montaxe as suas experiéncias para desdoblar en actor e personaxe. Entrada 800 pta.+

..
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Exposicións.

-Portugal

Yo soy
de Mella
Compay

Alberto Datas

Durante o mes de
Marzo no Café Liceu m do Porriño .
A mostra é. representativa das prop..o s tas artísticas
cubanas, cunha
grande variedade
en canto a temas e
técnica s entre os
criadores. Comprende autores pri"
mitivistas, figurativos, abstractos, pero todos co obxec- Acuarelas de Villar Prieto na Sala de Arte Caixavigo.
tivo comun de reFogo
presentar a realidade dun povo cunha
Esmaltes de Julia Ares, na Casa de
cultura afro-latina. Os artistas, agruGaliza en Madrid até o 30 de Marzo.
pado no taller cultural Luis Dfa z
Horário: de 10 a 14 e de 16 a 20 h.,
Oduardo de Santiago de Cuba e o
festivos só de mañá. (91) 595 42 OO.
complexo artí tico El Batey en Mella,
xa realizaron expo icións en Alemaña, Franza, Hungria, ltália, etc. O CaCon papeis segredos
fé Liceum expón agora o que queda
Obra de Sebas Anxo no café Rua Noda rno tra que leva un bo tempo de
va (Santiago).
xira pola Galiza baixo o título De Cuba a Caliza. Participan nela os artisLáminas de Castelao
ta : Israel Tamayo, Berto Luis RuaA asociación de alcólicos rehabilitano Ortega, Alberto Lescay, José Sedos Dá ise paso, enmarcou no seu curoane, Jorge Knight, Jorge Luis
so de marqueteria trinta cópias de caChávez e Grettel Arrati.
dros de Castelao que expón até o 15 de
Marzo na Casa da cultura do Concello
Caxigueiro
de Bueu.
O ceramista de Mondoñedo expón os
seus traballos máis recentes na galeria
Carlos Boado
Pardo Bazán da Coruña. Pecha o 24 de
Bodegóns e paisaxes na Nueva Sala
Marzo.
Caixavigo. Até o 6 de fylarzo de 18,30
a 21,30 h., feirados de 12 a 14 h.

Villar Prieto

Expón acuarelas do 7 ao 20 de Marzo
na ala de arte Caixavigo. Abre laborábei de 18,30 a 21,30 h., e festivos
de 12 a 14,30 h.

Dous pintores
uruguaios
Miguel Herrera e Francisco Peralta.
Obra na Casa de Galiza en Macl.rYi, até
o 25 de Marzo. Abre de !O a 14 e de
16 a 20 h., festivos só de mañá. (91)
595 42 OO.

Retratos
Mónica Castuera, expón Retratos de
xente novaaté finais de Marzo na Biblioteca Nova 33 (Santiago).

Lui a Guisasola
Acuarelas, óleo e esmalles na sala do
Banco Gallego en Lugo. Até o dia 8.

A cámara do entroido
A Concellalia de Cultura de Vigo organiza doutravolta a mostra fotográfica A cámara do enzroido, até ó DomingQ.5 na sala dos Peiraos.

Du noir au blanc
Fotografías de Jean Bescós en Caixa
Galícia en l.:.ugo.

Colección Laxeiro
Mostra permanente no terceiro andar
da Casa das Artes de Vigo. De 10 a 12
e de 15,30 a 17 h.

Expón pinturas, do 24 de Febreiro ao ·
25 de M.arzo, na galeria Marisa Marimón (Cardenal Quiroga, 4) de Ourense.

Con papeis s'e gredos
Obra de Sebas Anxo na café Rua Nova de Santiago. Pecha o 13 de Marzo.

Bea Rei
Pinturas na galeria Citánia de Santiago, de Luns a Venres de 18 á21 h., pecha o 15 de Marzo.

Ignacio Caballo
Expón escultmas na galeria Ad hoc de
Vigo. Pecha o 17 de Marzo. ·

Fernando Valeras

Bernard Plossu expón as suas fotografías na Fundac;ao Gulbenkian de Lisboa.

Pinturas no café Ardora de Vigo, até o
4 de Marzo.

Teatro

Terra, man e lume
Até o 10 de Marzo, de 10 a 12 e de
15,30 a 17 h., na Casa das Artes de
Vigo. O Instituto Municipal de Educación artella unha mostra de 125 pezas
de barro de uso comun hai méio século.
A mostra fai un estudo histórico dos
principais centros oleiros galegos: Gundivós, Niñodaguia, Mondoñedo, Bonxe, etc., e oferece un seguimento da sua
elaboración desde o barro cru. Trata do
manexo do tomo, a decoración, e os pasos necesários para construir amboas,
meleiras, botixos, olas, porróns, barreñóns, aceiteiras, canecas, etc. Para
completar a exposicióQ, os Venres e
Sábados de }9 a 21 h. o oleiro Francisco Xosé Femández, fará demostracións
· de traballo co tomo. Visitas con monj.
tor e unidade didáctica para centros
de ensino no (986) 20 49 48.

O Entroido na Lírnia
Os concellos de Xinzo de Límia e
Rianxo, organizan a mostra O Entroido na Límia, aberta até o Domingo de
Piñata na Casa do Coxo de Rianxo.

Memórias
de Sor Florentina
· Obra de Camilo Otero na mostra Memórias de Sor Florentina e Sor María.
Na Casa da Parra (Santiago) até o 5 de
Marzo.

Carlos Sarandeses

Mar de fondo

Pinturas na sala de Caja Madrid en
Pontevedra. Até o 3 de Marzo de 19 a
20 h., de Luns a Venres, Sábados de
12 a 14 h. e de 19 a 20 h, e Domingos
ámañáde 12a 14h.

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

No PORTO:
As criadas de Jean Genet, encenificación de Paulo Lisboa, con Carlos Costa, Pedro Carreira e Nuno Cardoso. No
teatro Sá da Bandeira (07-351-2-200
35 95).
.

Actuan o .Xoves 2 de Marzo ás 1O da
noite, con entrada libre na NASA (Santiago), dentro do espazo de promoción
de grupos novos Rock Parrulo.

Platero y tu
Actuan o Xoves 2 de Marzo no Número K de Santiago; o Venres 3 no Planta
Baixa de Vigo, e o Sábado 4 no Praia
Clube da Coruña.

Black Market
O Venres 3 de Marzo ás 10,30 e 12 da
noite na Terraza Jazz de Sada, Black
Market apresenta o seu primeiro disco
World Music l. A Terraza descrebe o

LUÍ~ BARÁ

Maria del Mar Bonet.

Vigo en vivo
A derradeira semifinal do concurso
de pop-rock Vigo en vivo é o Xoves 2
ás 1O da noite no Nova Olímpia de
Vigo con entrada libre. Conta cos
grupos Creepers, Ti mesmo, Los
Contrarios e K.G.Ben dentro de
concurso, amais da actuación estelar

No PORTO:
Isabel Arias e Luz Darriba, as duas
pintoras de Lugo exppoñen xunto coa
arxentina Josefina Colenzio, até o l O
de Marzo na galeri.a A Cal~ada. Grac;a
Martins, pinturas na Degrau Arte, até
o 11 de Marzo (07-351-2-69 50 42).

A pulga tras da orelha de Georges
EN LISBOA:
Fey Deau. encenificación de Joao Mo-·
Bernard Pl~ssu, fotografias na Fu11ta, con Fernando Gomes, Eisa Galvao
da~ao Gu!benkian (07-351-1-793 51
e Cucha Carvalheiro, até Xuño no Co31 ) . Paneis de azulejos de Menez,
muna (07-351-1-727 18 18). O triunPedro Proen~. Júlio Pomar e Jorge
fo do inverno de Gil Vicente, polo
Martins, até o 31 de Marzo na galeria
Teatro da Cornucópia, até final de
Ratton (07 -351-1-346 09 48). PortuMarzo no Teatro do Bairro Alto (07·
gal na obra de Arpad Szenes e Viei351-1-396 15 15). O beijo da muller
ra da Silva, até o 25 de Marzo no Museu Veira da Silva (07-351-1 -388 00
araña de Ma!Ulel Puig, por Natália
Luiza. Até o 2 de Abril no Teatro Na44). Do neolítico ao último imperacional D. Maria II (07-351 - 1-347 22
dor. A perspectiva dun coleccionador
de Macau. Até Setembro no Palácio
46). Ode poética con textos de
Camoes, Pessoa, Florbela Espanca,
Nacional de Queluz (07-351-1 -435 00
Cesário Verde, Bocage, Álvaro Cam39). Cinco exposic;oóes- do Brasil: O
Brasil dos Viajantes, Lúcio Costa
pos e Antero de Quental entre outros.
(arquitectura), Ruy Of\take, Mário
Dirixida por Nuno Miguel Henriques,
Cravo Neto (fotografía) e Colecc;áo
e interpretada por el mesmo e máis
Pirelli-Masp (pintura), até o 2 de
Victor Sousa e Claudia Negrao. Até o
Abril no éentro cultural Belém (0713 de Xuño no Teatro ABC (07-351 1-452 59 89). Ao longo, ao longo da
351-1-301 96 06). Luísa Correia Pelonga roa de Wolfgang Borchert, con
reira, pinturas sobre papel e duas teas
de grandes dimensións, até o 11 de
interpretación de Joao Jorge. Até final j
de Marzo no Palco Oriental (07-351- - Marzo na galería Valentim Carvalho
(07-351-1-60 86 19). Domingos Rego
1-86~ 69 9,7) . Moliére de Mikhail
acrílicos de figuras humanas, até o 11
Bulgakov, pola compañia do Teatro de
Almada, no Complexo Nimbus de Cade Marzo na galeria Palmira de Suso
cilhas, até finais de Febreiro. Duas
(07-351-1-342 72 42). Fado: Vozes e
quentes e boas, espectáculo de revista
sombras no Museu de Etnología (07351-1-301 52 64), até o 26 de Marzo.
polo Teatro de Anima\:ªº de Setúbal,
Urna residencia aristocrática do rono Fórum Luísa Todi de Setúbal. Náo
se paga! Náo se paga! de Dario Fo,
manticismo, até finais de Marzo no
pola Compañia de Teatro de Sintra, no
Palácio Nacional da Pena (07 -351e1Teatro Carlos Manuel (Sintra).
923 02 27).+

Cinema
Alén e Fulsomes

O Xoves 2 ás 11 da noite .na NASA de
Santiago. Entrada 800 pta., 500 pta.
pa_ra estudantes. Tres cantantes, unha
potente sección de vento e un grupo d,e
percusión, dirixidos por Marcos Valcárcel, levan a salsa a Santiago.

Ex osicións

EN LISBOA:

Música

O Grande Combo
do Malecón

31

de Os Heredeiros da Crus coma
grupo invitado. Durante os concertós
abre unha caseta onde se poden adquirir comics, fanzines e material
discográfico de grupos galegos. A
final do concurso será o Xoves 16' á
mesma hora e na mesma sala.

Gema e Pavel
Membros da Novísima Trova Cubana.
O Xoves 2 no Malecón de Vigo, e o
Venres 3 no Café Liceum do Porriño.

Tatevik Khachaturian .
Concerto de violín o Xoves 2 ás 8 do
serán no salón da Fundación Caixa
Galícia.

Mulleres en .c oncerto
Coa participación de Minela, Maria
Joáo, Filipa Pai\i, Maria del Mar Bo-·
net, o grupo Leilia, Maria González,
Uxia e Ornara Portuondo. O Sábado
4. no centro cultural Caixavigo. Organiza a Concellalia da Muller de Vigo.

Cuarteto Milanow

Danza
Don Quixote

grupo: "recolle pezas do folclore mundial (africanas, magrebis, hindus, bal ~
cánicas, turcas) mistúraos con composicións próprias e interprétaos a meio
de instrumentos electrónicos e tradicionais (gatham e táboa hindu, derbouka, kalugu, kalimbas, etc). Todo executado por músicos provintes do mundo do jazz".

.

Polo Ballet de San Petersburgo de
Boris Eifman. O Mércores 15 de
_M arzo no centro cultural Caixavigo.

Prometheus Dance
A compañia de Massachusets Prometheus Dance apresenta duas coreografias na sala Galán de Santiago baixo a
dirección de Diane Arvanites. A primeira pódese ver do 13 ao 15, e a segunda do 16 ao 17, todas as sesións ás
9,30 da noite. Amais das representacións a compañia impartir_á un curso
de danza do 6 ao 10 de Marzo na sala
Galán. Maior información no (981) 58
51 66/58 51 21.•

A Sociedade Filarmónica organiza o
concerto do Cuarteto Milanow para o
Luns 6 ás 20,30 h., no centro cultural
Caixavigo.

I Filarmonici
di Bol-ogna
O Domingo 7 de Marzo ás 8,30 da tarde, no Centro cultural Caixavigo.

Nordés
O Sábado 11 ás 1Oda noite no Café Liceum do Porriño, actua o grupo de folkrock Nordés, para apresentar o seu
disco Cruz de ?edra. Entrada de balde.

·Dr. Hello
Todo"s os Xoves ás 12 d~ noite na
Cguana de Vigo.•

Mes adicado
á muller
O cine clube Pontevedra encetou o
Mércores 1 co filme lrma a doce o seu
Mes adicado á muller. A programación segue o Mércores 8 ás 20,15 e
22, 15 h., co pase de Café Irlandes
(GB 1993), en versión orixinal subtitulada en castellano. Neste mes tamén
pasarán os_filmes Orlando, Go Fish e
Cumbres borrascosas .

A incríbel verdade
O Mércores 8 ás 20,15 h., no auditório
do concello de Vigo, o cine clube Lumiere proxecta· A incríbel verdade
(EEUU 1989) de Hal Hartley.

As alucinacións
.de Ágata
O ·cine clube Claqueta de Redondela
pasa o Venres 17, o filme As alucinacións de Ágata de Sheila Mclaughlim,
"unha das máis relevantes películas feministas dos últimos anos". •

·Actividades
A cultura dos ·castros
O xoves 9 de Marzo ás 19,30 h., no salón de actos da Escala universitária de
Maxistério en Lugo, a Asociación sócio-pedagóxica galega apresentará o
vídeo ·e a unidade didáctica A cultura
dos castros (gañador do prémio de audi0visuais do Ministério de Educación
_e Ciéncia) de Xúlio Reboredo. •
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O IRA reclama a liberdade dos pr~sos e ,Londres di que os
republicanos deben entregar as armas. Os británicos fan
por recuperar a iniciativa no proceso de paz do _Ulster e de
-ganar espazo contra a imaxe mellorada do Sinn Fein.
Gerry Adams ven de lembrar que case vinte mil soldados

Ruado Príncipe , 22 , planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo ),
Tel. : Administración , Subscricións
e Public idade (986) 43 38 30 ...
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05 .
Fax (986) 22 31 01 .
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do exército británico de ocupación patrullan no Ulster.
Pero estes desacordos non impediron a presentación do
acordó-marco anglo irlandés. Os últimos intentos _británicos
de rebaixar a posición dos nacionalistas non paden,
segundo todos os sinais, para o tren da paz.

TRES EN RAIA

Viva Salgari
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LUCA DE TENA

apoteose dun espia é cair nunha trampa de elefantes e ameazar ás estrelas mentres vai
polo burato abaixo. Esta é a imaxe do
Roldán que amaga unha couce atómi ca contra o Estado ao tempo que lle
presenta os pulsos aos seus captores
en Laos .

A

¿Com o pu ido cometer tantos erros un
dos homes máis informados do mun do, interlocutor privilexiadísimo daquel
arquivo informático de Alexandria que
comprara Martin Villa aos alemáns?
Velaqui alguns dos queixos que co meu por equivocación este artista da
ficha confidencial.

Manifestantes
irla ndeses no

23 aniversário
do Domingo ,

Entendeu que a fórmula segredo porrazóns de seguridade púñao a salvo de

Sanguiñento

Ocupar Irlanda deixou
de ser rendábel para Inglaterra
• MANUEL VILAR

dos de grao cara a Grande Bretaña.

A

Neste contexto é cando entra a xogar un
papel primordial a igrexa católica. Todos
ternos esa idea dos irlandeses como católicos moi ortodoxos e que os brazos do
clero chegan a todas as partes da sociedade. Pero isa é asi porque a igrexa fqi a
única vella institución que quedou en pé
despois da Grande Fam_e e, en parte, porque até este momento moitas das práticas
desta irgexa tiñan unha orixe non cristiá.

s relaciéns entre un viciño forte e poderoso, como Inglaterra, e outro pequeno e non tan poderoso, como Irlanda, foron sempre conflitivas. A illa grande quixo ter sempre ben submetida á pe~
quena. Esta violenta viciñanz~ comezou xa
nos tempos de Henrique VIII e continuou
cós xenocídios de Cromwell e Guillerme 111
até chegar a división arbitrária de Irlanda en
duas. En honor dáquel último lan, os protestantes unha festa o 12 de Xullo. E a grande
festa de exaltación da identidade lealista
con parafernália meqieval e militar.
Guillerme é o símbolo no que cristalizan
os desexos dos protestantes de lealdade
ao estado británico e "liberdéltde" civil e
relixiosa. Toda esta violéncia tiña un ·fin
claro: subm~ter a illa de Irlanda aos intereses do estado inglés_

,..,

Nese mundo en bruscos cámbios a igrexa oferecia estabilidade e ligazón co pasado. Nada tiña lugar simbolicamente .un
trünfo sobre o extranxeiro. San Patrício
pasou a ser o_novo Lugh. Pero desde
aquelas a igrexa tamén pasou por un
proceso de modernización e de adaptación aos novas tempos, rachou co pasado e deu entrada ao complexo de inferioridade que aferrolla aos irlandeses. -

O submetemento comezou cunha conquista e co intento de apoderarse do teMentres tanto, no Norte, ian medrando as
rritório, expulsando aos nativos e substi- - indústrias: estaleiros, téxtil e siderurxia; no
tuíndoos por outros traídos da metrópole.
Sul pacian as ovellas. Estábase dividindo
Estabelecido este control territorial , a viun país : un Norte rico e un Sul pobre. A dida- do invadido converteuse nun interno .
visión polític_
a chegou no 1921 , e non respondia a esquema xeográfico :nengun, foi
Xa nunha terceira etapa inva~or e invaditrazada artificialmente nun gabinete de
do asumen os seus papeis de "superior"
Londres para que unha minoria,. os protese "inferior". Este último vai perdendo os
tantes, pasasen a ser maioria nese territóseus sinais de identidade. Destrúese torio e asi os ingleses manter o control da
do aquilo que é significativamente difesituación, tanto a un lado como ao outro
rente do inglés. Asi, pérdet,Jse, entre ouda raía. O Sul era unha neo-colónia e o
tros, o idioma e a forma de posesión da
Norte. unha colónia cimentada sobre a
terra, o que leva ao povo irlandés cara un
descriniinación económica e social.
total proceso de alienación.
, O industrializado Ulster só o era para os
Os ingleses trataron tamén de dividir o
protestantes. Os católicos teñen proibido
máis posíbel ao irlandés surxido do parto
traballar, por exemplo, na que foi a maior
violento entre a vella cultura que marre e a
indústria de Belfast: os estaleiros. Os
nova que se lle impón. Poténciase a gadamesmos sindicatos, controlados polos
ria no Sul, para non depender da man de
protestantes, encarregábanse de que asi
obra e ir marxinando máis aos campesiños
fose , e non só nos estaleiros.
irlandeses. Pero cando fai falta millo (por
mor das guerras napoleónicas) decrúanse
Esta situación de separación entre duas
terras e contrátase man de ·obra barata.
comunidades víñase dando na prática
Estas modificac.ións na produción agrícola
desde meados do século pasado, pero
trouxeron cámbios á paisax.e e tamén a
acentúase fisicamente co comezo dos
Grande Fame na que morreron un millón
Problemas (1968) que conducen á situade irlandeses e moitos emigraron. Entanto,
ción política actual. Os bairros péchanse
polo porto de Dublin saian·barcos carregasobre si, a vida faise dentro deses limites,

alguns marcados por grandes murais, e
non hai relacións cos viciños dos outros
bairros, non hai vida cidadá. A marxinación acentúase, o paro cébase ña· comunidade nacionalista, cando non a violéncia. Só,en Belfast desde o 1969 máis de
.15 mil famílias católicas foron abrigadas
eolos protestantes a deixaren a sua casa.
Este clima sectário só podia ser mantido
cun forte estado policial e a caréncia das
máis elementais liberdades básicas . E
esta situación de priviléxio social e económica a que os partidos políticos protestantes se negan a perder. Pero agora teñen en frente máis rivais que os nacionalistas. A sua forza industrial está en proceso de reconversión e Inglaterra xa non
é a poténcia que era (política e económica) polo que outras forzas entran en xogo e as multinacionais americanas e xaponesas tan bons negócíos na Irlanda.
O vínculo entre a coroa británica e os
seus amigos no UJster empeza a non ter
sentido, entre outras cousas porque lles
.. sai moi caro, como xa o dixera un minisho c·o nservador, Patrick Mayhew , en
1993: "tres mil mill9ns de libras para millón e médio de persoas, non ternos intereses estratéxicos. Economicamente non
nos interesa estar aí''. '
A división non fracasou pero xa esgotou o
seu fin, cal foi o de poder seguir os ingleses
a controlar os intereses da illa de Irlanda.
Agora a crise de identidade que sacude á
que fara raíña dos mares, e a resisténcia
republicana, lévaos a repensar esta situación. Os protestantes teñen que aprender a
con~iver democraticamente cos seus viciños, a tratalos como iguais e asumir que
eles mesmos xa non son imprescindíbeis
para a coroa da Sua Graciosa Maxestade.
Hai esperanzas porque xa xurdiron voces
en organizacións dé base (e antes do
anúncio do IRA) de que queren participar
nunha Irlanda unida. Pero son séculas de
ódio, racismo , marxinación e desprezo. que
permitiron que un grupo,. os protestantes,
se convertesen ni.mha comunidade pecha,
acostumada a impoñer e non dialogar sobre a base de que todo aquilo que non está
de acordo con eles é anatem.a. +

miradas indiscretas, críticas ou revisións
de cantas. Non foi el só, pero mentres titaba poi? fechadura tiña un coro morto
de risa por riba da sua calva.
. " Coidou que tiña atados e ben atados
aos seus compañe iros de Governo,
pero asi que o regresan descobre que
os que están que botan lume polos
olios son os que estaban reservados
a ser beneficiários da sua evasión . O
,peto no que Cascos e compañeiros
xusticialistas gardaban como moedas
de ouro os días de fuga deste tricórnio
do século XXI , creboulles na cachola
polo que ben se ve .
Os outro~ erras de Roltlán non se explican poi~ cegueira 'do poder nen polo feitizo Informático . Son por falla de
leituras . Un autor ben asequíbel como
Emílio Salgari terialle dado unha idea
a Roldán de como zoa o Monzón de
Xaneiro sobre ese recanto de Ásia no
que se houbera de atobar. A !entura
asubiante do Nordés asasino , qu e
roubou o sentido a vários exércitos
coloniais, foi quen fixo regresar a este
sócio espabilado de fabricantes de
lanchas rápidas.
Para fortuna dos demócratas, un Robocop sen leituras nunca sabe ond e
están as trampas de elefantes.•

VOLVER AO REGO

e

omezaron xa as eleicións :
Luís Roldán lbáñez, votou. A
sua detención representa un
cualificado sufráxio que fará subir
ao PSOE nos inquéritos . Pero antes
votaran, e en sentido contrário, os
Emílios.
Emílio Botin, presidente do Banco
de Santander, solicitou a privatización dunha parte das pensións , conforme se deixaba aloumiñar polos
can'tos do Partido Popular. Outro
Emílio, este Ybarra,. presidente do
Banco de Bilbao-Vizcaya, declarou,
no diário ABC, o seu aprécio polo
programa do PP .
Tamén votan os parados e os galegas e mais os xitanos, peró o seu bo·
leto non cotiza igual.•

