
Francisco Vázquez . 
lidera o sector duro 
contrário a Belloc·h 
Cando xa Luis Roldán leva 
duas semanas na cadea, 
as distintas investigación 
xornalísticas, mesmo as 
dos máximos detractores · 
do Ministro, coinciden basi
camente coa versión dada 
por Belloch na primeira rol
da de prensa, despois de 
tratar de desacreditala du
rante vários dias. Só hai 
unha lagoa importante: o 
Ministro ocultou o acorde 
de extradición país non · 
pensaba cumprilo, formaba 
parte da estrataxema da 
detención. (páx. 4 e 5) 

Pescanova e 
Caixa Galicia nos 
ordenadores do FMI 
Desembarcan por separa
do, coma os rifeños do Es
treito, pero todos saben on
de hai que perguntar. Claro 
que estes no.n chegan nun
ha gamela escánastrada 
senón en avión. Na man 
traen un ordenador a pilas 
do que poden tirar en se
gundos a radiografía de mil 
empresas . Son xornalistas 
de axéncias e revistas eco
nómicas, de súpeto intere
sadísimos polo futuro das fi
nanzas galegas. (páx. 9) 

O BNG coida 
prioritário superar ao 
PSOE nos concellos 
O BNG considera funda
mental para a sua estratéxia 
política superar ao PSOE no 
maior número posíbel de 
concellos car& a unha previ
sibel negociación, na que os 
nacionalistas xa non serian 

· deste modo a "chave", se
nón a "parte fundamental" 
do acorde. (páx . . 7) 

, ESTUDIOS DE 
SOCIO LINGÜÍSTICA 

GALEGA 
Sobre a norma do galego culto 

Henrique Monteagudo, ed. 

O proceso de codificación do galega 
e a polémica sobre a nórmativa 
centran os contidos deste libro 

imprescindible para o debate sobre a 
situación actual da nosa lingua. r·· .. 

., 

Milleiros de manifestantes criticaron o _desamparo :ir~ 
governamental ·dos pescadores 

Fletán: o último recibo 
da entrada na UE 

A decisión de permanecer en augas canadianas por parte da flota galega e a mobilización solidária 
de milleiros de cidadá!ls en defensa dun dos pilares produtivos deste país son as bases certas dunha 

saida ao conflito. No balbordo da polémica apóntanse tamén comisários europeus, ministros 
españois e conselleiros galegas, pero só para sair na foto, porque antes, ámbolos tres, asistiran 

impertérritos ao clamor do sector pesqueiro. 

Amparo Moreno: 
'O. feminismo está para 
cambiar a sociedade, 
non só ás mulleres' 
A profesora Amparo Moreno tra
balla por desartellar un discurso 

. académico viciado polo domínio 
da razón ·patriarcal. Na sua partici-

. pación activa no movimento femi
nista descobriu a necesidade de 
desmascarar os nada· inocentes 
discursos do saber que ·desde as 
aulas perpetuaban un estado de 
causas baseado na hierarquiza
ción e o submetimento. Desde 

'_ · obras como A outra política de 
Aristóteles ou Pensar a história a 
rente da pe!, confía en que o femi
nismo pode ser quen de desarte
llar as estruturas de hierarquiza
ción social, e liberar, tanto a mulle
res como a h~mes. (páx. 16 e 17) 

AAPU decide 
autodisolverse 
A organizac.ión Assembleia 
do Pavo Unido decidiu autodi
solverse por considerar que o 
seu proxeto político se esgo
tou, ''tanto pala situación inter
na da organización como pala 
externa do País". Ainda asi, 
consideran que "isto non sig
nifica a renúncia ao ideário in
dependentista por parte da 
militáncia". A decisión foi to
mada despois de celebrar 
duas Asembleas Nacionais, 
en Novembro do 94 e en . Fe
breiro do 95. Lago de avaliar 
a traxectória política e "anali
sar a experiénoia de luita acu
mulada nestes anos , o pro
xecto nas actuais circunstán
cias, esgotouse". (páx. 9) 

ANXO IGLESIAS 

Ramiro Fonte: 
'Entre os intelectuais 
hai un entreguismo 
xeralizado' 
Considérase vivindo nun exílio 
interior, entre unha sociedade 
aletargada, incapaz de abrir es

pácios ao de
bate demo
crático, mália 
os . anos trans
c o r r id os de 
autonomía, e 
impotente á . 
hora de xerar 
un público 
ilustrado. 
Ramiro Fonte 

(Pontedeume 1957) ven de dar 
a.coñecer a sua última obra, o li
bro de poemas Luz do mediodía 
(Espiral Maior). . (páx. 2B) 



Os traballadores detidos ilegal.mente recusaron a liberdade 
- • l ... . . 

oferecid.a -polos . c~riadianos 

A postura de fo~za de mC1riñeiros e 
armadores valeu máis que todas· as. 

declafacións de Bruxelos. 
SEVERINO XESTOSO • G. LUCA 

A resolución de mariñeiros e armadores de seguir pescando e facer valer o seu direito sobre un mar libre 
foi máis importante para facer rectificar a Canadá da sua ilegalidade que toda a xestualidade de Madrid e Bruxelas, 

Máis de cinco horas durou o 
asexo dó conxelador Estai. Tres 
patrulleiras, un remolcador de 
altura e avións de recoñece
mento do Canadá botáronse en
ri ba do pesqueiro de Vigo en 
augas internacionais o pasado 
dia 9. Q maltrato do pesqueiro 
en mares libres ocupaba un lu
gar principal nas notícias do dia 
seguinte e abrigaba a Madrid e 
Bruxelas a erguer a voz. Pero 
ás poucas horas, os governos 
recomendaban calma. 

'Os canadianos 
teñen máis 
que lavar na casa, 
por eso veñen 
a por nós" 

"Os canadianos teñen outros 
pratos que lavar na casa e por 
eso veñen a por nós". A declara
cón por rádio dun tripulante do 
Freiremar /, testemuña da caza 
e captura do Estai , ao que os 
canadianos daban trato de bar
co de guerra, pegaba no centro 
da ilegalidade do governo de 
Otawa. Nen os representantes 
do Governo de Madrid nen a co
misária de Pesca da UE, Emma 
Bonina, resumirian tan clara
mente o sentido do atropelo. 

Pescar sete meses seguidos por 
fóra de T erranova ten que forne
cer un coñecemento da situación 
daquel país que lle escapa á in
formación feita desde esta ban
da. O Canadá quer evitar a repe
ticion dunha crise semellante á 
mexicana e por iso adoptou un 
orzamento de extrema austerida
de para 1995. O Ministro de Fi
nanzas, Paul Martín, insiste en 
que compre reducir un déficit de 
máis de 38.000 milóns de dóla
res. A crise é esencialmente gra
ve para a costa nordeste. 

"Os canadianos foran os res
ponsábeis de ampliar á duas
centas millas o domínio costeiro 
-sinala Alfonso Paz Andrad~
porque esa era a extensión do 
Grande Banco de Terranova. 
Apoiáranos Arxentina e Chile 
porque teñen1 plataformas de 
beiramar de tamaño semellante. 
Canadá foi . tamén o primeiro 

· salferida de declaracións de calma. · 

A complexa tecnoloxia para pescar o fletán desenvolveuse na ria de Vigo. 

que nas conferéncias internacio
nai s quixo despois ampliar ás 
duascentas milla$". 

A extensión das augas costeiras 
levantou grandes espectativas hai 
dezaoito anos. Na costa ergueron 
fábricas de conservas e criáronse 

. empregos_ ao longo dunha beira-

mar que non ten outra indústria. 
Pero a pesca fallou. Alguns cul
pan abs canadianos, que tendo o 
control do 98 por cento da plata
forma territorial buscan agora a. 
cabeza de turco dos barcos gale
gas que pescan na beira; outros 
dinque o bacalao procurou outras 
correnfes nuns anos de transición 
climatolóxica. O grande castigo foi 
par.a Terranova á que houberon 
de aplicar un plan de subsídios e 
baixas incentivadas. 

Na reunión de Setembro pasado, 
.a organización de paises que 
pescan nas augas internacionais 
do Atlántico Noroeste (NAFO) 
acordou baixar para o 95 o total 
admisíbel de capturas (TAC) de 
fletán negro a 27.000 toneladas, 
sen que esta decisión tivese aval 
Científico nen consenso político. 
De feito, o. Comité Científico da . 
NAFO recomendaba non sobar
dar as 40.000 toneladas. 

A pesqueira foi descoberta no 89 
~ polos arrastreiros galegas. A for
IB za de botalos fóra dos caladoiros 
52 europeus e de esgotarse o de 

-------' < Namíbia, os conxeladores proba-

A. IGLESIAS 

rori no cantil de Terranova, que 
non está suxeito máis que ao vo
luntário control in- · 

gueses ergueran despoi s da 
reunión de Setembro da NAFO 

ternacional de es
tarzo pesqueiro 
que representa a 
NAFO. Non habia 
carretel nen furza 
de tracción para 
arrastrar un apare
llo a mil ·metros de 
sonda e estaleirós 
galegas ultimaron 
esa Tecnoloxía, 
despois exportada 
a lslándia e outros 
paises pesqueiros: 

'A estas alturas 
non val talar 
barato: 
non val dicer que 
se van romper 
as relacións 
co Canadá se 
non se rompen 

T amén as sondas 
de fel.to" de pesca conven-

voces de protes
ta pola absten 
ción da UE e re
clamaron da Ad
ministración pes
quei ra espar)ola 
unha obxección 
formal contra a 
reducion de cap
turas forzada 
por Canadá. 

Un observa· 
dor por b~rco 

ci on ais non ser
vian para pescar 
en fundos tan 
grandes. Os arras-

"A pesqueira do 
fletán está ex
cepcionalmente 
seguida desde o 

(Manolo Caamaño-CIG) ponto de vista 

tre iros houberon 
de acomodar so-
nares de deseño 
militar para poder 
localizar os cardumes de fletán a 
tanta distáncia. 

biolóxico -co
·menta Súsana 
Junquera, biólo
ga do Instituto de 
Oceanografia. 
Desque COIT!e- _ 

zou a explotación hai µn observa
dor por barco, o que supón un 
esforzo moi importante. Dentro 

Os armadores galegas e portu- de NAFO, nengun país pesqueiro 

,... 

L.. 



presenta tantos traballos de in
vestigación coma nós". · 

A proposta de reducián do esfor
zo de pesca saira do Comité 
Científico, a partir das observa
cións sobre o rendemento do ca
ladoiro. Pero as cifras que se de
ron non sairon do Comité, senón 
que as acordou despois unilate- -
ralmente o Governo canadiano. 

"A posición de Canadá estaba 
máis que anunciada -di Manolo 
Caamaño da CIG-, pois a políti
ca que segue desde hai máis 
dunha década vai polo mesmo 
vieira de gañar amplitude no 
seitor pesqueiro, non só nos ca
ladoiros senón na comercializa
ción, nas estruturas, etc. lsto 
implica impedir que pesquen 
frotas coma a nosa, cunha tre
menda potencialidade". 

Deixación histórica 

Despois de incautar barco e pes
ca e deter a tripulación, correron 
máis de catro dias nos que as 
protestas de Madrid e Bruxelas 
foron baixando o diapasón. Ma
nolo Caamaño situa esta política 
nunha liña "de deixación históri
ca das autoridades españolas e 
comunitárias. A nosa posicioon 
sempre foi a de entender que a 
integración do Estado español 
na UE seria, entre outras cau
sas, un golpe de morte para a 
economia pesqueira galega. A 
estas alturas non val talar barato: 
non val dicer que se van romper 
a relacións con Canadá se non 
se rompen de feíto". 

A Unión Comarcal da CIG acre
centa que a frota conxeladora re
presenta o 80 por cento do sec
tor pesqueiro de todo o Estado e 
o 1 por cento do PIB. "Destes 
ventes veñen estas tempesta
des: primeiro Namíbia, agora Ca
nadá e mañán, Marrocos?". Se
gundo o Patrón Maior da Guar
da, o presidente da ANACEF e o 
xerente da cooperativa de Ribei
ra, perdeuse a oportunidade téc
nica de resolver a continuidade 
do acorde pesqueiro para o ban
co Canário Sahariano. 

O Grupo Parlamentar do BNG 
apresentou o dia 15 unha propo
sición non de Lei que insta á 

Xunta a realizar 
as actuacións ne
cesárias para ex
propiar sen in
demnización e de 
imediato a partici
pación da trans
naci onal Alean 
"no capital do 
complexo indus
trial da Alúmina 
Alumínio de San 
Cibrán que utiliza 
masivamente, a 
prezos excepcio
nalmente venta
xosos, recursos 
enerxéticas· gale
gos non renová
beis , producidos 
polo complexo 
mineiro e termoe-· 
léctrico de As 
Pontes de García 
Rodriguez". 

Os traballadores 
detidos ilegal
mente recusaron 
a liberdade ofere
cida polos cana
dianos e manifes
taron o seu pro
pósito de seguir 
ao lado do capi
tan Enrique Davi-
1 a. Esta postura 
de forza valeu 
máis que todas 

PEPE CARREIRO 

'Dentro 
¡de NAFO, 
1 , 

¡ nengun pa1s 
._ . 

pesque1ro 
presenta tantos 
traballos de 
investigación 
coma nós" 
(S. Junquera, bióloga) 

O BNG propuxo 
expropiar sen 
indemnización e 
de ~mediato 
a participación 
da transnacional 
Alean 
na Alúmina. 

#':.>,:. 

de ANAMER e 
ANAVAR apoiá
base na cal-ifica
ci ón de actos 
contrários ao di
reito internacional 
que tanto o go
verno de Madrid 
como a Comisión 
de Pesca deran 
ao aresamento. 
"Considerando 
que a inactividade 
dos pesqueiros 
na área da NA
FO, por 'fóra das . 
200 millas de Ca
nadá, pódese in
terpretar como 
unha renúncia ao 
noso lídimo direi
to de pesca esas 
augas, tomamos 
a decisión de rea
nudar a acttvida
de pesq:Ueira da
cordo coa legali
dade · vixente e 
até a captura total 
da cuota autóno
ma de 1995 esta
blecida pela UE'' .. 

A posibilidade de 
que esta decisión 
dos armadores 
multiplicase o 
conflito iniciado 
polos canadiano 

as vacilación de Bruxelas. Os ar
madores apoiárona . desde Vigo 
coa resolución de seguir pes
cando. A liña de razonamento 

foi o que, na interpretacón de 
meios pesqueiros, cambiaria a _ 
atitude de Canadá a última hora 
do Mércores dia 15. + 
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O fletán, 
un respiro para o recorte dos caladoiros 
A pesqueira do fletán negro deu 
un respiro aos armadores do 
conxelado, xusto no momento en 
que coas perdas dos caladoiros 
tradicionais liquidáranse máis de 
45 barcos, e amortizáranse 
2.000 postas de tr~ballo directos. 

Os barcos galegas de arrastre 
tentaron serte en caladoiros 
marxinais, como o que está por 
fóra das 200 millas de Canadá. 
Arrastrando en fondos de máis 
de mil metros, deron cunha 
pesqueiria importante de Rein
hardtius Hippoglossoides, o 
Fletán Negro. Pescadores e es
taleiros houberon de reformar 

- os guinchos (cabrestantes) e as 
sondas. Todo o aparello de 
abordo para halar os cabos de 
arrastre tiña que termar con 
tensións moi superiores ás dos 
fundos habituais de 20 a 300 
metros, para o que se modifica- . 
ron profundamente .. Os carre
teis tamén cambiaron para po
deren enrolar máis de dous mil 
metros de e.abo. Toda esta tec-

noloxia desenvolveuse nas rias. 

A maioria desta frota ten como 
base a Ria de Vigo. Saindo des
te porto, os c;onxeladores nave
gan ao 280 durante sete dias 
para chegar ao caladoiro. A 
pesqueiria está aos 40 degra
das de latitude e 6 de lonxitude. 
Cando ·comeza a campaña, 
quedan case sete mese~ para 
volver a casa. 

Despois conxélase segundo un
ha clasificación que vai desde o 
O até o 6 (para o· máis grande). 
Ao virar o aparello aparecen can
tidad es accideritais e menores 
doutras espécies como Rato, 
Platuxa, Raia, Coreano e Cabra. 

Na pesqueira domina o_ vento de · 
Oeste e a visibilidade adoita ser 
regular ou escasa. As temperatu
ras van de 12 degraos no verán 
a menos vinte no inverno. Os 
pescadores do fletán dividen o 
ano en tres partes: de Novembro 
a Xaneiro, de tempo ruin; de Fe
breiro a Marzo, con moito xelo; e
no verán, con temperaturas máis 
altas pero_ con néboas. En Se
tembro e Outubro cómpre estar 
atentos aos ciclóns. 

As praias de pesca do fletán le
van nemes nosos: Os Cañóns, A 
Décima, Mar Novo, A Teta, O 
Campanário etc. A meia é de ca
tro lances ao dia, con manobras 
que levan case duas horas des
de que se comeza a virar·até vol
ver a largar. O fundo é de lama e 
pedra e os cabos e as malletas 
sofren un contínuo castigo. O fornecemento dos barcos faise 

desde Galicia cun mercante ca-
0 peixe abordo, descabézase, . da oitenta ·ou noventa dias. 
córtaselle a cola e, se é grande, Transbordan no mar entre lance 
límpaselle o sangue da espiña; e lance. Os accidentados e en-
candq pequeno, pélase e recór- termos :graves trasládanse a 
tase. Alguns barcos fan filete. Saint Pierre.+ 
• ~ .. • • .. • .. .. • 1 • • ~ • .. • ,· ...: ,.' • • 
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·Maastricht 
é un pe~queiro 
ametrallado · 
O representante da Unión Europea abstíverase en Halifax 
(Canadá) no mes de Setembro, con ocasión·da reunión da 
NAFO (o organismo internacional que voluntáriamente regula 
as pesqueirias do Atlántic_o noroeste) n9 que se repartira o 
esforzo anual de pesca para o caladoiro do fletán. A Unión 
Europea volve agora reservar a sua decisión despois de 
Canadá invadir o território abandeirado polo Estado español no 
pesqueiro galego Estai, con r9ubo de pesca e barco. 

Correron só unhas semanas~ desque a frota galega do Gran Sol 
tivera que tragar por un acorde asinado sen moitas protestas 
polo representante español en Bruxelas. Por aquil trato 
asoballante, prolongábanse as condición do periodo transitório 
e convertiase aos arrastreiros de Marín, Vigo, Arousa e Coruña 
en frota comunitária de segunda, abrigada solapar tempos e 
barcos para manter o esforzo sobre un caladoiro ao que nós 
déramo"s nome. 

. A renúncia do Gran Sol deixara outravolta en evidéncia a 
atención preferente de Madrid a outras áreas estratéxicas da 
sua política comunitária. A xes~ualidade de Bruxelas contra o 
Canadá, espichada como un globo en causa de horas, non 
habia ser máis intensa que os trasacordos do secretári9 de 
Pesca ou o ministro de Agricultura do Governo central. 

O que acaba de con'firmar o maltrato inadmisíbel dos nosos 
traballadores na mar de Terranova é que a escada dos 
intereses privados está por riba do edificio legal do Tratado de 
Maastricht. No proceso de adesión comunitária asegurouse aos 
pescadores galegas que estaban a viver un extraordinário 
experimento de unificación política e económica, non 
establecido sobre a soberania dos máis fortes senón pc;>lo 
consenso sobre un proxecto comun e que esta,ocasión ben 
valia sacrificios de importáncia. Un deles, e non menor 

· consistiá en conform_arse·a todas as políticas negativas (e 
outras non houbo) de emprego e capacidade pesqueira. 

Agora, se Bruxelas ten a voz tomada para.berrar ao governo de 
Otawa, despois que trinta homes armados con metralletas e 
chapados con chaleques anti-balas saltasen sobre a cuberta do 
Estai, ¿será porque a carta de cidadanía europea que tanto 
encomiaron Kohl e González non estaba pensada para os que 
tiñan que se gañar a vida no mar? Ou será mais ben que a 
Europa dos mercaderes que tiña que superar a Acta Unica, val 
máis que o direito internacional, que as leis comunitárias e que 
o direito de xentes? 

Outra cousa non se pode pensar á vista do castigo a que se 
ven sometendo a pesca desde a véspera do Tratado de 
Adesión e da compensación diplomática que Brux_elas lle dá . 
nesta hora crítica. O comércio de Canadá cos paises do Norte 
é máis importante que tratados, acordes, constitucións e 
compromisos. · Os intercámbios de Inglaterra, Alemaña, 
Holanda e a Franza co Canadá poden máis que o acervo 
comunitário, a lei escrita sobre· anos de amortización da frota, 
de liquidacion de emprego no mar e de esmagar estaleiros e 
empresas de conxelación. 

Canadá inventara ·nos foros internacionais a soberania das 
du:iscentas millas. O seu particularismo botáranos dunh? 
pesqueira (Terranova) na que tomos pioneiros no XVII. E a 
inventiva pesqueira galega a que remontando dificuldades 
xeográficas e tecnolóxicas descobre unha pesqueira nese 
cantil internacional de Norteamérica. A diferenza é que Canadá 
arruinaba en dezaoito anos o Gran Banco mentres nós 
inventabamos a pesca no-mar do meio. Dígase asi para 
vergoña dos que se dan nesta hora golpes de peito.ecoloxistas 
contra os pesqueiros galegas. 

Na crise económica que o Tratádo de Libre Comercio induce 
no Canadá, distinta en intensidade pero non en orixe da 
mexicana, a expiación política consiste en ametrallar un 
pesqueiro da periféria bruxelense por ·ver de cobrar algo a 
cámbio. Canadá nen ten tecnoloxia para pescar fletán. 

No entanto, as transnacionais quéixanse da intervención en _ 
Pescanova. A liberdade de especulación é máis importante que 
as leis internacionais e que o direito ao traballo no mar. Os que 
querian que o tratado de Tratado de Maastricht era un camiño 
difícil pero abrigado para Oaliza teñen aqui unha razon 
defi~itiva para r~~~n_s!~er?l~ ~ _s_ua P<?Si~ión ; + 

1 .A.NOSA TERRA . 



CRISE DE ESTADO 
, -

·unicam·ente omitiu. os· términos· do acordo de. extradición 

O primeiro relatório de Belloch ·coincide basi 
. . 

cos feitos que levaron á detención de Roldá 
Cando xa Luis· Roldán le.va duas semanas na cadea, as 
distintas investigación xornalísticas, mesmo as dos · 
máximos detractores do Ministro, coincidén basicamente 
coa versión dada por Belloch na primeira rolda de 
prensa, despois de tratar d~ desacreditala durante vários 
dias. Só hai unha lagoa impqrtante: ·o .Ministro ocultou o 
acorde de extradición pois non pensaba cumprilo, 
formaba parte da e~trataxema da detención .. 

Corcuera, 
Asunción e . 
Belloch, 
tres 
ministros 
con tres 
po~icións 
distintas. 

•A. E. 

Luis Roldán estivo en Laos, a 
disposición das autoridades da
quel país; existe o capitán Tang 
Khan (que utiliza unha plantilla 
ortopédica); existiu comunicación 
entre os dous ministérios, inter
cámbio de faxes e de chamadas ; 
o prófugo estivo na habitación 

. 610 e utilizou o seu pasaporte; ~ 
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Belloch atopábase e-ase se~ apoios 

Nervosismo no PSOE e no Governo 
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o nervosismo non só se señore
aba nas persoas próximas a Rol
d án. Tamén no entorno do 
PSOE e no mesmo Governo, co
mezaba a haber moitas persoas 
abraiadas e me_doñentas. Os 
amigos do prófugo, entre os que 
se atopab'a Paesa, ollaban como 
o acordo non servira para nada. 
No PSOE e no Governo, déron
se canta da xogada de Belloch o 
que significaba que Roldán ia ti
rar da manta. A confusión, o ner
viosismo, o medo, as filtracións 
interesadas, sucedíanse nesas 
horas. "Xa non se sabia, nen no 
Governo, nen no PSOE, nen na 
prensa, quen estaba con cada 
quen", segundo unh.a fonte pró
xima a Interior. 

Belloch atopábase case só. Uni
camente contaba co apoio do 
Felipe González e do seu entor
no de colaboradores máis apró- · 
ximos e os catre Ministros inde
pendentes. Os deputados socia
listas facian peregrinacións por 
grupos a visitar aos seus amigos 
Vera e Sancristóbal, encadea
dos, no que semellaba ser unha 

posición pública de forza. Diri
xentes como Francisco Váz
quez, relacionado hai anos cos . 
capos da droga, os Fernández 
Espina, pedia sen recato a dimi
sión. de Belloch e tamén de Se
rra. Fontes do PSOE afirman 
que Serra, contrariamente ao 
que se afirma en meios interesa
d ó s, apoiaria a limpeza que 
González que encomendou a 
Belloch. 

Tanto os asesores de Roldán, 
entre eles Paesa, como desde o 
PSOE e do próprio Governo, 
tentan presionar a Laos para 
que validen os· documentos que 
as autoridades deste país negan 
ter firmado. Desde Catalunya 
bótaselle unha man a Belloch 
(que a maioria non soubo inter
pretar} e Catalunya Rádio e TV3 
non só se fan eco das declara
cións das autoridades laósianas 
afirmando que Roldán non estivo 
no seu país, que o .capitán Kang 
non existe, que os documentos, 
non son válidos, senón que ta
mé·n descubren as andainas de 
membros do CESID en Laos pa-

ra tentar que ~e validen os docu
mentos. Despois da negativa ofi
cial laosiana a recoñecer o acor
de, xa non habia volta ·atrás pé
sie ás presións. As forzas ocul
tas de Interior e do PSOE non 
queren que Roldán tale. 

Neste ponto coinciden totalmen
te co PP que, perfeitamente in
formado polo seu militante e cu
ñado de Roldán, Rodríguez Por-

' to (cuxos familiares tiveron ne
gócios con socialistas relaciona
dos con Roldán na Galiza) 
apoian na práctica fidelmente a 
estratéxia do ex director xeneral 
da Guardia Civil, emascarada 
cos intentos de derribo de ·Be
lloch, o principal baluarte de 
González. Para a dereita o im-

. ·portante -é chegar ao poder, des
p·ois xa tapará os escándalos 
nos que está tan implicada como 
os socialistas. 

Segundo persoas relacionadas 
con Belloch, houbo momentos 
nos que estivo desbordado, pen
sando en tirar coa toalla. Seria a 
secretária de estado de Interior, 

Margarita Robles, a que cortou 
polo san e se mostrou disposta a 
non negociar "nen con Laos, nen · 
con Roldán, nen ca PSOE ... " A 
decisión tomada en Interior, se
ria que Belloch denunciaria na 
sua comparecéncia no Parla
mento a trama interna existente 
no partido e no mesmo Ministé
rio do Interior, con complicidade 
na dereita, para impedir o sane
amento do aparato do Estado, 
asi como a sua vinculación á tra
ma do narcotráfico. 

Os apoios acadados no PSOE e 
a~ promesas de González a últi
ma hora, fixéronlle deixar na re
cámara esta bala informativa a 

- Belloch, para ila administrando a 
gesto. Seguiu a táctica de reali
zar un discurso político, que par
tindo da ortodóxia partidária, lle 
permitise acadar apoios internos 
para batallas vindeiras. 

Puxo, ademais, en marcha unha 
segunda via. Utilizando as can
les que ainda manteñen os dis
tintos xuices que entraron no 
PSOE nas últimas eleicións, ten-

tou que Roldán talase canto an
tes para poder dirixir certeira
mende as acusacións dentro do 
PSOE e neutralizar deste xeito 
os ataques contra del. Por iso o 
xuiz Garzón se apresurou a cha
mar inesperadamente a declarar 
a Roldán, valéndose do sumário 
aberto polo caso Marey. Roldán 
tamén estaba interesado en co
mezar a sua denúncia para tra
tar de que, desde o PSOE, con
venzan a Belloch e se firme un 
pacto. 

De momento Roldán fracasou. 
Belloch, apoiado polos fiscais, 
segue coa sua estratéxia de ne
gar calquer pacto, mentres a de
reita e os advogados tentan pór 
en evidéncia que Roldán foi en
ganado, polo que foi mal detido . 
Por iso todo o que antes nunca 
existira, Laos, aeroporto, capitan 
Kang ... agora se coñece até o 
máis mínimo detalle. Pero Be
lloch segue defendendo que se
gur.ido o dereito internacional pu
do ser mal capturado, pero foi 
ben detido, polo que pode ser 
xulgado por todos os delitos. • 

ROLDÁN AGUDIZA AS CONTRADlCIÓNS INTERNAS NO PSOE 
A.EIRÉ 

Francisco Vazquez, secretário xeral do 
PSOE na Gal iza ,afirmaba hai uns dias -na 
cadea SER (despois de deixar claro que o · 
que hai que ser é coruñesista) que no 
PSOE xa non existen Guerristas e Felipis
tas, que iso xa se acabou. Pero as contra
dicións existentes no seo do PSOE na vez 
de amolecer estanse a enquistar na pró

guerra suxa ou do seu próprio medre, 
aproveitándose do pesto, non están inte
resados en que podan sair á luz os Epi

a Belloch como a política rexeneracionis
ta ·de Felipe González. Con eles están os 
catre ministros independentes. 

sódios Nacionais de 

Roldán. E menos ain- --..-------
da antes das munici-
pais. 

pria dirección e mesmo no Governo. A pre- Pero Belloch non só 
séncia de Roldán en España, ven a agudi- · está a ter problemas 
zar estas contradicións, cauterizadas ces no partido, onde os 
próximos comícios municipais, abrindo seus inimigos estaban 
dous bandos moito máis perigosos. O dos a utilizar a sua condi-
duros e o dos brandos. · ción de indepedente. 

Tamén existe· división 
A facción dura está -capitaneada pelas· vi- no próprio Governo. 
timas de Roldán. Opóñense aos planos Uns non apoian a Be-
rexenerados impostos pola UE e aceita- lloch por ciumes, cren-
dos por Felipe. González. Neste sector do que pode ser o st.i-
militan, ademáis de Corcuera, Barrionue- cesar de González, 
ve, Vera, Sancristóbal e compañia, per- outros por considerar 
soas da liña guerrista como Francisco que Roldán lle pode 

· Vázquez, Abel Caballero, Xurxo Parada, facer moito mal ao 
Rodríguez !barra, pero tamén renovaéi,o- partido, e · uns tercer-
res como Joaquín Leguina ou Redondo ros porque se poden 
Terreros, Garcia Vargas ou os Mugica e a ver mesturados ·no 
maioria dos Clan de Chanmartin. Case mar da corrupció n, 

'As contradicións 
no seo do PSOE 

estanse a enquistar -
na própria dirección 
abrindo dóus bandos -

máis perigosos: 
o pos duros e 

o dps brandos' 

A esta división interna . 
no PSOE hai que unir
lle a existente no pró
p r i o seo de Interior. 
Belloch intenta desde 
Xuño implantar un no
vo esquema no minis
tério. Pero s Secretaria 
Xeral de Información 
segue sen estar perfi
lada. O dia 6 na orde 
aparecida no BOE. dei
_xaba no ar as · unida-
· des que a integrarían. 
A remodelación confir
ma que partes das 
competéncias que até 
de agora tiña a Comi
saria Xeral de Informa
ción, pasan á ser de
sempeñadas por uni
dades encadradas na 
comisaria de Policía 
Xudicial. Antes. a loita todas estas persoas, ben pola sua posi- ben política, ben per-

ción no partido ou no Governo, ou por re- soal. Semella que só o chamado nuc/eo 
· 1acións- co entramado de· finan.ciación .da\ '_ asesor da Moncloa segue apoiando tánto 

) . \ ~ ' ~ " , . . 

antiterrorista era·n competéncia exclusiva 
da Comisaria Xeral , de Información. Agora 

' \ , .. 

a actuación directa antiterrorista estará a 
cárrego de duas unidades da policía xudi
cial. Esta loita polo poder dentro da policia, 
está a pór en dificuldades a Belloch. 

O Coronel Galindo, responsábel da loita 
antierrorista en Euskadi, xa protestou pu 
blicamente por estas reformas . Pero Be
lloch, que xa anunciou tres veces a sua 
destitución, ainda non o logrou, porque a 
limpeza da Guardia Civil é a sua grande 
asignatura pendente. Este corpo, ao 
mando do cal estivo Roldán, ten o maior 
arquivo de información, parte do cal es ~ • 
condeu o prófugo. 

Per iso existe un forte temor tanto no , 
PSOE · como ria dereita, política e mái!J 
económica, a Roldán. Todos tratan de sa
ber se será quen de sobrepasar-a raia di
visória nas suas denúncias. Esta extrema 
está situada no mundo do narcotráfico 
usado polos servícios segredos para fi 
nanciar a guerra de Euskadi, serviu de 
.grande negócio para outras moifas perso
as. Afírmase que unha das carpetas que 
Roldán escondeu ·en París, contén dados 
sobre o narcotráfico e a sua relación tan
to coas FOP como cos centros financei -· 
ros e po)íticos. + · 
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gabardina era contra o ar acondi-
cionado ... e Roldán até foi detido. 

's, a Todas estas a.firmacións, dadas 
da- por válidas agora polo diário El 

rang Mundo taran relatadas polo Mi-
1tilla nistro Belloch_ na sua primeira 
tCión conferéncia de prensa. Despois 
1ter- este x9rnal madrileño, foi paso a 
.das; paso desmontando as afirma-
ción cións oficiais, para agora, des-
te;~ 

, 
pois de árduas investigacións, 
coincidir co primeir9 relatório do ·--, Ministro. Pero seguen a afirmar: 
máis ao meu favor. 

Belloch si esqueceu na sua pri-
meira comparecéncia comunicar 
un dato significativo: a existéncia 
dun acordo de extradición con La-

n-
os, segundo o cal, Roldán só po-
deria ser xulgado por dous deli-

a- tos. Belloch omitiu esta circuns-
fo táncia capital, porque non pensa-
to ba cumprir este compromiso. Foi 
o un procedimento necesário utili-

a- zado, por unha banda, para con-
ar seguir que Roldán aceitase o re-·io greso a España, e para tranquili-
ín zar a alguns membros do Gabine-o- te, coa existéncia dun pacto con 
a- Roldán, segundo o cal este non n- tiraría da manta. 
m 

u. 
Negociacións due impediran 
a verificación o tratado 

S, 
e- Pero a policia española levou as 
e- negociacións de tal xeito con La-
ór os, sobornando a uns funcionários 
n- e chegando a acordes comerciais 
ro. co Estado, que impedirian lago to-
~a da verificación do tratado, pois as 
m autoridades de Laos negarian to-
o talmente non só que exístise con-

e- tactos, senón que Roldán estivese 
e- no seu país. Para borrar toda pe-
u- gada, nen sequer aparece a folla 
bi salada na fronteira laosiana no 
er pasaporte do prófugo, que non lle 
• foi entregado até que foi posta a 

disposición da xuiz. Belloch nunca 
podará recoñecer este aspecto, 
seria darlle a chave de saida da 
cadea a Roldán. , 

~ Tampouco recibiria até 24 horas ...J 
despois a xuiz Ana Ferrer eses 
documentos de extradición que 
Roldán asinara. Non os recebeu 

·á a porque para Belloch non existian. 
udi- Até que o 28 de Febreiro, a xuiz 
icia, Ana Ferrer baixou a talar con Rol-

dán aos calabozos do xulgado da 
Plaza de Castilla, o prófugo coida-

o ita ba que firmara un pacto ventaxoso 
pu- ca Governo español. Cando a xuiz 
Be- lle comezou a aclarar a sua situa-
sua ción procesal, entregándolle o .au-
1e a to de ingreso en prisión por seis 
nde delitos, Roldán non podia crer o 

ªº que estaba lendo. ¿Non habia un 
aior documento. de extradición perfeita-

mente negociado explicando que 
só podia ser inculpado por dous 
delitos? A xuiz non tiña constáncia 

no de que existise tal documento. 
1áis Roldán negouse a declar~r. 
sa-

l di- Roldán comezou a tremer e a intuir 
1ma o engano. Asi que, esa misma tar-
fico de o abogado de Roldán, Rodrí-
l f i- guez Porto, destacado membro do 
de PP ourensán, fíxoll'e chegar a El 

·so- Mundo o documento de extradi-
=1U9 ción, ao constatar que Belloch tam-
dos pouco ·fixera referéncia á sua exis-
:an- téncia na rolda informativa, como 
ce1- ben recoñecia o diário en cuestión 

no artigo Que~ enganou a quen~+ 
1.-..J ..... , . 
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•Os ecoloxistas· 
# - # oponense as 

minicentrais da 
serra do Xurés 

A Asamblea de Grupos 
Ecoloxistas e Naturalistas de 
Galiza (AGENG) reiterou a sua 

, oposición á construción de tres ·
minicentrais hidroeléctricas no 
ria Castro Leboreiro, no Parque 
Natural da Serra do Xurés. A 
AGENG considera este 
proxecto, que depende do 
ministério de Obras Públicas, 
Transportes e Medio Ambiente, 
un atentado .ecolóxico porque 
destrue un tramo importante do 
río e ere que é incompatíbel coa 
conservación e promoción da 
zona que limita ca Parque 
Nacional portugués da Peneda
Geres. O Servizo Provincial de 
Medio Ambiente da Conselleria 
de Agricultura tamén se opón á 
construción das centrais pero a 
AGENG chama a atención 
sobre o anúncio do conselleiro 
de lndústria, Antonio Couceiro, 
de que funcionarán, a médio 
prazo, trescentas minicentrais 
na Galiza.t 

•Sanidade 
recoñece 
lentitude nos 
casos de 
meninxite 

O director xeral de Saude 
Pública, Francisco Villar, sinalou 
que no brote de meninxite en 
Caldas, as autoridades 
sanitárias actuaron con 
lentitude. O primeiro caso desta 
enfermidade detectouse a finais 
de Xaneiro e seguíronlle cinco 
máis cunha vítima mortal mália 
que a Conselleria de Sanidade 
non lle outorgou importáncia 
nun princípio, 0ptando por non 
proporcionar información 
públicamente. Villar anunciou 
que a conselleria aprobaria en 
breve un modelo de detección 
da enfermidade máis áxil e que 
se criarian equipas· de actuación 
epidemiolóxica urxente. • 

• Retirada ·de 
soldados 
britániéos de 
Irlanda 

O Primeiro Ministro británico 
John Majar ordeou a retirada de 
catrocentos soldados, 
estabelecidos en Irlanda do 
Norde, para dentro de quince 
días. Este pode ser o comezo 
da materialización dunha das 
reivindicacións do Sinn Fein no 
proceso de paz xa que as 
tropas británicas teñen ocupado 
o Ulster dende 1969. Os seis 
meses de trégua do IRA foron o 
motivo que levou ao Governo 
británico a retirar os soldados, 
nun paso que semella reafirmar 
máis o proceso de negociación 
de paz e independéncia para 
lrla~da do .N~rd~ .. ~ ._ , ._ 

XOSÉ LOIS 
.... ~ ' 

• "-<.-;;¡ 

FLETAN NEGRO 

·especie pro,exida 

MARIÑEIRO 
GALEGO 

especie 
desprotexida 

•Zedillo 
comprorriétese a 
pedir 
res~nsabilidades 
a Salinas · 

Ernesto Zedilla, presidente de 
Mexico, marcou distáncias con 
respeito a Carlos Salinas de 

· Gortari, ante a saida definitiva do 
país deste último. O presidente 
negou que a saída fose un exílio 
acordado xa que non estaba 
disposto a eximir de 
responsabilidades na crise 
económica actual a Salinas. 
Asimesmo, afirmou que nengun 
apelido estaba por riba da lei, en 
referéncia á detención de Raul 
Salinas de Gortari polo asasinato 
de Ruiz Massieu. De calqueira 
xeito, desde que s'e coñeceu-que 
o anterior presidente de México 
xa se instalara en ·Estadós 
Unidos, os médios talan dun 
pacto entre Zedilla e Salinas.+ 

•Xuízo a un 
_ insubmiso en 
Vila,lba ·~ 

O 15. de Marzo foi xulgado en 
Vilalba, Lugo, o insubmiso Xosé 
Lois Cabanas pola sua negativa 
a cumprir o servizo militar. A , 
organización xuvenil Galiza 

Nova amosou a sua _ 
solidariedade con Cabanas e 
convocou unha corTcentración 
diante dos xulgados xa que 
emarca o xulgamento "dentro da 
estratéxia de represión contra a 
insubmisión que o Governo, coa 
inestimábel axuda do Governo 
galego,. está a levar a cabo".+ 

•Dous nenos 
feridos 
gravemente nun 
atentado racista 
en Pisa 

A nena Sengul Demirov, de 
trece anos e seu irmán Emran, 

·de tres, xitanos procedentes 
de Macedónia, feríronse 
gravemente ao estouparlles 
unha boneca que lles regalara 
un autom·o~ilista. Os irmáns, 
que limpaban parabrisas nun 
cruce na autoestrada Pisa- · 
Florént:ia, receberon unha 
caixa cunha boneca. Cando a 
abriron, un explosivo caseiro 
estoupou e mancounos aos 
dous: Sengul perdeu xa un 
antebrazo que tivo que ser 
amputado e Emran sofreu o 

· impacto nun olio. A cidade de · 
Pisa reaccionou 
solidariamente ante este acto 
racista e manifestouse para 
protestar.• 

•O Governo reforza 
o seu pacto co PNV 

Tras os desplantes do voceiro 
do PNV lñaki Anasagasti, que 
se abstivo nas. resolucións do 
debate do estado da nación, o 
Grupo Parlamentário Socialista 
mantivo unha reunión con este 
e acadou o apoio do partido 
nacionalista a oámbio dun trato 
similar ao dado a CIU. Se ben 
hai unhas semanas o PNV 
votaba no Parlamento a favor 
dunha comisión investigadora 
do GAL e os fundos reservados 
xunto ao PP e IU, a pasada 
semana votou en contra, xunto 
ao PSOE e os nacionalistas · 
cataláns, da reapertura da 
comisión investigadora do caso 
Roldán. A realidade é que o 
PNV obtivo, a través dos 
contactos do lehendakari José 
Antonio Ardanza e de Felipe 
Gonzalez, o compromiso do 
Governo para completar no 
prazo de ano e médio o 
.Estatuto de Gernika, coa 
negociación de corenta e cinco 
transferéncias pendentes. + 

• Cuiña declara no 
caso Ence e insiste 
en traer unha 
papeleira 

O conselleiro de Pol ítica 
Territorial, Xosé Cuiña, 
declarou no xulgado número 2 
de Pontevedra como testigo de 
cargo nas dilixéncias prévias 
contra o complexo Ence
Elnosa por delito ecolóxico. Na 
sua declaración, amosou a 
intención de pechar 
próximamente o expediente 
sancionador aberto desde hai . 
máis dun ano ao complexo 
industrial. Para a Asociación 
pola Defensa da Ria, que 
exerceu a aeusación popular, 
o expediente xa teria que estar 
resolto. Cuiña xustificou o 
retraso polas imputacións que 
lle fixo a Dirección Xeral de 
Obras Públicas e que están a 
ser debatidas. A APDR tamén 
solicitou unha explicación ao 
conselleiro sobre a resposta 
dada á Comisión de Medio 
Ambiente da Unión Europea, 
que tiña solicitado a Ence as 
medidas necesarias 
anticontaminantes. 

Mália declarar 
que cheqará 
"ao final" co 
expediente 
sancionador, 
Cuiña declarou 
que era 
partidário de 
pechar o ciclo 
de. producción 
de Ence cunha 
papeleira "para 
compensar 
todo o dano 
feíto á Ria de Pontevedra". 
Tamén declarou nesta semana 
o delegado do complexo , 
Garrido Seoane, como 
inculpado.+ 

• Viciños de Arbo protesta~_, a ·Fraga por un ha estrada 
· Os viciños das parró

quias de Barcela e Se
la, de Arbo, aproveita
ron a visita de Fraga o 
Ven.res 1 O, que inaugu
raba un edificio restau
rado para o turismo ru
ral. en Barcela, para 
protestar pola estrada 
P0-400. Os viciños rei- · 
vindicaron unha alter
nativa para a estrada, 
que divide ás parró
quias e destrue terras 
de cultivo. Os seus 
chamamentos ainda 
non obtiveran resposta 
da Conselleria de Polí
tica Territorial e do al
.c_~Jq~ q~ A~bo. + 

•Pechedos 
traballadores do 
naval de Vigo 

Os traballadores do sector naval de 
Vigo pecháronse durante o Xoves 16 
e Venres 17 para reclarnar máis car-ga 
de traballo, o que significa a reanuda
ción das mobilizacións. Os sindicatos 
consideran que se pospoñen as solu
cións para o sector mentres no resto 
de Europa os estaleiros están aca
dando contratos de traballo. Recla
man ao INI un debate sobre os plans 
para os asteleiros e, perante o peche, 

·os traballadores en activo uníranse á 
protesta ao remate da xornada. • 

•Fraga cala ante a 
proposta de Puiol 
de Cliferenciar 
municipios e 

• # 

rex1ons 
Jordi Pujol elaborou unha ponéncia 
no Comité de Rexións da Unión Euro
pea na que resaltaba a diferenciación 
que se debería facer entre rexión e 
municipio á hora de outorgarlles un 
papel na reforma prevista en 1996. A 
cpmplexidade da proposta produciu 
que o Comité decidira reflexionar so
bre ela máis adiante. O presidente da 
Generalitat quer que o Comité sirva 
de intermediário ante a Unión Euro
pea en temas de competéncias fronte 
aos que propugnan que sexa un ente 
de todos os municípios e rexións. O 
lehendakari José Antonio Ardan.za 
apoiou as propostas de Pujol mentres 
o presidente da Xunta, Manuel Fraga, 
optou por non definirse.+ 

•Tres mil viciños de 
Teis maniféstanse 
pacificamente en 
contra da 
empacadora 

O pasado Xoves 9 de Marzo uns tres 
mil viciños de Teis manifestáronse en 
contra da empacadora de Guixar palas 

ruas de Vigo. 
O máis carac
terístico da 
convocatoria 
foi o siléncio 
mantido ao 
longo de todo 
o percorrido 
cun manifesto 
lido ao remate 
no que se re
xeitaba a vio
lehcia. t 

• Mitterrand invita a 
Castro á Franza e 
critica o bloqueo a 
Cuba 

Despois de asistir ao Cumio de Co
pen hagu e, Fidel Castro visitou a 
Franza invitado polo presidente 
FranQois Miterrand e pola sua muller, 
Danielle . Perante a visita, deu un dis
curso na sede da Unesco onde de
nunciou o bloqueo imposto a Cuba e 
as restriccións que acarrea así como 
a liberalización comercial que propug
na Estados Unidos. As suas conver
sas con Miterrand serviron para que o 
líder cubano se amasase optimista 
ante o fin dq bloqueo e para reiterar a 
oposición do presidente francés a es
ta medida. Miterrand criticou a postu
ra dos opositores a Castro e reafir
mou ante Europa a sua condición so: 
cialista.+ 
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ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

Considera a este .Partido .un aliado riloi "limitado" poi~ sua política agresiva con Galiza 

O BNG .coida prioritário 
Superar ao PSÓ.E nos concellos 
•M.V. 

O BNG considera 
fundamental para a sua 
estratéxia política superar 
ao PSOE no maior 
número posíbel dé 
concellos cara a unha 
previsibel negociación, na 
que os nacionalistas xa 
non serian deste modo a 
"chave", senón a "parte 
fundamental " do acorde. 

O BNG considera explícitamente 
que a sua política vai sofrer "un
ha proba de lume" nos próximos 
comícios locais. Valora o actual 
momento político como "difícil", 
pésie ao "grande medre eleito
ral " que poida ter a organización. 

No documento fe íto público a 
pasada fin de semana, a dire
ción da frente nacionalista in
tenta delimitar a sua relación 
ca Partido Socialista . Tendo 
como obxetivo básico o de "in
viabilizar o acceso do PP ás al
caldías", matiza sen embargo 
que "calquera sistema de acor
dos a que se chegue deberá 
pasar sempre por un program? 
de mínimos de governo" . "E 
moi posíbel , engade, que por 
parte do estatalismo se intente 
reducir todo a un acordo a es
cala local". Neste contexto, o 
BNG declarara como irrenun
ciábeis certos aspectos xerais, 
pois considera que só deste 
xeito se poderán calificar de 
"positivas, clarificadoras e re
forzadoras do nacionalismo" as 
próximas eleicións. 

O BNG non observa no PSOE signos de abandono do seu estatalismo que permitan acordos de maior alcance. A. IGLESIAS 

Diferéncias 

dun cámbio do statu quo colo
nial do naso país, obxetivo sen 
o cal [a nasa organización] se
ria supérflua e fraudulenta". 

Seguindo con esta análise, o 
BNG considérase "a oposición 

máis xenuina ao PP", pero da
do que "existe unha coincidén
cia estratéxica de fundo entre o 
PP e o PSOE, a respeito do 
papel asignado a Galiza na es
trutura do Estado Español", as 
posibilidades tácticas de vincu-

· lación co PSOE aparecen for
temente "limitadas". "Oeste xei
to -séguese a afirmar- non 
podemos coincidir en suficiente 
degrau cos nasos potenciais 
.aliados políticos á hora de co
ordenar estratéxias co obxeto 

de debilitar ao PP e sentar as 
bases para unha futura acción 
de governo comun". O BNG 
califica, por último, as suas 
coincidéncias co PSOE de "ex
cesivamente tácticas ·e coxun
turais". + 

con Euskadi e Catalunya r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Tocante tamén ás relacións co 
PSOE, o BNG non ere posíbel 
equiparar a situación do naso 
país á das outras duas naciona
lidades históricas. "O papel di
ferente que xoga Galiza nas es
truturas do Estado a respeito de 
Euskadi e Catalunya e, en con
secuéncia, os contidos diferen
tes do noso nacionalismo, me
nos engarzábeis coa poi ítica do 
PSOE que os de CiU e PNV, di
ficultan a nosa política", explí
case no comunicado. En con
trapartida, estas diferéncias, fa
rian ao BNG "servidor obxetivo 

Seis pontos para crebar a hexemonia do PP 
O BNG resume en seis pontos 
básicos a sua liña de actuación 
inmediata, co obxetivo de si
tuarse "á altura das circunstán
cias para estar en condicións 
de crebar a hexemonia do PP 
e propiciar un cámbio cualitati
vo na política galega". 

• En primeiro lugar establece 
como obxetivo o mellorar a 
coordenación da política 
municipal, vinculando esta, 

á sua vez, coas estratéxias 
xerais de actuación do na
cionalismo. 

• En segundo termo, urxe a 
necesidade de retomar "a 
mobilización e organización 

· social" en contestación á po
lítica do PP. 

• Como terceiro ponto, sinala 
a necesidade de "artellar 
vías de comunicación coas 

organizacións de masas, en 
particular o SLG e a CIG". 

• Ampliar e organizar a base. 
social é o .cuarto obxetivo, 
"prestando máis atención -
Binálase- ao traballo de for
mación política". 

• O BNG tamén se marca co
mo obxetivo a dinamiza
ción da sua Ílvida interna" 
cara & aumentar a capaci-

dade ·de "iniciativa política". 

• En último lugar establece a 
necesidade de "reforzar os 
méios de información escri
tos pro-naciq_nalistas", asi 
como de ''impulsar o naci
mento de rádios e televi 
sións locais, contando coa 
expansión e presenza muni
cipal previsíbeis" e co crité
rio de "servizo á sociedade 
galega".+ 
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pOLÍTICA E ADMINISTRACIÓN 

Alfredo Suáre~ Canal 
'0 -PP.defend.e un modelo de Administración sim_ilar ao dun réxime de partido único' 
• CARME VIDAL 

O deputado do BNG 
Alfredo Suárez Canal ven 
de apre·sentar no 
parlamento unha iniciativa 
na que constata a . 
progresiva privatización 
da administración polo 
incremento da 
contratación de 
asisténcias técnicas para 
desenvolver traballos que 
ben poderian facer os 
próprios funcionários. 
Segundo Suárez Canal, 
no debate sobre a Lei da 
Función Pública poranse 
sobre a mesa dous 
modelos opostos de. 
administración, "un . 
democrático e outro que 
responde aos intereses 
particulares do par._tido do 
governo". · 

O incremento de asisténcias 
técnicas supón a progresiva 
privatización da administra
ción? 

'O sistema de 
asisténcias . 
técnicas 
permítelle ao 
governo ter un 
instrumento 
para o seu 
benefício e 
mesmo para o 
control de 
empresas e 
particulares' 

Un dos aspectos máis importan
tes é que a Xunta utiliza as asis.
téncias técnicas psara privatizar 
servizos que poderian estar le
vados por funcionários. No rela
tório que o BNG solicitou vense 
casos tan extremos como a con
tratación da ordenación dun ar
quivo a unha empresa cando 
existe un corpo de arquiveiros, 
como se contratan suportes in
formáticos privatizados cando 
ben poderian desenvolver ese . 
labor técnicos .da administración 
ou como se encarrega a un ele
vad o custo a elaboración de 
leis. lsto só se pode entender 
desde a perspectiva de que o 
PP queira jnfiar determinados 
negócios privados. 

ANXO IGLESl~S 

Responde esta política -a inte
reses partidários? . 

Nós vimos denunciando repeti
damente a política de chiringui
tos que se fai desde a ·xunta. 
Non queremos dicer que todas 
as asisténcias técnicas respon
dan a eses intereses, pero si 
constatamos que se .están usan
do os cartas públicos de manei- · 
ra particular para favorecer a 
persoas cercanas ·ao PP. 

O sistema de asisténcias técni
cas permite que a contratación 
se faga cof'I quen se escolla sen 
que apenas haxa control exte
rior, e isa permítelle ao partido 
do governo ter un instrumento 
para o seu beneficio e mesmo 

. para o control de empresas e 
particulares. 

Vostede denuncioú o aumen
to na Galiza dos postos de li
bre designación; non é unha 
prática habitual en todas· as 
administracións? 

O mesmo PP que defende e 
aplica aqui a política de poten
ciar os postos de libre designa
ción está a t~r unha prática c.on
trária no Estado, onde está na 
oposición. O PP galego contradi 
asi as directrices que ten o parti
do en.Madrid, onde mesmo che
garon a apresentar unha iniciati
va para que os pastos de direc-

tares xerais dos ministérios non 
fosen ocupados polo procedi
mer.to de libre designación. 
Aquí, pala contra, increméntase 

• nun 15%, ainda que o PP negue 
ao querer facer contas sobre o 
total da relación de postas de 
traballo, que ven sendo como se 
o incremento dunha forza políti
ca nunhas eleicións se medise 
polo ·total de habitantes e non 
polos seus resultados nos ante
riores comícios . 

Que consecuéncias pode ter 
esta prática no funcionamen
to da Administración? 

A máis grave pode ser a mesma 
desprofisionalización da admi- . 
nistración, cando os vértices es
tán OGüpados por postas desig
nados e non conseguidos por 
méritos de trabállo. Estase esti
mulando deste xeito a submi
sión e que a xente estexa a ben 

. -
As listas de espera na sanidade 

co que manda para poder acce
der ás categorías máximas do 
füncionariado. Non estamos a 
dicer que non sexan précisos al
gu ns postas de libre designa
ción e, de feíto, son deste tipo 
os cargos políticos que poden 
desenvolver un programa, pero 
o PP está extralimitando o uso 
destes contratos para conseguir 
detentar o poder na administra
ción máis que goyernar. 

Dous modelos enfrentados 

Nas suas múltlples interven
cións no Parlamento deseña 
un modelo de Administración 
contrário á do partido do go
ve rno, como debuxaria esa 
oposición? 

No debate da lei da Función Pú
. blica que vai comezar no Parla

mento poden quedar claros 
eses dous modelos enfrentados. 

Por unha banda está o que pro
fundiza na vertente democrática 
bas.eada na transparéncia, na 
eliminación do amiguismo en 
todo tipo de contratacións ou en 
que nas probas de selección os 
tribunais non sexan designados 
para evitar o enchufismo e a 
submisión para conseguir bene
f í ci os para os achegados. E 
frente a isto imponse o critério 
do PP que é o de usar á admi
nistración ao servizo do partido 
agora no poder, ond~ a dixita
ción dos membros do tribunal é 
total, a libr~ designación aumen
ta e querse que os servizos· se 
poñan ao dispar do poder políti
co, nunha completa auséncia de 
critérios democráticos que leva 
a pensar nunha Administración 
dun réxime de partido único . 
Nós demandamos a profisionali-

- zación da Administración e o PP 
a sua utilización para fins parti~ 
culares, traducindo certas velei
dades de tintes ditatoriais. 

Na inicitaiva que ven de apre
senta r sobre as asisténcias 
técnicas sinala a dificuldade 
de acceso á documentación e 
acusa ao governo de ocultar 
dados, existe unha Adminis
tración paralela que escapa 
ao control parlamentar? 

Un ano despois de solicitada, 
ainda non recebin toda a docu
mentación sobre o tema. Por 
exemplo, a Consellaria de Agri
cultura ainda non respondeu, do 
mesmo xeito que non teño da
dos da EGAP ou do SERGAS. 
Por: outra banda, consellarias 
como Política Territorial, Educa
ción ou lndústria déronme os 
dados sesgados, sen faceren 
referéncia nalguns casos nen 
aos adxudicatários, nen ao im
porte das asisténcias técnicas . 
Nós solicitámos tamén acceder 
aos estudos que foron encarre
g ad os pala Xunta para poder 
avaliar a sua importáncia e com
probar se realmente se fixeron . 
De todos xeitos atopamos cons
tantes atrancos para impedir 
que accedamos á documenta
ción, dándose casos case es
perpénticos como a resposta da 
Consellaria de Agricultura, que 
ao ser perguntada polas axudas 
que se lle concederan á indús
tria da serra contestou cos nú
meros de rexistro. Tivemos que 
acudir ao presidente do Parla
mento para completar a docu
mentación que ainda non nos 
enviaron.+ 

son ·a causo das máis das queixas remitidas ao Valedor do Povo 
O Valedor do Pavo, Xosé Cara, 
apresentou no Parlamento o 
seu informe anual de activida
des, no que se constata un in
cremento dun 62% no número 
de queixas que recebiu esta 
institución ·no 1994 con respec
to ao ano anterior. Das 1.301 
protestas remitidas, a área co
rrespondente á Sanidade acada 
a maior porcentaxe, cun 23% 
do total. As listas de espera dos 
centros sanitários públicos son 
a causa fundamental pola que 
os demandantes decidiron reco
rrer ao Valedor. Xosé Cara re
coñece que este é "o grande 

problema da sanidade pública, 
que se solucionaría con máis 
efectivos, pero facers-e cargo 
dos servizos privados seria cos
toso e só responde a razóns 
pol_íticas". 

A administración de Xustiza é a 
segunda en canto a queixas re
cibidas, pero, ao mesmo tem
po, ocupa o primeiro lugar no 
número de denúncias que foron 
rexeitadas. Cora explicou a non 
tramitación de moitas protestas 
"para non interferir nunha admi-

. nistración que ten a sua auto
nomía" .. 

A ponto de se cumprir ó primei
ro mandado do Valedor, esta 
institución recebiu en total 3.992 
queixas, cun progresivo aumen
to desde o ano 1990, algo que 
foi interpretado. polo seu titular 
como resposta a un maior coñe
cimento das suas funcións e ob
xectivos por parte dos galegos. 
No entanto, Cora salientou a no
tábel diferéncia entre o número 
de queixas recebidas proceden
tes do mundo rural (297) e do 
ámbito urbano (996). Segundo o 
Valedor, o desfase débese á fal
ta de información nq rural, que 
leva a ~ue l'onde están as per~ 

soas máis marxinadas é-onde 
hai menos queixas, do mesmo 
xeito. que moitas veces non po
den solicitar as pensións non 
contributivas porque non saben 
que existen". 

Entre os casos solucionados, o 
Valdor. sinalou a petición por par
te dos sindicatos de que a Con
sellaria da Presidéncia decreta
se, con tempo suficiente, os ser
vizos mínimos que h.ai que cum
prir nas xornadas de folg~, co fin 
de que as centrais sindicais po
dan recorrelos ou que se esta
beleza ·un consenso prévio". • Xosé ·de Cora, Valedor do Povo. 
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PESCANOVA E. CAIXAGALICIA NOS 

ORDENADORES DO .FMI . 
G. LUCA DE TENA 

Desembarcan por separado, coma os rife
ños do Estreito, pero todos saben onde hai 
que perguntar. Claro que estes. non, chegan 
nunha gamela escanastrada senón en 
avión. Na man traen un ordenador a pilas do 
que poden tirar en segundos a radiografía 
de mil empresas. 

vir. Consideran o comércio internacional co
mo unha autovía franca, de alta velocidade, 
e as indústrias locais barreiras de pinchos 
deitadas no meici. 

· espazo da Europa pecuária ao que· non lle 
paguen a luz, a publicidade, o transporte por 
riba de. finanzalos previamente, desde a 

Son xornalistas de axéncias e revistas eco
nómicas, de súpeto interesadísimos polo fu
turo das finanzas galegas. As suas pergun
tas permítenos compoñer un cadro patrón 
.dos intereses que os moveron a cruzar o 
mar para dar consellos en directo sobre o 
futuro de nós.Se cadra non é aventurado ver 
nas suas intencións, interrogantes comuns e 
inquedanzas de moitos despachos princi
pais do Norte sobre o papel económico que 
preferirían vernos representar. 

A primeira pergunta que tan é a de Caixa 
Galicia. Para proxectar o nível de indepen
déncia financeira abren o· ordenador e per
guntan pola saúde da primeira caixa de afo
rres. No meio dunha choiva de interrogantes 
sobre o degrao de identificación populqr das 
caixas, unha observación indiscreta: "E que 
o poder autonómico seria distinto se contase 
cun banco próprio". 

As perguntas denún
cian. Prodúcelles in
quedanza que a Ga-
1 iza sexa, segundo 
as estatísticas, u.nha 
poderosa fábrica de 
alimentos. Tirar pro
teínas do mar paré
celles anacrónico e 
pernicioso cando se 
vai competir con ex
cedentes agrícolas 
que custaron abo
nos, insecticidas, se
guros, salários e ela- . 
boración. Un peix é 
limpo, libre, ecolóxi
co e véndese sen 
máis proceso que a 
aplicación de trio. 

Por que non pescan 
OS p a i Se S q U e Se Alfonso Paz Andrade, Consellei~delegado de Pescanova 

senten molestos por 
esta indústria? Xa o .. --------------
tan, como o Canadá. 
A sua forma de com
petir consiste en eli
minar físicamente 
aos pesqueiros, con 
cañoneiras ou licén
cias. Pero non po
den coa pesca en 
.mares libres, que 
agora mesmo produ
ce o oitenta por cen
to da conserva gale
ga. Veremos o que 
tardan en situar por 
satélite os bancos 
de rabil (atún claro) 

'Prodúcelles inquedanza · 
que a Galiza sexa, segundo 

as estatísticas, unha 
poderosa fábrica de 

alimentos. Tirar proteinas 
do mar parécelles 

anacrónico" 

cría. Contestan que. 
son feiras. estableci
das, apuntadas no 
GA TT antes que os 
paises centrais co
m ezaran a pensar 
nel. O de facer ca
baña própria paréce
lles un invento ae úl
tima hora. Se cadra, 
o gado chegou can
da nós do ronzal de 
Maastricht. 

Os verbos recuperar 
e desenvolver fanlle 
perder os nervios 
aos entrevistadores. 
Galiza ten que pro
ducir madeira · e 
oferta turística e 
non botar man das 
caixas de aforro e 
dos carto·s públicos 
para remediar em
presas incapaces 
de competiren. 

E o nacionafismo? 
Non é agresivo por 
demais? Non ven 
que a soberanía 
non traería progre
so? O ordenador 
viaxeiro, que parece 
cargado co progra
ma do · FMI para 
México, non di cau
sas moi distintas 
das que se lle es-
coitaban ao deputa
d o por Pontevedra 
Abel Caballero, 

Despois ven a pergunta de Pescanova, que 
relacionan co das caixas e co governo auto
nómico. As interrogantes convértense en 
cargos: Como impediron que se cumprise a 
vontade do cnercado e fracasase o trato da 
Unilever con Pescanova? Non lle facian ver
sos a Margaret Thatcher os responsábeis da 
Xunta? Acaso non comprenden que a direc-· 
ción de várias empresa-s por un mesmo fio 
financeiro produce unha suma de rendas e 
enerxias que son progreso? A que revirar as 
leis do mercado e empeñarse en manter o 
dominio do capital familiar? Por fin engaden 
unha coda curiosa: Como se lle escapou a 
Pescanova a notícia dos holandeses? Con
sideran que con algo máis de siléncio non 
se movería o orgullo local. 

Non os aplaca o recordo das indústrias 
destrozadas sen que os amigos da That
cher tivesen nen sequer tentación de ínter-

para abandeiralos en orixe e defendelos 
. despois con portaavións. 

E Silleda? Por que apoian· as institucións un
ha feira. de gado? Ben saben que non hai 

cando ainda non estaba no guerrismo de
rrotado e propuña xuntar a povoación na 
beiramar, matar as vacas, plantar eucalip
tos e limpar barcos en tránsito no canto de 
mandalos pescar. Ese anacronismo.+ . 

-SUBSCREBASE A 
ANOSATERRA 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cu
berto en malúsculas) 

No me .............. : .. ............... Apelidos ................ : ............. .' .............. ...... ..... ........ . 
Enderezo ................................................................... Cod. Postal ............. ...... . 
Teléfono .... ......................... Povoación ........... ..................... N.l.F .................... . 

Subscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de: 
Galiza/Estado/Portugal ... ... .. .. ,7.500 pta./ano .... .... ...... 3.750 pta./semestre 
Europa ............. ................ ...... .. 9.100 
América e resto do mundo ... . 10.900 
a) Subscrlclóns para o Estado espal'lol 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto -
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforres .... .... ... .... .. .. ...... .... ......... Conta/Libreta ................................. . 
Titular da Conta ou Libreta .......................................................................................... . 
Nº Sucursal ............... Povoación .................. : ............ Província ........................ : ....... . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo. á miña canta, os recibos que. ao meu nome lle se;an -
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra) . 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A información que paga a pena ter 

P. OLÍ T l CA 

éonsideran o 
proxecto esg.otado 

ÁAPU decide 
a~utodisolverse 

A organización independentista ~ 
Assembleia dq Povo Unido 
(APU) decidiu aútodisolverse 
por considerar que o seu proxe
to político se esgotou, "tanto po
la situación interna da organiza
ción como pala externa do Pa
ís". Ainda asi, consideran que 
"isto non significa a r§3núncia ao 
ideário independentista· por par
te da milit~ncia". 

A decisión foi tomada despois 
de celebrar duas Assembleias 
Nacionais, o 27 de Novembro 
de 1994 e o 26 de Febreiro de 
1995. Logo de avaliar a traxec
tória política e "analisar a ex
périéncia de luita acu.mulada 
nestes anos de grande esfor
zo, sacrificio e entrega militan
te, traducida .en mortes, cárce
res, torturas e persecución po
licial sofridas polo movimento 
independentista galego, e unha 
vez debatida a nosa situación 
interna e a externa do País, 
concluímos que o proxecto de 
APU, nas actuais circunstán
cias, esgotouse", segundo afir
ma no co- · 
municado 
no que dan 
conta da 
decisión, 

Á hora de 
adoptar es
.ta postura 
tiveron moi 
presente a 
s itu a·ci ón 
dos presos 
do Exército 

.Guerrilhei-
ro do Pavo Ma.nuel Cameiro, por
G a- I e g O tavoz da APU. 

. C e Í V e 
(EGPGC) "cos que continua
mos a amosar a nosa solidarie
dade, e coas persoas militan
tes desta organización armada 
caídas no duro, difícil e longo 
combate pala independéncia 
de Galiza". A decisión tomada 
pala APU poderia abrir as por
tas· a un cámbio de situación 
dos seus militantes encarcera
dos, obtendo benefícios que 
lles permitisen abandonar a ca
dea sen ter que cumprir ínte
gramente a pena, tal como 
ocorreu cos independentistas 
cataláns. 

Os militantes da APU considera
ron que "a bandeira da libera-

. ción nacional e social · está por 
encima de calquer expresión or
ganizativa ou sigla política con
creta", reafirmándose no dereito 
do povo galego traballador a au
toorganizarse, "de xeito que siga 
a utilizar os métodos de loita que 
considere oportunos, para aca
dar. a sua emancipación". Afir
man tamén que esta auto-disolu
ción non significa a renúncia ao 
ideário ·independentista, pois "a 
luta pe.la independéncia nacional 
da Galiza, polo recoñecimento 
do dereito de autodeterminación 
nacional, e, en resumo, pola de
fensa da dignidade colectiva do 
noso País, continua plenamente 
vixente e chea de contido no 
·mundo en qu& vivimos. Moi es
pecialente na realidade deste 
Estado imperialista que asoballa 
os dereitos políticos do noso ro
vo, expólia os. nasos recursos 
económicos e destrue a nosa 
cultura nacional".+ . 



AS TRANSNACIONAIS AO COPO 

A Xunta di.sposta a implicarse. no mantimento ~a e:mpresa de tele9omunicacións 

Un 9r~po de capital público, e privado 
pretende·facerse con Alcatel 
• XAN DO VAL/ A CORUÑA 

Ai nda está quente a 
apresentación, por parte 
da XLinta, do Libro das 
Teiecomunicacións da 
Galiza. 'Facíase constar 

. nel que esté é un sector 
. necesário para .o futuro da 
nosa comunidade, que 
non pode quedar sen 
infraestruturas e servizos 
de telecomunicacións. 

· Resulta, sen embargo, 
que unha das compañias 
máis relevantes das 
asentadas na nasa terra, 
como é A/cate/ Standard 
Eléctrica S.A., corre o . 
risco de desaparecer. 

A proprietéria da factoria, a mul
tinacional francesa CGE Alst
hom con accionariado" da Fiat, 

ELEICIÓNS. MUNICIPAIS 

fixou a data do seu falecimento 
no trinta de Xuño deste ano se 
antes non se atopa un compra
dor para as instalacións de Ar
teixo ou se procura unha saída 
industrial imediata. 

Os neboeiros que pairan sobre a 
factoria semellan, non obstante, 
estarse a disipar logo da reunión 
celebrada en Santiago, na sede 
da Consellaria de lndústria. Nes
ta xuntanza déronse cita o titular 
de lndústria, representantes da 
empresa e do comité da compa
ñia nas instalacións de Arteixo. 
A Xunta informou do interese en 
facerse coa compañia mostrado 
pola empresa galega lntelsia,, 
por Sodiga, por un grupo finan
ceiro-de empresários bascos, 
cataláns e madrileños, e a T~le
fónica, principal cliente de Alca
tel. Os actuais donas da empre
sa igualmente pretenden manter 
unha participación accionarial no 
novo proxecto, ainda que esta 
posibilidade, xunto coa presenza 

Cabeza de lista de 'EU-EG en Vigo 

Paco Garcia 

nese accionariado da Telefónica 
estase a negociar actualmente. 

Créditos &randas 

O conselleiro de lndústria ase
gurou que o governo autonómi
co está de acordo en pór a dis
posición da compañia de teleco
municacións todos os recursos 
de financiamento público posí
beis, como son as posibilidades 
de acceso a créditos brandos ou 
subvencións. P'Ola sua banda, 
os directivos de Alcatel informa
ron da sua disposición a aportar · 
na iniciativa en marcha a conti
nu idade na fabricación en Artei
xe da família de produtos que 
agora se elaboran, deica a sua 
extinción no mercado, entre cin
co e dez anos. 

lntelsís, que pretende acadar a 
maioria accionarial, é unha em
presa galega de mediano tama
ño, con sesenta traballadores 
en plantel actualmente. Adícase 

especialmente, cun forte pulo 
exportador, ao desenvolvimento 
de procesos. Até o de agora Te
levés fabricaba os produtos de
mandados por lntelsis, pero na 
estratéxia da compañia contém
plase o poder dispar da süa pró
pria factoria industrial. 

Con estas perspectivas o comité 
de empresa de Alcatel analisará 
cales poderian ser as aporta
cións da nova sociedade. Fálase 
de centrarse na fabricación de 
elementos para a televisión por 
cabo, algo que non ·acorrerá, pre
visibelmente, até o último trimes
tre deste ano. Por isto a preten
sión dos sindicatos é conseguir 
un compromiso de Alcatel para 
manter a ;xodución propiciando 
unha transición sen traumas. 

Na Xuntanza da Consellaria fa
louse igualmente do expediente 
de despido de vinte traballado
res apresentado por Alcatel , ini
ciativa á que se mostraron opos.-

'Son favorábel · a un pacto de governo · 
co PSOE.e o BNG' 
•H.VIXANDE 

Francisco Garcia é o 
número un da lista 
viguesa de EU-EG para 
as vindeiras municipais do 
28 de Maio. O pa~tido · 
nútleo da candidatura que 
encabezá, EU,acadou 
nas eleicións de Malo de 

. 1991 , o 2% dos votos, 
lonxe do 5% necesário. 
Garcia tratará de xuntar 
os votos de EU e unha 
parte dos procedentes de 
UG para resultar eleito. 
Anteriormente fbi 
conéelíeiro eo duas 
ocasións. 

Cal é o nome da nova forza e 
por que esa denominación? 

O novo partido chámase Es
querda Unida-Esquerda Galega. 
Non creo que haxa problemas 
de tipo xurídico porque o nome 
non está aillado, non é Esquer
da Galega a secas, senón que 
aparece composto, xunto a Es- . 
querda Unida. Diante do eleito
rado nos últimos tres anos hou
bo moitos cámbios e este novo 
é unha servidume que ternos 
que asumir. A denominación 
máis significativa era esta por
que suma a tradición das duas 
forzas políticas, Esquerda Unida 
e nós [Unidade da Esqúerda 
Galega]. Non é que nos crea
mos depositários da tradición de 
Esquerda Galega, pero si so
mos pa~te. dos herdeiros desa 

cultura política. Creo que usa
mos ese nome con toda a lexiti
midade moral. 

EU-EG é un partido ou unha 
coalición de partidos? 

É un partido político resultado 
da confluéncia de duas forzas. 
Sabemos que ten que pasar un 
tempo para que a confluéncia 
funcione perfectamente . Nos 
primeiros momentos haberá di
ferenfes posturas políticas a re
sultas da distinta procedéncia. 
Hai compañeiros de Esquerda 
Unida, poucos, moi poucos, que 
non teñen moi asumida a cues
tión do· nacionalismo porque ve
ñen doutra tradición. Maioritaria
mente teñen un pensamento ga- · 
leguista completo, pero conser
van aqueles esquemas políticos 
do internacionalismo que non 
son incoerentes co noso nacio
nalismo, que non é ideolóxico 
nen reaccionário, e si a prol da 
soberanía política da Galiza. 

lndependéncia de Madrid · 

Como é o vencellamento es
ta.tal? 

En Xuño irnos aprobar as bases 
políticas. Será o Congreso 
Constituinte e da leitura dos no
sos princípios políticos vaise 
desprender que somos un parti
do absolutamente soberano na 
Galiza e como tal asinamos un 
protocolo con Izquierda Unida, 
de tal xeito que, calquer conflito 
que poda haber coa representa
ción federal, sempre que atinxa 
a cuestións galegas ou relacio
nadas coa Galiza, defendere-

_ .... '• • 1 1 t 1) '.: 

mas a nasa postura sen someti
mento ás directrices centrais. 
De presentarmos a unha convo
catória eleitoral de carácter es
tatal,· para sermos coerentes ca 
protocolo· que asinamos, tere
mos unhas condícións que acei
tar, como a eleición de presi
dente ou cuestións orzamentá
rias. Cando a política estatal 
afecte ao noso país , teremos 
soberanía para defender todas 
as nasas teses políticas, mesmo 
ainda que vaian en contra. do 
resto. No que se retira a todo o 
Estado e á política europea e 
mundial, as decisións serán to
madas palas distintas federa
cións, e nós aceitaremos a deci- ~ 
sión democraticamente adopta- ¡g 
da. lso é unha opinión persoal, º 
sempre pode afondarse máis na o 
cuestión da soberania. ~ 

<( 

con quen se g.overnou. Ternos 
unha traxectória e ternos mons·
trado unha política de pactos. 

Caso de sumar as torzas da es
querda a maioria absoluta, todo 
o mundo está a talar da necesi
dade dun pacto; como enfocan 
vostedes está cuesti9n? 

· Eu son inimigo das maiorias ab
solutas e por tanto son favorá
bel aos pactos. 

Moitas veces, os partidos, can
do non queren enunciar a sua 
posición verbo do futuro, res
postan con tópicos a esta per
gunta, que si xa veremos ... 
Pero esa non é o problema, a 
cuestión está no programa. Per
soalmente creo que ternos que 
agardar ao ·resultado eleitoral e 
despois ver a correlación de for
zas. Despois disto engado, de 

. todos xeitos cómpre examinar a 
tradición dos dous partidos, que 
non deixaron de ter presenza no 
concello en nengunha lexislatu
r a, e recordar a sua história 
para ver con quen se pactou e _ 

1 

Vostede é axente imobiliário, 
nón teme que isto sexa usado 
polos seus contrincantes du
rante a campaña? 

Non sei en que disciplina laboral 
vou traballar- Non son moi en
tendido en urbanismo. Teño co
ñ~cimentos, ainda que con al
gunhas lagoas legais. Por outra 
banda, coñezo a sensibilidade 
da cidac:le e sei rodearme de 
técnicos que me asesoren. Con 

. isto un pode ser dignamente · 
concelleiro de urbanismo. En 
c~nto .ás ·c9ntradici?ns que poda· 
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tos Xunta e comité. Este proce
so quedará paralisado polo mo
mento, pero a dirección da em
presa abrirá ·un período de bai
xas voluntárias incentivadas. 

No caso de daren froito as ac
tuais negociacións, Alcatel que
daría en minoria, ou mesmo sen 
presenza, na futura sociedade. 
Os sindicatos presentes no co
mité, CCOO e a UGT, conside
ran positiva esta circunstáncia. 
Opinan que os directtvos da 
multinacional actuan como pa
tróns e non como empresários, 
pretendendo exclusivamente o 
peche das instalacións de Artei
xo. Vários exemplos disto serian 
as subvencións e axudas que 
foran concedidas, para investi 
gación e desenvolvimento , á 
factoría, cando esta pertencia a 
Telettra, e que foron rexeitadas 
por Alcatel, o que causou un sé
rio quebranto por canto que 
neste sector das telecomunica
ción s é básico estar ao dia . + 

ter coa rniña protrsión de axente 
imobiliário, non ten porque ha
belas. Outra cousa é que entre 
en conflito per~oal en tanto haxa 
decisións que podan lesionar os 
intereses dos meus clientes. Se 
som.os eleitos, e seguindo o 
costume dos últimos anos, teria 
unha dedicación exclusiva no 
concello. Daquela ·deixaria a 
miña profisión e poderra manter 
unha oficina na que a miña mu
ller seguise a vender pisos e 
apartamentos, pero non solares. 

Como é a sua relación cos seus 
ex compañeiros e co BNG? 

Estiven no Bloque [daquela a AN
PG] no ano 1977, logo, cando Ca
milo Nogueira criou o POG partici
pei activamente. Nunca tiven pro
blemas persoais con ninguén. • 

• ~ : . J 1 ~ .. \ ' • 1 
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CONTAMINACIÓN NO MAR 

A actual lexislación poderia d,eixat impunes-aos responsábeis do desastre · 
. - -

Os afectados do Mar Exeo buScari xustiza fofa dos tribunais 
• XAN DO VAL (A CORUÑA) 

De nada serviu que o 
maxistrado do penal Luís 
Barrientos, se atrevese a 
convocar o xuízo contra o 
capitán do Mar Exeo e o 
prático do porto coruñés, 
polo embarrancamento do 
petroleiro. A negativa a 
apresentarse do primeiro 
dos encausados, 
Constantino Stavridis, 
pode provocar que a 
causa nunca se chegue a 
celebrar. As 
responsabilidades penais 
polo sucedido en 
Decembro do 92 
quedanan impunes. 

A referéncia a que o xuíz foi 
a1revido ven dada por canto que 
es1a causa está recorrida polo 
Fundo de Compensación por 
Danos de Hidrocarburos diante 
do Tribunal. 

O pasado Luns amañeceu con 
suspense. Todos e todas agar
dando pala aparición do capitán 
do Mar Exeo. O a vagado def en
sor do capitán dixéralle o xuíz 
poucos dias antes que si viria o 
seu cliente, e mesmo tiñan re
servada un cuarto de hotel para 
el. Pero o que chegou ó tribunal 
foi un fax no que o capitán gre
go, non sen certa irania, agrade
cía a citación xudicial pero dei
xaba clara, dun xeito "irrevocá
bel'!, a sua idea de non aparecer 
pola sala de xuízos. Afirmaba 
que xa fora xulgado en Grécia 
-con senténcia absolutória se
gundo o seu avogado- e que 
nen el nen a sua tripulación 
eran responsábeis do sucedido. 
Conclusión: que a vista non se 
podía celebrar sen a sua pre
senza, por canto que se lle pe
dían penas de cárcere superio
res a un ano, en concreto seis. 

Agora, como mínimo até Outu
bro, non se volverá a reabrir o 
caso, se é que algún dia se rea-

ENSINO 

A catástrofe. do Mar Exeo afectou a perto de tres mil mariscadores e pescadores. , 

bre. O maxistrado, tras consul
tar a todas as partes, decretou 
unha requisitória de búsqueda e 
cap1ura do capitán , e se está 
non dese efeito, haberia que de
claralo en rebeldía. Os diferen
tes letrados consultados coinci
diron en subliñar que segura
mente e requisitória non vai ser
vir para nada pois non é probá
bel que se conceda a extradi
ción. de Constantino Stavridis. 
De ser asi o ex prático do porto 
coruñés, Rodolfo García Otero, 
ten moitas posibilidades de fuxir . 
tamén da acción da xustiza. 

Unha xustiza que os perta de tres 
mil mariscadores afectados co
mezaron a buscar ao momento 
fora dos tribunais, sen matar a 
esperanza de conseguir unha 
senténcia digna do desastre. 
Nunha atmósfera alporizada, tras 
coñecerse o resultado da vista, o 
presidente da Comisión de Dam
nificados. Xosé Manuel Carpente, 

desafogou diante dos · concentra
dos denunciando "as argalladas 
legais" que impediron celebrar o 
xuízo e: aos políticos que só co
bran a final de mes". Deixou cla- . 
ro, sen ·embargo, que tamén os 
hai "sensíbeis" ás reivindicacións 
dos afectados polo Mar Ex,eo. 

Peden maior presión sc>bre _ 
o fundo de compensación 

Xose Manuel Carpente solicitou 
da Administración Central unha 
maior presión sobre o Fundo In
ternacional de Compensación 
por Danos de Hidrocarburos, 
para que este org·anismo inter
nacional pague rapidamente os 
9.000 millóns que se solicitan 
como indemnizacións . De non 
se conseguir, pede ao Governo 
que abandone ese Fundo e des
tine os damnificados os cartas 
que aporta anualmente a esta 
organización . "Queremos qu.e o 
Governo pague directamente as 

O Supremo outorga validez ás oposicións do ano 1991 

C.ÉSAR QUIÁNNOZ-NOTICfAS 

indemnizacións". 

O Estado español ocupa o sexto 
lugar en canto aportacións eco
nómicas ao Fundo de Compen
sación (véxase ANT do 8-12-
94). Eses cartas son ,- en boa. 
parte, investidos polos respon
sábeis do orgar:ii$ri10 en paraí
sos fiscais a un interese do 14 
ou 15 por cento. Mália os benefi
cios xerados, eses mesmos di- -
rectivos. son coñecidos pola sua 
renuéncia a pagaren os danos 
que produce o derrame de cru, 
de feito até o de agora só levan 
desembolsados uns se_iscentos 
millóns de pesetas. Vistas asi as 
causas non semella un negócio 
moi rendíbel o que está a facer o 
Estado pagando anualmente as 
suas cuotas, ainda que, segun
do distintas fontes consultadas, 
o vice-presidente do Governo, 
Narcís Serra, ameazará ás auto
ridades do Fundo con deixalo se 
non cheg.aban os cartas · á Coru-. 

ña. lsto, sen embargo, xa foi hai 
máls de tres meses e non se te.
ñen notícias de que a ameaza 
chegase a máis."Xapón aporta o 
61 .por cento dos cartos desta 
organización e por isto procúra-. 
se ter contentas ás autoridades.· 
Un exemplo, hai tres anos rexis- · 
trouse un derrame de ceri tone
lad.as de cru frente ás costas ni
ponas,' ao dia -seguinte coma 
quen di os damnificados (ece
bian mil millóns de pes~tas. O 
Mar Exea verteu ao mar 89 mil 
toneladas e pásados daos anos 
só se viran 600 millóns. 

Por outra banda, o BNG fixo pú-
blico un comunicado o dia da 
vista xudi.cial mostrando a sua. 
solidariedade cos afectados e 
solicitando que sexan declara
dos como responsábeis civis 
subsidiários o Estado español e · 
Repsol, no caso de que a vía xu
dicial non prosperase con celeri
dad e. Algo do que discrepa o 
avogado do Estado presente na 
causa, Fernando García Agudin, 
a quen lle chama a atenºción que 
se pretenda que os danos sexan 
pagos polos contribuintes espa
ñois en lugar de polos gregos. 

Mentres se dilucida quen paga, 
a compañia helena proprietária 
do petroleiro sinistrado, Aegean 
-sea Traders Corporation, ten 
nos tribunais londinenses · a 
Repso/. Reclama máis de 25 ml
llóns de dólares pala perda do 
buque e os gastos de limpeza 
da zona sinistrada. 

A mesma empresa proprietária 
do petroleiro afirmou ante estar 
disposta a p~gar as compensa
ciórís económicas dictadas polos 

. convénios internacionais aos 
afectados pala catástrofe ecolóxi
ca, sen que afecte a esta preten
sión a non comparecéncia no xul
gado da Coruña do capitán Stav
ri di s. Para o avogado, .Ramón 
Sabin, que defende os intereses 
dos afectados, estas afirmacións 
son como non dicir nada, pois os 
mil millóns que terán que pagar 
cam·o máximo deberán pagalos· 
de todas todas, por mor dos con
vénios internacionais. • 

Os profesoreS interinos mobilízanse para pedir estabilidade 
•A.ESTÉVEZ 

Os profesores interinos 
pecháronse os dous 
últimos Xoves en centros 
docentes de toda Galiza 
para protestar pola sua 
incerta situaci.ón. Lugo, 
Monforte, Burela, A 
Coruña, O Ferrol, 
Santiago, Cee, Ourense, 
O Barco, Verín, 
Pontevedra, Vigo, Cangas 
e O Salnés foron os 

·lugares elixidos par.a o 
peche. 

P.erto ·de tres mil interinos que 
hai no país ven ameazado o 
seu futuro se a Conselleria de 
Educación adopta as mesmas 
m~clidas , tomadas .n.o. terr~tórip 
MEC (ónde ten competéncia.s o 

Ministério de Educación): o ac
ceso a unha praza teria máis en 
canta a nota da oposición que a 
experiéncia docente. "A Conse
lleria compremeteuse a ter un
ha mesa sectorial. Dela depen-

. de todo e, ademáis , non teñen 
nengun mandato legal que lles 
impoña tomar esa medida'', afir
ma Antonio Hicón, responsábel 
daCIG. 

Na Galiza, os interinos, despois 
de apresentarse ás oposicións, 
elexian praza segundo antigüe
dade e experiéncia docente. "A 
situación que establece a Con
sel leria de Educación que, se 
ben non é o des€1xábel, propor
ciona certa seguridade a interi
nos e substitutos. O que se bus
ca agora é unha negociación 
con este colectivo de traballado
res que Hes proporcione unhas 
cqndicións .qigr;ias e. que non_. se 
acada coa política actual de di-

minuir ·a número de prazas de 
profesores", explica Ricón. As 
novas medidas tomadas no te
rritorio MEC teñen en canta a 
nota da oposición, prioritaria
mente, á hora de ·acceder a un
ha praza. Segundo o represen
tante da central sindical, o con
selleiro Piñeiro Permuy xa mani
festou a sua intención de decan
tarse por esa fórmula para Gali
za ante as próximas .oposicións 
que, aínda que non están con
vocadas, prever:ise para este 
verán. 

"Se se perde o pacto de estabili
dade, provocarase unha situa
ción de paro rotativo que remata 
coa pouc·a tranquilidade .laboral 
do colectivo de interinos. · Por · 
exemplo, un caso: un interino 
qtie non ten nota para aprobar a 
oposición pero a sua experién
ci_a lle permite tra.ball~~. este qn~ ·., 
Se ao seguinte, non pod~ apre-

sentarse á oposi.ción, non se lle 
terá en canta o seu traballo. do
cente e se botará man das no
tas da oposición", explica Ricón . 
Despois das oposicións, hai vá~ 
rios grup_os con diferente orde 
de acceso ás prazas co que se 
formalizan diferentes categ.orias: 
primeiro, os funcionári6s provi 
sionais, despois os interinos, .os 
substitutos e, por último, bótase 
man dos opositores por mellor 
nota. Co cámbio de sistema, a 
situación empiora máis para os 
interinós e substitutos, o último 
grupo adquiriría o maior valor. 

As esperanzas están postas na 
Conselleria e o colectivo de inte
rinos rematará a sua campaña 
de protestas cun peche no Insti
tuto Rosalia de Castro en San
tiago o vindeiro yenres 24. Na 
mesma cidade, unha maifesta
ción o dia 25 serv.irá para a. en
trega dun docúmerito reivindica-

tivo no Parlamento. As mobiliza
cións, promovidas pala. CIG, fo- _ 
ron valoradas positivamente en 
canto ao seu seguimento. · 

Por outra parte, o Tribunal Su
premo, ainda que non está pú
blicada a senténcia, pronunciou-

- se a favor do recurso emitido 
polos funcionário$ en prácticas 
afectados palas oposicións ao 

- profesorado de 1991. Ao igu.al 
que acontecera en Valéncia e 
Andalucía, a senténcia admite 
que se pode superar a convoca
tória ao sumar cos méritos me
nos de cinco pontos. Coa anula
ción .do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza, os funciona
rios en prácticas perderon a ca
tegoría pasando a ser interinos. 
Os 350 mestres afectados, que 
consideran positiva a senténcia 
do Supremo, r·euniranse o vin
deiro Sábado en Santiago pa~a. 
analisar a sua situación:+" · ·'·' ' 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Consideran moi receptiva a atitude dos funcibnários cara o galega 
Os servizos de normalización municipais coordenarans e 
A Dirección Xeral de Política Lingüística ten un papel 
pasivo na promoción do idioma. O departamento que 
dirixe Regueiro Tenreiro subvenciona moitas 
actvididades, pero unicament~ a iniciativa das 
corporacións locais ou através das peticións doutras 
entidades. Ante esta situación~ nas Xornadas de 
Normalización celebradas recentemente en Vigo, os 
departamentos dos concellos que estaban repre·sentados 
acordaron estabelecer mecanismos de coordenación. · · 

Daniel Romero 

•H.V. 

"Polo menos a Direción Xeral non 
aborta proxectos", dixo Marta Sou
to, unha das organizadoras das 

_ Xornada:s; que, no -momento de 
avafiar as conclusións das Xorna
das de Dinamización e Normaliza

. ción Ungüística, monstrábase opti
. mista: "os obxectivos están cumpri

dos, por primeira vez conseguimos 
que .queden aparte os aspectos lin-

'Fai falta consensuar un ·Plan Xeral de Normalización' 
• XAN CARBALLA 

Técnico-cultural e de normaliza
ción lingüística no Concello de Fe-
ne, colaborador da éixéncia de co· 
municación item.aga, Daniel Ro
mero participou nas Xornadas de 
Vigo cunha intervención sobre 
"Elementos de Publicidade e mer-

- cadotécnia para a dinamización 
·lingüística". Para Romero a situa
ción lingüística ten mellorado, ape
sar das caréncias, e precísase "un 
grande acorde social para avanzar 
na normalización do galega". 

Vostede fala de mercadotécnia 
na dinamización lingüística. 

~ Nunha situación sen equiparación 
fil entre as duas línguas, cunha cla
~ ra diglósia, hai que mover todo ti
..i: po de resortes. A língua tamén 

hai que situala no mercado. Pero 
se as campanas de normalización 
non van acompañadas de outras 
acciórts a sua efectividade é moi 
reducida. 

Hai a sensación de que se fai 
máis propaganda que propria
mente normalización. 

_. 
As campañas de · sensibilización 
teñen uns resultados de moi difícil 
medición, máxime nun campo co
mo o da língua cheo de connota
cións. Cando nos contratan unha 
campaña sempre pedimos que se 
fixen uns obxectivos. E en xeral 
penso que non se fan para cum
prir un expedente ou lacer un la
bor de escaparate. Pódese discutir 
se deberan durar máis ou darlle 
cutres suportes. o expedente cú
brese con outro tipo de actua-

güísticos e que abordemos cues
tións normalizadoras e dinamizado
ras. Por outra banda, aprendimos 
moito da experiéncia catala,na, moi
to máis avanzada que a nosa e, 
por último, comprobamos que hai 
unha atitude moi positiva por parte · 
dos funcionários cara ao idioma". 

feíto, ainda que só están postas . 
as bases. Hai moitas ideas, como 
a pretensión dun grupo de Ferrol, 
que está polo emprego das redes 
informáticas para comunicarse e 
comezar a facer proxectos con-
xuntos. · 

A galeguización ·nos entes locais é 
A coordenación entre os servizos . desigual. Mentres en Vigo, que fun-
municipais de normalización que ciona como referente galega, a ad-
hai na Galiza comeza . a ser un ministración está galeguizada case 

cións. Ao final calquer causa a pral 
da língua non deixa de ser a ad

- quisición dun compromiso público. 

Abondan as campañas que se 
fan desde as institucións de 
política lingüística? 

Non vexo nen na Xunta nen en 
nengun partido político nen orga
nización social un Plan Xeral de 
Normalización, ainda que sexa 
maior a responsabilidade de quen 
govema. Un plan concebido a 
dez cu quince anos vista: con ac
tuacións sectoriais, con obxecti
vos concretos, ... 

Un Plan dese calado esixe un 
certo degrau de consenso. So
bre que pontos debia descan
sar este acordo? 

Hai un precedente que coido que 
debe servir de referente: o Plan de 
Normalización Lingüística para o 

-Ensino, no que foi fundamental o 
consenso, e fixo coincidir a forzas 
políticas, sindicais e sociais do 
máis dispar. Despois faltou quizais 
receptividade e perseveráncia na 

sua defensa. Se houbo consenso 
no ámeto educativo por que non 
vai habelo xeral? Os mínimos de
ben ser xenéricos, con dotación de 
médios e obxectivos de ganáncia 
progresiva de usos para o galega. 

Que balance fai destes dez 
anos de Lei de Normalización? 

O cámbio foi radical: dunha admi
nistración íntegramente en caste
lán pásase a unha en galega, con 
todas as salvidades e pequenos 
problemas que se queira. Hai un 
cámbio de usos mesmo entre os 
cidadáns á hora de dirixirse á ad
ministración. Tradúcese na rotula
ción e nos usos das eITTpresas, en 
coléxios nos que se cumpre a le
xi slaci ón e aumenta mesmo as 
aulas que se dan en galega. Nes
tes balances coido que hai que 
mirar para o futuro, e coincido coa 
visión de Ferro Ruibal: "Cando se 
mira un queixo hai quen só ve os 
buratos, e eu prefiro ver o queixo". 

Desde os concellos 

Coas eleicións municipais á 
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e á marxe da Xunta 
por completo, neutras vilas estase 
a ignorar a posibilidade de acadar 
unha subvención da Xunta para 
con1ratar durante tres anos a un 
técnico de normalización lingüísti
ca. "Aquí neste momento xa esta
mos a sondear no Rexisto Xeral do 
concello sobre o idioma no que a 
povoación se dirixe á Administra
ción. Estamos bastante galeguiza
dos pero falta conciéncia entre a 
xente", dicia lolanda Galanes, que 

vista que labores poden facer 
os concellos? 

Hai unha chea de ac1uacións que 
son importantes, e van desde as 
políticas de galeguización da vida 
interna municipal, en relación co 
público, a valorar o 

tamén traballa no departamento de 
Normalización do Concello de Vigo. 

Por outra parte, onde o galega es1á 
introducido, non sempre ten o es1á
tus desexábel. Co gallo das Xorna
das organizadas polo Concello e a. 
Universidade de Vigo, Carlos Prín
cipe gabábase da galeguización do 
seu concello, pero tres días despois 
lia en castellano unha declaración a 
pral da frota galega na NAFO. • 

coactivamente, ao uso do galega 
na publicidade das activiaddes. 
Despois están os cursos, as cam
pañas, os acordes con organismos 
que podan ser de referéncia para a 
povoación. En definitiva: primeiro 
normalización interna, despois cara 

fóra e paralelamen
grao de coñeci 
mento do galega á 
hora das prazas 
de promoción in
terna e do coñeci
m en to do galego 
no aceso á función 
pública. Hai que 
proxectar cara fóra 
esa ac1ividade ga-
1 eg u iz adora para 
que os viciños a 
teñan como refe-

'En dez anos 
de trabal lo en 

te actuacións de 
apoio ao corpus da 
língua, aos mate
riais de apoio. 

Fene non tivemos O balance da re
acción social an
te estas actua
cións en Fene 
como é? · 

nunca oposición 
de nengunha 
caste" Non tivemos nun

ca oposición de 
nengunha cas1e. 
Anecdoticamente, 
o único problema 
en toda unha dé
cada foi un recur-

rente positivo do 
uso do galega. Ta-
mén facer actua-
cións concertadas 
con distintos orga-
nismos que axuden á galeguiza
ción . No concello de Fene, por 
exemplo , tacemos acordes con 
agrupación culturais ou deportivas, 
e sempre están condicionadas, non 

disciplina nova que comezou 
nos Estados Unidos para inte
grar aos imigrantes . Con esa 
idea criáronse mecanismos para 
espertar a conciéncia. En Cata
lunya, nos oitenta, na primeira 
etapa do proceso, as campañas 
de sensibilización oferecian á 
povoación a posibilidade de con
querir coñecimentos de catalán, 
fixaban modelos de língua para 
todos os secto-

so do Governo Militar porque se 
lle mandaban as notificacións de 
quintas en galego. Acabou indo 
ao Senado e fallouse que a ac
tuación do concello era legal.• 

A maioria dos xuices e do per
soal dos xulgados· non é ca1a
lán de orixe. Por outra banda, 
está a cuestión das inércías, 
pols que a xustíza sempre fun
cionara coa língua do Estado. 
Porén, a situación está a mu
dar. Outro tema é o que tan as 
Administracións territoriais do 
Estado e as empresa públicas. 
A T elefóníca está a comezar un 

proceso de cata-
1 an ízación, pero res, procuraban 

que alguns meios 
de comunicación 
tlvesen o catalán 
como lingua, bus
caban que a atitu
de favorábel fose 
ampliada ao má
ximo, como suce~ 
de agora. 

'A Xustiza e 
é unha· excep
ción. Entes como' 
a Rente ou Co
rreos non inicta
ron procesos de , 
normalización ou 
hai ben pouco i 

Os máis retra· 
se.dos 

a Administración 
periférica do 
Estado son os 
sectores máis 
remisos á 
normaUzación do 

que <Y ffxeron. i 
N ¡: 
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Aprobadas medidas para normalizar ó galega 
nos Rexistos, Aeroportos e. Correos 

• 1 ., 

Rexeitan o uso do galego para. 
dirixirse á administración c.entral 
e nos permisos de conducir 
Várias propostas de normaliza
ción apresentadas polo BNG 
para avanzar nos usos normais 
do galega na vida administrati
va, sofriron diversa serte no seu 
debate parlamentário. .- · 

A maioria do PP rexeitou a posibi
lidade de que calquer cidadán ga
lego se poda dirixir aes organis
mos da administración central uti
lizando exclusivamente· o galego. 
O BNG propuña que os escritos 
fosen posteriormente,. e de oficio, 
traducidos en Madrid, ainda que o 
documento orixinal escrito en ga
lego seria o que tivese validez. O 
PP argumentou o seu rexeita
mento en base ao pragmatismo, 
"traducíndose de oficio os d_ocu
mentos da Xunta". A opción do 
BNG cnseguiu o apoio do PSOE. 

Óutra das propostas rexeitadas, 
desta volta en comandita por 
PSOE e PP, foi a referida a que 
os permisos 9e conducir e a li
céncia de ciclomotor, a petición 
dos interesados, fosen expedi
dos en galego, e tamén que es
tes documentos ·e todos os refe
ridos aos permisos de ciruclación 
e mesmo os impresos relaciona
dos coas sancións puidesen ser 
tramitados e expedidos en gale
ga. A argumentción contrária es
cudouse en que son documentos 
de carácter estatal con validez 
en toda a Unión Europea. 

Rexistos, . 
aeroportos e correos 

Da bateria de propostas nacio
nalistas foi aceitada por unani-

mídade aquela que rnsta á 
Xunta a xestionar diante do 
Ministério do Interior e o Cole
xio de Rexistadores da Pro
priedade, a eliminación de to
do tipo de trabas para o uso 
do galega nos Rexistos Mer- . 
cantil e da Propriedade or todo 
tipo de persoas físicas e xurí
dicas. 

Tamén houbo unanimidade en 
dixirse aos directores dos ae
roportos galegas, para que se 
garanta a presenza do galego 
nas informacións· de. megafo
nia e nas rotulacións e indica
cións ao público, adverténcia 
extensiva á Dirección de Co
rreos no relacionado ao no
menclátor e á 19ponímia gale
gas.+ 

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

Rafael Dieste 
ªEra un tempo 
de entusiasmo. • • '' 
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RESÍDUOS SÓLIDOS 

A planta de 
reciclaxe de 
Mougá, en Ferrol, 
inaugurada ~n 
1991, está 
infrautilizada. Unha 
maior von_tade 
política e un 
pequen o 
i nvesti mento 
poderian activar a 
mellar alternativa á 
protestada 
incineración de lixo 
en Cerceda, 
prevista polo plano 
oficial da Xunta. 

A recollida selectiva está 
xa implantada na maioria 
dos países europeus. 

Reciclar unha tonelada en Mougá 
custa 60 pesetas e incinerala en Cerceda 80 

A plc;mnta de reciclaxe de Ferrol 
pendente só dunha reforma · 
•MIGUEL TOVAL/FERROL 

Científicos, ecoloxistas e políti
cos están de acorde: a recicla
xe é o mellar sistema de trata
mento do lixo. A só cinco anos 

. de entrar no terceiro milénio da 
nasa era, a produción de lixo de 
orixe doméstica é de tal magni
tude que ameaza a sobrevivén
cia do planeta: Descartada a 
utilización de vertedoiros con
trolados, que ademais de xerar 
graves problemas de contami-

-nación ocupan grandes cantida
des de superficie, só a incinera
ción dos resíduos ou a sua reci
claxe son opcións tecnicamente 
viábeis. Cuestións ecolóxicas, 
económicas e socrais apontan á 
reciclaxe como a solución máis 
razoábel para os resíduos sóli
dos urbanos. Un inquérito re
cente asegura que máis do se.: 
senta por cento da povoación 
galega prefire a reciclaxe a cla
quer outra opción. 

Sen embargo, só cinco Conce
_ llos da ria de Ferro! utilizan na 
actualidade a única planta de 
reciclaxe de lixo que existe en 

_ Galiza. No lugar de Mougá, en 
Ferrol, a planta de tratamento 
que se inaugurou ·en .1991 para 
cónverter en "compost" o lixo 
que xeran os habitantes de Fe
rrol, Narón, Fene, Neda, Ares e 
Muga._rdos está infrautilizada. 
Desde hai dous anos, Ferro! 
non trata a basurá que produ
cen os seus habitantes na plan
ta de Mougá; e nos dous anos 
anteriores a ihsta~ación funcio
nou .mal, producindo un descon
tento crecente entre os viciños 
que xa tiñan abando con aturar 
o vertedóiro "controlado" de Fe- · 
rrol, situado no mesmo monte. 
Representantes de organizacións 
ecoloxistas, químicos, biólogos, 
viciños e políticos de Ferrolterra 
eren --t(aS dOUS anos de enfren
tamento entre -os Concellos da ria 
e o de Ferro! . polo funcionamento 
da instalación- na necesidade 
de acadar un pacto entre as insti
tucións municipais que poña a 
and~r de xeito definitivo a planta 

"" .. 

de Mougá e, sobretodo, faga po
síbel unha política de tratamento 
do lixo que permita a eliminación 
dos vertedoiros e rexeite a incine
ración do lixo, que é a solución 
que propoñen a Xunta e a em
presa SOGAMA. 

Os seis Concellos que construi
ron a planta de reciclaxe de 
Mougá reuníronse a primeiros 
deste mes de Marzo en Narón 
por priíneira vez nos· último's 
anos para debater en público, 
xuntó a viciños e expertos, -o 
sistema de tratamento do lixo 
que van adoptar neste fin de mi
lénio. Convocados polo BNG e 
patrocinados polos concellos 
que utilizan a planta de recicla
xe, todos parecen. apostar -
baixo o lema "Mougá é recupe
rábel"- pala éontinüación deste 
sistema de tratamento do lixo. 

A necesária 
recollida s·electiva 

Coinciden os concellos integra
dos na mancomunidade de mu
nicípios da ria de Ferrol en que 
os vertedoiros non son solución. 
Unicamente se acada con eles 
cambiar o lixo de sítío, e os pro
blemas de contaminación das 
augas subterráneas e .a emana
ción de gases perigosos apare- · 
cen de imediato, como ben sa
ben os viciños ferrolans de Mou
gá, Balón, San Xurxo e Esmelle. 
Tampouco a incineración do lixo 
en Cerceda é solución. Aos pro
blemas de contaminación at
mosférica únese o elevado cus
to que este sistema vai ter para 
os Concellos. A reciclaxe dunha 
tonelada de lixo en Mougá custa 
sesenta pesetas. Transladar o 
lixo a Cerceda vai custar oiten
ta. Frente a estes problemas, a 
mancomunidade da ria de Ferro! 
xa ten unha instalación na que 
investiu trescentos millóns de 
pesetas, e que só necesita un 
conxunto de pequenas reformas 
para resultar óptima. 

Precisamente, é o alcance 'de
sas reformas un dos motivos de 

J • • 1 .~ ~ • ' , ~. J 

desacorde dos concellos de Na
rón, Fene, Neda, Ares e Mugar
dos co de Ferrol. A cabeceira de 
comarca cifra en douscentos mi
llóns· de pesetas a cantidade de 
diñeiro necesária para a planta 
de Mougá funcionar correcta
mente. O resto dos Concellos e 
a dirección da empresa que se 
encarrega do funcionamento da 
instalación ere que as reformas 
imprescindíbeis non superarian 
os dez millóns de pesetas. 

O fundo da discusion é, en reali
dade, ·a posta en prática dunha 
auténtica política de reciclaxe 
dos resíduos. Só o Concello de 
Narón explota sistematicamente 
na actualidade a reciclaxe de vi
d ro ·e recolle á parte as pilas 
usadas. Este Concello porá ta
mén en marctía" a .. curto prazo un 
plano de recollida selectiva de 
papel e cartón. Para que a plan
ta · de Mougá rexeitase par'a a 
sua conversión en matéria qrgá
nica menos lixo do que na ac
tualidade desbota, é imprescin
díbel pór en prática sistemas de 
recollida selectiva do lixo. O vi~ 
dro, o cartón, o papel, os plásti
cos duros, os i'netais e as pilas 
non poden ch,egar á pranta de 
reciclaxe. En nengún caso pro
ducen "compost" e poden xerar 
recursos económicos protno
vendo a sua reciclaxe en orixe. 

Por estas razóns, os concellos 
da ria de Ferrol demandaron du
rante a celebración das xorna
das .á Administración autonómi
ca ünha actuación concreta a 
respeito das técnicas de· recicla
xe. Sen embargo, resta ·por con
cretar a posición da própria 
mancomunidade de mtmicípios, 
que debe facer efectivas as 
suas propostas, elaborar un pro
xecto de reforma da instalación 
da que é proprietária, recabar 
os apoios económicos precisos 
para levar a cabo esa reforma e 
deseñar a. sua própria política 
comun de tratamento do lixo: 
Nada diso se fará, previsibel
mente, até despo-is das elei-
.9ió~s _d,~ ~.aio. • .. 

j,.. , ~ . ·.' ~ 

Devaluación 

A cuarta devaluación da peseta no prazo de dous anos e médio 
a ninguén debería surprender. Faciámonos eco dias atrás de co
mo o axuste imposíbel por acordes internos se realizaria por via 

· exterior, menos indolora socialmente pero máis nociva economi
camente. Haberia que valorar na sua xusta medida o feito de 
que o Comité Monetário aceitara devaluar un 7% a. peseta anti
cipándose· á iminente saída da mesma do Sistema Monetário 
Europeu. A permanéncia no mecanismo de cámbios do SME 
considérase vital para o Estado español , de xeito que unha 
eventual saída poderia lanzarnos pala senda da desorde mone
tária e dificultar o mantimento do sistema democrático, é dicer, 
unha volta ás andadas típica da sociedade española. 

O contexto internacionál e os desequilíbrios económicos internos 
acumulados aconsellan manter unha prudéncia e unha vixiláncia 
extrema. Unlía débeda acumulada do 64% do PIB (máis de un mi
llón de pesetas por cabeza) e o avance do deserto industrial fai xa . 
posíbel, ainda non probábel, o deslizamento pala espiral infernal 
latinoamericana. A rede do SME ten todas as trazas de ser provi
sória e algo haberia que facer para non traspasala definitivamente. 
Felipe González acadou un favor máis dos reitores da UE e con
vén perguntarse que pasaria pala cabeza dos reunidos en Bruxe
las pará aceitar esta solución. Porque un país no que só as zonas 
máis ricas son claramente europeístas e agora que xa coñecemos 
que o modelo económico do PP é similar ao chileno, mentres An
guita quer reeditar a finais de século a toma constitucional do Palá
cio de Inverno, non surprende o arrepio que tales deseños de polí
tica económica debe producir mesmo nos euroescépticos. 

Naturalmenle, os "expertos" non se fixan en temas menores se
nón que se centran no fundamental: Amedo, Roldán, Paesa, 
Dambo, capitán Khan, etc. Coma cebotes rebuldeiros fozan no 
esterco e danse baños orxiásticos no zudro movéndose coma pei
xes na auga. O cheiro é tal que os investidores, prestamistas e 
aforradores legais escapan aterrorizados mentras outros "interme
diários financeiros" máis adaptados ao meio (traficantes, especu-

ladores, estafadores , etc.) 
- - - - - - - - - procuran ocupar o seu lugar . 

'Naturalmente, 
os· expertos non 

se fixan en 
temas menores 
senón que se 

centran no 
fundamental: 

Amedo, Roldán, 
Paesa, Dambo, 
capitán Khan" 

O valor da moeda xa non se 
pode estabelecer por maioria 
absoluta nen relativa, nen por 
senténcia xudicial, nen por 
mandato divino, senón que os 
mercados financeiros e de di
visas actuan inexorabelmente 
e velai ao omnipotente dólar, 
arma letal do "imperialismo" 
norte-americano, recuando 
vergoñentamente diante do 
marco e o ien. 

Seria bon que os españois 
desen algun sinal de confian
za na sua própria moeda afo
rrando máis, subscrebendo 
débeda pública, pagando im
postas, cirando tecido indus-
tria·1 e xestionando mellar . 
Ademais os partidos políticos 
máis españolistas non debe
rian seguir espantando aoca
pital foráneo, pois nen en tem
pos de Franco se puido con 

aforro e tecnoloxia próprias criar actividades xeradoras de empre
go forzando a emigrar a boa parte da povoación activa. Soen fa
cerse leituras asépticas dos efeitos positivos e negativos das de-

. valuacións pero neste caso atopámonos diante-dun perigoso pon
to de non retorno que abriga a acometer dunha vez as reformas 
estruturais e administrativas pendentes desde a transición.• 
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Os responsábeis do complexo compostelán denunciados polo Satse 

O abandono das histórias clínicas obriga aos pacientes 
do Xeral de Galiza a repetiren as . probas diagnósticas 

· •MARIA ALONSO 

Unha denúncia sindical 
·perante o Xulgado 
demostrou un algo grau 
de abandono no · 
funcionamento dun dos 
máis importantes 

tórias clínicas fixo que os repre
sentantes desta forza sindical 
pudesen comprobar como os 
dados dos enfermos atendidos 
no Hospital Xerál de Galiza se 
amorean sen nengun tipo de ar
de nen clasificación nun peque
no cuarto do centro. As histórias 
e as probas diagnóstic2s acu
muladas nesta habitación, e que 
está a impedir de feito a locali
zación dos dados dalgun pa
ciente concreto cando este in
gresa ou é ate11dido no hospital, 
comparten espazo cos diversos 
produtos e utensílios do servizo · 
de limpeza. Situación ainda 
máis grave é a que atinxe ás 
histórias dos pacientes do servi
zo de Pediatría, xa que perma
necen desde hai xa moito tempo 
nos corredores da área e con
sultas. 

i ~ 'i 1 A pantasma da. privatización 
: ~1~ ~1 
· fU i ; Diversas fontes do sector sani-
llf tário interpretan o progresivo 
tlJ abandono que es1án a sofrer 
r·l·1·~ servizos como o arquivo das . r) ' -histórias clínicas dos pacientes 
i a ¡ nos cnetros hospitalares da re-
~ · _; de do Servizo Galega de Saúde 

(Sergas) como unha estratéxia 
para poder xustificar unha hipo
tética privatización dos mesmos. 
De.ste xeito, argumentaríase o 

. seu mal funcionamento para 
apoiar a necesidade de mellorar 
a sua xestión e o rendimento do 
persoal. pondo este tipo de ser
v iz os nas mans de empresas 
privadas. · · 

. complexos hospitalares, o 
Xeral de Galiza-Gi/ 
Casares de Santiago. A 
investigación 
desenvolvida polo 
Sindicato de Enfermaria 
(Satse) para coñecer as 
razóns das constantes 
repeticións de probas 
diagnósticas aos 
pacientes, permitiu 
coñecer que as histórias 
clínicas amoréanse sen 
orde nen clasificación 
nengunha nos corredores 
ou apiladas en caixas de 
cartón entre produtos de 
limpeza. 

Centos de histórias clínicas amoréanse nos corredores ao alcance de calquera. 

Esta hipótese veríase apofada 
polo feito de nestes momentós 
xa seren vários os hospitais pú
blicos de Galiza que cederon o 
control das histórias dos seus 
pacientes a contratas privadas, 
como o Hospital Montecelo de 
Pontevedra ou o Xeral de Vigo. 
Precisamente, neste último 
centro iniciouse ? princípios 
des te ano un conf lito no que se 
sucederon peches dos delega
dos sindicais nas instalacións 
polos intentos da xeréncia de 
privatizar o arquivo de histórias 
clínicas. 

Os pacientes que son atendidos 
no complexo hospitalar Xeral de 
Ga/iza-Gil Casares nos últimos 
meses vense en moitos casos 
na abriga de submetérense á 
repetición de probas diagnósti
cas, radiacións, analíticas, elec
trocardiogramas e outras, debi
do a que os facultativos e as en
fermeiras non poden acceder ás 
histórias clínicas dos enfermos 
para coñecer a sua evolución e 
os resultados das probas prati
cadas con anterioridade. 

O seguimento realizado das his-

Polo que respeita ao Hospital 
Gil Casares, que pertenc9' ao 
mesmo complexo e depende 
do "superxerente" contratado 
¡Jala Consellaria de Sanidade 
para mellorar a xestión do com
plexo, o sindicato autor da de
nú ncia no Xulgado decatouse 
de que as histórias dos enfer
mos se atopan depositadas no 
chan da planta baixa do edifi
cio. Oeste xeito, os responsá
beis de cada consulta acuden a 
buscar o historial dos seus pa
cientes a este lugar segundo as 
necesidades de cada día, o 
que contribue a provocar un 
considerábel caos. 

Violación da intimidade 

A descoordenación e a má xes
tión que están a presidir nestes 
momentos a actividade do com-

OIA DA CLASE OBREIRA GALEGA 

plexo hospitalar compostelán, 
submetido a obras inúteis, se
gundo denúncian os sindicatos 
con representación no centro, 

. son ainda máis preocupantes 
cando se ten en canta o prexub 
zo que a falta de control sobre o 
arquivo das histórias clínicas su
pón para 0s pacientes. 

Segundo os responsábeis dos 
Satse, nos centros do complexo 
os historiáis dos usuários acu·
múlanse, no mellar dos casos, 
en habitacións complétamente 
abertas, polo que están ao al
cance de calquer persoa, estexa 
ou non relacionada coa activida
de hospitalar. Este feito supón 
unha clara violación dun dos 
princípios fundamentais recoñe
cidos pola lei, o direito dos en
fermos ao escrupuloso respeito 

da sua intimidade e á confiden
cialidade das suas histórias clí
nicas. Neste sentido, asegura
ron que calquera pode obter in-

- formación dos procesos que so
_fren os pacientes do Xeral de 
Galiza-Gil Casares e facer unha 
utilización ilícita da mesma, o 
que pode ter importáncia espe
cialmente no caso de enfermi-

. dade rexeitadas a:inda social
mente como a sida. 

A parte da deficiente xestión 
das histórias clínicas, esta po
tencial vulneración dos direitos 
dos pacientes explica a decisión 
de pór nas mans da xustiza o 
problema, logo de repetidos in
tentos frustrados de conseguir 
unha solución pala via da nego
ciación coa xerencia do centro 
hospitalar. 

O argumento esgrimido naque! · 
momento· pala Consellaria de 
Sanidade, no sentido de que xa 
existen exemplos de privatiza
ción destes servizos no resto do 
Estado español, contrasta co 
feito de que algunhas comuni
dades autonomas como a de 
Euskadi tiveron qu_e rectificar a 
sua decisión de pór os arquivos 
en mans privadas.+ 

A crítica ao Governo central e á Xunta centrou unha xornada ateigada de.actos reivindicativos 

Os sindicatos peden unha política de emprego 
na manifestación do 10 de Marzo 
•H.V. 

A crítica á política 
económica do Governo 
central e da Xunta foi o 
centro das consignas nas 
tradicionais mobilizacións 
no Ferrol co gallo do Dia 
da Clase Obreira Galega. 
Contou coa presenza dos 
secretários xerais da CIG 
e das CCOO, Fernando 
Acuña e Xesus Díaz, 
respectivamente, e .do 
secretário comarcal da 
UGT no Ferrol, Mário 
Bóuza. Nos actos tamén 
párticipou o secretário 
xeral de CCOO a nível 
estatal, Antonio 
Gutiérrez. 

Aproximadamente duas mil per
soas participaron na manifesta
ción que sucedeu ao habitual 
acto nas imediacións da Ponte 
das Pias para depositar unha 
coroa de flores- no -monumento 
ao 1 O de Marzo. 

A manifestación en Ferrol foi de novo o eixo dos actos do Dia da Clase Obreira Galega. 

Reivindicacións 

"1 O de Marzo. Pola criazón de 
emprego" era o lema da pancar
ta que precedía á manifestación 
celebrada na Ferrol, que partiu 
desde O lnferniño e chegou ·até 
a Praza de Armas. A política 
·económica do Governo central e 
da Xunta marcou o eixo das rei-

vindicacións sindicais. 

As distintas sensibilidades sindi
cais monstraron todo o seu ca
rácter o Dia da Clase Obreira 
Galega. Nos actos· centrais do 
Ferro!, a UGT só destacou ao 
seu secretário comarcal, Mário 
Bóuza. A central socialista non 
programou outras actiyidades 

aproveitando a data porque non 
recoñece especial releváncia á 
celebración. CCOO e a CIG ti
veron unha atitude ben ·distinta. 

A CIG realizou asembleas e mo-
. bilizacións por todo o país e o 
s~i.J secretário xeral, Fernando 
Acuña, presente no Ferro!, pro
nunciou un discurso ao remate 
da manifestación no que denun
ciaba que os problemas reais 
"están solapados baixo este es
pectáculo de corrupción, que ta
pa as consecuéncias dunha po
lítica industrial inexistente". 

As CCOO·tamén -concederon un
ha grande importáncia á data e 
organizaron numerosas activida~ 
des, pero dándolle un contido de 
dimensión estatal ao se despra
zar á Galiza o seu secretário xe
ral, Antonio Gutiérrez, e ao optar 
por abordar as cuestións de ca
rácter político que afectan ao Es
tado, antes de enceitar os proble-

. mas dos trabaJladmes galegas. 

Marco galego de 
Relacións Laborais 

Xesus _Díaz, secretário· xera! das 

CCOO da Galiza, si abogou "por 
unha política de emprego e un
ha política industrial en todas as 
comarcas". Para isto formulóu a 
necesidade coordenación, dicin
do que "coa unidade de acción 
podemos facer frente a esa si- . 
tuación". 

Contado, a unidade de acción á 
que se retiren as Comisións 
Obreiras supedLta a coordena
ción galega ao que marquen as 
mesas de negociación que se 
celebren en Madrid. Oeste xeito , 
moitos aspectos da concerta
ción colectiva e dos distintos 
marcos de relacións laborais, 
estarian submetidos aos acor
dos. que haxa en Madrid. · 

A CIG resposta a esa preten
sión recordando que "en Ma
drid deséñanse salários e con
dicións laborais que nas zonas 
do Estado menos avanzadas 
son imposíbeis de aplicar, que
dando como último recurso , 
para poder competir, a econo
mia sumerxida e a precariza
ción laboral". Por esta razón 
prefirn un Marco Galega de 
Relacións Laborais. + 
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MULLER E POLÍTICA 

Amparo Moreno 
'O feminismo deberia ·transformar·globalíl1eílte ·ª· soci~dá.de, 
non só as condicións de vida das mulleres· · · · · · 

- . 

A profesora Amparo Moreno traballa 
por desartellar un discurso académico 
viciado polo .domínio da razón 
patriarcal. Na sua participación activa 
no movimento feminista descobriu a 
necesidade de desmascarar os nada 
inocentes discursos do saber que 

desde as aulas perpetuaban un 
estado de causas baseado na 
hierarquización e o submetimento. 

· Qesde.obras como A outra política de 
Aristóteles ou Pensar a história a 
rente da pe/, Amparo l\t1oreno, 
profesora c;je História da 

Comunicación na Universidade 
Autónoma de Barcelona, confia en 
que o feminismo pode ser quen de 

· desartellar as estruturas de 
hierarquización social, e liberar, tanto 
a mulleres como a homes, do 
arquetipo viril inxusto e dominante. 

• CARME VIDAL 

Trocou o feminismo as reivindi
cacións na rua pola reflexión 
teórica nas aulas? 

O que se fai dentro das aulas ten 
razón de ser na medida en que 
se· conecta co que hai fóra. Esa 
afirmación, defendida desde dis
tintos foros, pode levar implícita 
a aseveración de que xa non é 
preciso demandar máis cámbios 
sociais. Na sociedade houbo un
ha s.érie de cámbios que ainda 
non· son completos, pero conse
guíronse certas reivindicacións a 
nível de leis e de determinado 
recoñecimento de participación 
no sistema educativo, laboral , 
etc. A situación actual é moi dife
rente á de hai vinte anos, pero o 
feminfsmo ten que ir máis alá de
sas demandas pontuais, da 
igualdade de direitos, e ten que 
pensar nun cámbio profundo das 
relacións sociais. · 

A actualidade viria pois da ne
éesidade de debuxar un mode
lo distinto de sociedade? 

O feminismo ten que determinar 
un obxectivo encamiñado a que as 
relacións sociais non estivesen 
marcadas · por unha hierarquiza
ción, por un sistema de posesión 
das persoas e os bens e por un 
sentido de dominar o mundo e de 
ocupalo que. se fai sempre a ex
pensas doutros grupos. As mulle~ 
res sofremos tamén unha hierar
quización que $e emarca dentro da 
-dominación do xenérico home, e 
por iso o _feminismo ten que abor
dar este tema e afrontarse cun pro
blema que ainda non se resolveu. 

Compre para iso que o feminis
mo impregne o mundo político? 

Si, e viceversa. Penso que desde 
a perspectiva das mulleres e dun 
determinado feminismo teriamos 
que ser quen de articular opcións 
políticas de transformación social 
global, e non somente opcións 
que transformen as condicións 
das mulleres xa que, alén de po
deren quedar moi restrinxidos os 
cámbios, poden beneficiar só a 
unha parte das mulleres. Desde o 
feminismo téñense que facer op
cións políticas reais como ainda 
non se fixeron até hoxe. 

Desde o feminismo deuse en 
moitos momentos esa vontade 
glob~lizadora da que tala, a que 
ven esa acusación de ensimes
mamento? 

É certo que houbo moitas veces 
esa vontade de facer opcións 
máis globais e non é novo o que 
estou dicendo. O que pasa é que 
tamén se deu continuamente un 
conflito de como o feminismo se 

articulaba coa política e parecia 
que a vida política tiña unhas saí
das das que, dalgunha maneira, 
o feminismo quedaba subordina-

. do ainda que xa se vira hai moito. 
tempo que noñ era certo. Por 
exemplo, nos textos de Alexandra 
Kolontai na Revolución rusa, ve- · 
mos .que ela_ xa se daba conta de 
que a revolución social podia 
quedar hipotecada por non incor
porar unha transformación que 
implicaba un cámbio Ra família. 
Logo a burocratización e a conso
lidación da URSS cunha estrutura 
de poder .ten moito a ver co feito 
de nesa opción política non se 
asumiren propostas feministas. 

A que se debe que mesmo en 
opcións progresistas se desbo
tasen as aportacións políticas 
do feminismo? 

Haberia que reflexionar sobre que 
tipo de progreso defendian as op
cións que se apresentaron como 
progresistas_ Moitas veces tratá
base de cámbios que se centra
ban no espazo público pero que 
deixaban o privado inamovíbel, co 
que deixaban intacta a peza fun
damental e simplesmente se mo
dernizaba ou redefinia o público. 

lsto pasou tamén coas opcións de 
esquerda. Se non deron máis de 
si foi _porque non asumiron outras 
reivindicacións 

libre de condicionantes senón 
marcado por unhas regras fixas. É 
dicer, se non dependes do pai 

nen dun xefe que 
que estaban no 
ambiente e entre 
os militantes. 

Esqueceuse o 
privado por con
siderar o espazo 
público como 

.marco de libera
ción temén no 
feminismo? 

É un tema que te
rnos que seguir 
clarifica-ndo. 'Nun 
primeiro momento 
sair ao espazo pú-

'Os chamados 
progresistas 
padeceron a 
tendéncia a non 
tocar o espazo 
privado e asi 
deixaron intacta 
unha peza 
fundamental do 

ten ese control, 
pero entón é pre
ciso ter o próprio 
património. Polo 
tanto, o espazo 
público implica 
asumir unha certa 
forma de situarse 
na sociedade , 
cu ns be ns co- · 
muns e actuar en 
público con eses 
be ns, e iso ten a 
ver cunha socie
dade clasista e et
nocéntrica, porque 
non todos pode-

blico significaba r sistema" . 
deixar a xurisdi- 1 

ción do pater fami-
lias e poder ter a 
posibilidc;¡de de 
disfrutar da pró-
pria autonomia. O 
que acontece é que, unha vez in
corporado ese espazo público, é 
cando te das canta de que esa in
dependéncia . tamén é relativa, xa 
que estás baixo a xurisdición que 
funciona no público, que non está 

mos acceder a 
ese património. 
Mesmo hai que ter 
en conta que as 
mulleres que ac
cedemos aos 
bens somos só 

unha parte. O feminismo ten que 
ser quen de clarificar a ambigüi
dade que hai entre público e -pri
vado e posesión ou non de bens e 
ver como se articulan esas contra
dicións. 

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

j
1Compre entrar no espazo privado 

.! através da porta de serviz.o' 
Como se pode romper a razón 
patriarcal que domina o pen
samento? 

O discurso da racionalidade é an
drocéntrico e non somente sexis
ta, senón vinculado ao domínio 
do mundo e na medida en que te 
introduces nesa forma de coñeci
mento através da participación na 
escala vas aprendendo esa es
trutura. Facer a crítica a ese pen
samento exixe antes facer unha 
autocrítica aos teus próprios es
quemas mentais, e iso é o que 
dá máis preguiza, porque esta
mos afeitas a construir un eu que 
critica ao outro e que ao tempo 
se autoafirma e asi se conlormá 
o discurso académico. Tamén 
desde o próprio feminism.o se 
construiu un eu que critica, e 
penso que compre revisalo e 
descobrir que ao mellar non é 
bon negar senón que pode haber 
razóns que hai que recuperar es
coitando ao outro, e tamén as 
cousas que silenciamos no -noso 
interior, que ternos tan interioriza
das que custa pola.s en cuestión. 

Para iso é preciso recuperar o 
privado através do estudo da 
vida cotiá? . 

Ternos que recuperar o papel 
das mulleres e das relacións en
tre mulleres e homes a partir da 
vida cotiá e das vivéncias, e en
focar o público desde a óptica 
do privado. Non é só un estudo 
da vida cotJá senón que desde 
aí abrir a ventá e ver o que pasa 
no espazo público e como se 
construiu. 

Non pode darse o perigo de 
ensalzar o doméstico nun mo
mentó no qüe o pensamento 
conservador está propugnan
do de novo a. volta das mu.lle
res á casa? 

Hai que evitar tanto o desprestí
xio do doméstico .como a sua 
mitificación, xa que ·o privado 
non é inocente e danse tamén 
relacións de posesión. Diria que . 
seria necesário entrar no priva
do através da porta de servizo, 
quer dizer, conectando con ou
tro grupos sociais que viven 
máis aló dese espazo. 

A família converteu-se · PJn 
piar básico do pensamento 
máis reaccionário, seria nece
sário unha redefinición deci
dida por parte do feminismo? 

O feminismo non pode, como 
si o fixo, deixar en mans d·o 
pensamento conservador o es
pazo familiar. O .problema non 
é que a direita estexa exaltan
do a família e a volta da muller 
ao mundo doméstico. A cues
tión é que desde posicións fe
ministas e progresistas non se 
deu outra alternativa e se fai 
ver como se ese problema non 
existise, cando é fundamental 
e ternos que ser .capaces de lle 
dar solución , porque a opción 
feminista significa un cámbio 
na família para o que o femi
nismo non está dando solu
cións políticas. 

Afectou ao movimento femi~ 
nista a criación de institu
cións da muller? 

Creo que o acceso do feminismo 
ás institucións freou posibilida
des e está coaccionanpo propos
tas. As ·institucións como a Con
sellaria da família ou o lnstitut de 
la bona parécense moito á Sec
ción Feminina da ditadura, e non 
se ven dife'réncias como tampou
co se perceben no nível político. 
E os problemas sociais están 
exixindo esas diferéncias .• 

. - ' 
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Pór en cuestión 
un modelo viciado 

. . 
O arquetipo viril rexe o espazo 
público, que elementos interve
ñen na sua constitución? 

Historicamente o modelo que do
mina o público definíase en ter
mos masculinos pero tam~n adul
tos, racistas e clasistas. E dicer, 
non se trata só dun home en senti
do abstracto e libre de tocio condi
cionante. É un determinado mode
lo de varón adulto, dun grupo do
min~mte e que asume os valores 
de.se grupo que submeten a ou
tros grupos. Esta é a falácia que 
ten que desmontar o feminismo : 
darse canta de que o modelo con
ceitual co que construimos os ar
gumentos é un modelo que está 
viciado porque detrás hai un siste
ma de valores de dominación. Sen 
embargo, moitas veces ternos mi
tificado ese modelo sen polo en 
cuestión como seria necesário. 

É a crítica do feminismo da di
feréncia de rexeitar os valores 
marcados pola dominación 
masculina? 

Si, e viria a reflexión e a contradi
ción de até que ponto o espazo 
público se pode considerar libera
dor cando se tenta asumir o mes
mo sistema de valores que tiñan 
os homes dos grupos dominan
tes. Compre deseñar modelos 
distintos e non submeter o pensa
mento aos ríxidos arquetipos que, 
senda de submetimento, se po
den considerar de liberación. 

De que xeito o feminismo teria 
que darlle a volta ao submeti
mento xenérico que entende 
como construción social? 

A dominación xenérica é un cons
tructo social, pero teriamos que 
ser quen de sab.er ademais a que 
colectivo xenérico se refire por
que, por exemplo, cando Aristóte
les tala dos homes inclue só aos 
adultos gregos, e asi conforma o 
xenérico que é necesariamente li
mitado. Todos os constructos dun 
grupo de iguais fanse definindo 
aos que son iguais, pero ao mes
mo tempo desmárcanse dos que 
quedan excluí dos desa igualda- . 
de, que é sempre máis selectiva 
do que parece. O feminismo pode 
cair nuns esquemas parecido só 
que con cara de muller e asi, no 
discurso feminista, cando talamos 
de mulleres emancipadas esta
mos facendo unha construción 
parecida: nós e as outras que 
quedan excluídas. 

Afastarse do vitimismo 

O papel dos condicionantes 
económicos na organización do 
sistema de dominación levou a 

· que certos discursos feministas 
considerasen ás mulleres como 
clas~ social, como se situa vos
tede frente ~ª estas propostas? 

Cando no feminismo se tala. das 
mulleres como clase, estase mistu
rando o que é a división en función 
do sexo cunha división económica, 
e eu cando falo de clase ·social re
fí rome, como Marx, en relación coa · 
posesión de 'bens. A propriedade 
dase tamén dentro da casa, polo 
que se consideramos ás mulleres 
como clase non se ven as diferén-· 
cias que hai entre elas: moitas ve
ces, a ama· de casa é a primeira 
que está disposta a pagar moi 
pouco á empregada dor:néstica. 
Este é un tema que normalmente o 
feminismo non soe pensar ou polo 
menos, un feminismo que xogue 
facendo ver que a ama de casa é 
a vítima e a persoa inocente. Com
pre deixar o vitimismo. 
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Vense de celebrar o Dia da 
Muller Traballadora e, como 
todos os anos, ábrese o deba
te de se os homes terian ta
mén que participar nas mobi· 
lizacións ou se 

Si, pero son ops priviléxios dun
ha sociedade completamente in
xu sta. Hai uns anos poderia 
considerarse un priviléxio. che
gar a casa e ter as zapatillas 

preparadas, ·pero 
só as mulleres 
somos os su
xeitos do movi· 
mento feminis
ta. 

'Q modelo viril 
: ·non é o home 

cando ti pasas o 
dia traballando fa
ra e ves o que su
pón sair a .gañar 
a vida, acabas 
dándote confa de 
que estaria ben 
que alguén che 
puxese as zapati-
11 as, pero tamén 
pensas que é pre-

1 

Son desde lago 
partidária de que 
non se limite a 
participación a 
ningués, porque 
penso que o mo-

¡ abstracto, senón 
¡ tamén un adulto, 
1 

! raCista e clasista" 

delo patriarcal 
non nos afecta: só 
a nós senón ta-
mén aos homes, 
e do mesmo xeito 
que hai que reivindicar a libera
ción da muller haberia que pedir a. 
dos homes, que son aos que máis 
lles afecta o modelo viril que se 
ten que desfacer o antes posíbel. 

Non semella algo difícil liberar 
aos que teñen os priviléxios? 

ciso eliminar que 
alguén teña que 
lle pór as zapati
llas a alguén. Os 
dos ·que mandan 
son priviléxios re-

lativos, e canto máis poder se 
~ ten máis posibilidades hai de 

machacar aos outros e automa
chacarte. 

Enténdese asi o feminismo co
mo unha loita contra a autori
dade? 

ANDRÉS PANARO 

Ten que ser unha reivindicación 
contra unha sociedade hierarqui
zada, comezando pala própria 
hierarquización que se lle atribue 
á muller adulta como nai, e sen 
embargo unha das conquistas 
que conseguimos foi compartir a 
pátria potestade, cando en reali-

. dade o que hai que debater é se 
ten que existir ·un domínio sobre 
os tillos. O feito de compartirmos 
a autoridade adulta os homes e 
as mulleres simplesmente é 
manter a mesma estrutura da fa
mília, só que a hierarquia está 
compartida e talvez sexa mellar 
asi que se só a tivese un. 

Do mesmo xeito, é preferíbel 
participar nos postos de po
der? 

Na medida en que saibamos· 
entrar no xogo e non exaxerar 
os aspectos positivos é bon, 
tendo como obxectivo final un 
mellar entendimento entre os 
seres humanos e non só que 
mellare en priviléxios unha par
te. A cuestión é ir xogando coas 
pezas.+ 

, 

Neó~iberisnlo inconsciente 
Patriotismo ou neo-iberismo? Quen fai a pregunta é Eurrco 
Figueiredo no EXPRESSO de Lisboa, á canta do cúmio parlamentar 
Luso-Español, celebrado en Madrid. "O desenrolar das relac;óes 
ibéricas, é determinar:ite para o futuro de Portugal, e poden as 
nasas atitudes actuais ter um conteúdo patriótico ou de defesa dos 
interesses nacionais ou traduzir-se nuri neo-iberismo. A existencia 

· de Portugal foi sempre um acto de vontade, nao senda de excluir 
que, em décadas de descuido, o realismo político vai no sentido da 
·nossa integrac;ao com Esp.anha, numa lbéria Federal, por exemplo, 
com mais elementos dos que 1.egitimaram a nossa integrac;ao na 
Europa. A internacionaliz.ac;ao da nossa economia, favorecida pela 
integragao europeia, traduziu~se de facto, sobretudo, na sua 
esp¡;¡.nholizac;ao". Para Figueiredo non haberá soberania sen a 
propriedade maioritária da terra e o domínio da riqueza a 
auga."Portugal tem óptimas posibilidade hídricas.. Posui cerca qe . 
8.000 metros cúbicos de água por habitante, quando a media 
europea em pouco ultrapassa os 2.000. O Plano Hidrológico 
Espanhol, suspenso nao por imposic;ao de Portugal mas pela 
acc;ao de certas regióes de Espanha descontentes, póe em risco·o 
40 por cento dos recursos. A definigáo duma política de 
desenvolvimento do Portugal i11terior, facilitando aos portuguesGs a 
adquisigaso da~terra e a utilizagáo da água, é condigáo básica de 
urna política patriótica. O actual governo nao tem este tipo de 
preocupac;óes. E neo-iberista sem o saber".+ 

Polacos proprietários, 
p~ro máis pobres 
Jaceck Titenbrun escrebe no número de Primavera da revista 
CAPITAL & CIASs,·editada pola qgrupación de economistas -
socialistas, sobre as diferéncias entre ser empresário no Occidente 
e na Polónia. "Nos paises occidentais o empresário pode conceder 
aos obreiros refugallos da propriedade a xeito .de incentivo, sen 
comprometer por iso o sistema económico. Pero na Polónia e 
neutros pais.es do Leste europeu, a realidade complícase. Nótase a 
influéncia profunda dos estilos e comportamentos e corenta anos 
de propriedade social dos meios de produción. Entre os 
trabaladores polacos ainda está viva a tradición autoxestionária 
baseada. no control obreiro e na propriedad e socializada. Moitos 
obreiros receberon de brazos abertos a privatización porque 
pensaban que conduciria a un meirande control de base. Hoxe 
aquela ilusión esvaeuse á vista das falsidades da democrácia 
accionarial e dos despidos masivos. Segundo a Gazeta Wyborcza 
un inquerito representativo entre 1 .825 traballadores do Estado e 
de firmas privatizadas, as·famílias destes últimos son as que pior 
están. Resumindo: a privatización non reduce a dependéncia que o 
asalarrado ten do patrono. O que fai é agrandar as diferéncjas entre 
os traballadores á xornal, que teñen só control nominal da 
empresa, e os estamentos directivos, tamén dependentes dun . 
salário pero con control real do capital da empresa_ Ao recebaren 
accións das empresas nas que traballaban, moitos obreiros 
pensar~:m que o seu poder sobre a dirección aumentaria, pero de 
feito non fixo senón reducirse. Os estamentos directivos si 

· ·- aumentaron 

ALDORDO / EL FINANCIERO - MÉXICO 

de feito a sua 
capacidade de 
decisión a 
traveso da 
sindicación de 
accións". O 
autor sinala 
noutra parte 
do se-u traballo 
que contra o 
oportunismo 
das xerarquias 
de dirección 
foran á folga 
os estaleiros 
de Szecin. "Os 
sindicatos din 
que hai que 
pechar as 
fendas legais 
que permiten 
aos directivos 
facerse con 
facilidade 
escandalosa 
co control das 
empresas, as 
máis das 
veces a 
traveso da 
creba 
fraudul~nta" . + 
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NACIÓNS SEN ESTADO 

A integra.ción de Navarra e o direito de autodeterminación estiveron nas negociacións' 

Ren1atou a Conleréncia de· Paz en Euskadi 
nun ·clima de satisfacción ·e secretismo 
• DANIEL LÁZARE/BILBAO 

O primeiro encontro da 
Conferéncia de Paz, 
organizado por Elkarri, 
clausurouse en Bilbao 
dentro dun clima de 
satisfacción. PNV, HB, UA, 
EA e IU-EB talaron. a 
porta pechada, ao longo 
de cinco dias, sobre a · 
violéncia a. 
autodeterminación e a 
integración de Navarra. Un 
escueto cómunicado para 
a .prensa puxo fin a este 
primeiro foro ., pero todos 
coincidiron en sinalar que 
este pode ser o princípio . 
dun .camiño que conduza 
á paz en Euskal Herria. 

".Cremas que foi útií, eremos que 
serviu como un viveiro do diálogo. 
O reto para todos, agora, é contri
buir a que esta semente xermine", 
manifestou Jonan Fernández, co
ordenador xeral de Elkarri. 

Neste sentido manifestouse Fé
lix Martí i Ambel, moderador do 
foro e Presidente do Centro 
Unesco de Catalunya, quen 
afirmou que: "se iniciou o pri
meiro paso sério para conquerir 
a paz en Euskal Herria. Sen
touse, con esta conferéncia, un 
feito case sen precedentes en 
Euskadi , e que por primeira vez 
en moitos anos uns partidos 
políticos representantiv'o~ da 
sociedade basca séntanse a ta
lar, e iso é moi importante se 
se queren abrir cauces· que nos 
leven á paz". · 

Pésie a ese moderado optimis
mo que compartian os quince 
representantes das distintas for
zas políticas que asistiron ás 
reunións, non se chegou a nen
g un ha declaración conxunta·, 
pola contra, as reunións ·finaron 
cun breve comunicado onde ex
presan a sua satisfacción polo 
resultado deste foro e avogan 
pola continuidade do diálogo a. 
curto ou médio prazos. 

DEPORTES POPULARES 

Reforma da Constitución 

Ao final da reunión, Adolfo 
Araiz, m~mbro da Mesa Nacio
nal de HB sinalou que o direito 
de autodeterminación para Eus
kal Herria é a clave para avan
zar na normalización política e 
pediu ao PNV que, alén das ma
nifestacións públicas, transfor
me as suas palabras en feitos 
para non criar falsas expectati
vas. Tamén destacou a impor
táncia de estas conversas seren 
secretas, para un mellar enten
dimento entre as partes. 

Por outra banda, o voceiro do 
Euzkadi Buru Batzar Joseba Egi
ba,r aClarou que "o contencioso 
basco é un conflito histórico de 
natureza política que só cabe re
solvelo desde o diálogo civil e a 
negociación políticas". Neste sen
tido coincidiu o secretário xeral de 
Eusko Alkartasuna, lnaxio Oliveri, 
quen sinalou que o xerme do con
flito basco é político e avogou po
la reforma da Constitución e que 
se recoñeza o direito de autode
terminación para o povo basco. 

Non foron tan taxativos os re
presentantes de Unión Alave~m; 
Antón -Sáenz Santamaría, quen 
ainda asi mostrouse disposto a 
discutir sobre o direito de auto
determinación; mentres, Javier 
Madrazo de IU, sinalou que a 
non inclusión deste direito na 
Constitución non xustifica o te
rrorismo e prefiro afondar no 
proceso estatutário. 

Mario Onaindia, vicepresidente do 
PSE-Euskadiko Ezquerra, forma
ción que xunto ao PP non partici
pou nas conversas. declarou que 

. neste primeiro .encontr~ fixéronse 
demasiadas concesións para 
atraer a HB, pero que se éámbia 
o contexto político os socialistas 
non están pechado ao debate: 
"eu non descarto que o dia de 
mañá se podan organizar outro ti-

, po de xornadas que teñan uns 
.pontos de vista máis amplos e ta
mén nun contexto de máis clarifi"' 
cación política~·. dixo Onaindia. 

Trégoa de ETA 

Adolfo Araiz declarou que cabe 
a posibilidade de levar os e·nfo
q ues adoptados estes días a 

Coincidindo co fin da Conferéncia de Paz, HB convocou en Donos
tia unha manifestación en defensa da autodeterminación que reuniu 
a unhas 45.000 persoas. ANDONI CANELLADA I EGIN 

mesas bilaterais. En todo caso 
trataríase de debater sobre a 
trégoa de ET A que pediu o PNV 
e EA. HB, por outra banda, de
clarou que esa trégoa non é al
go prévio senón que chegará no 
camiño do diálogo. 

Sen pór unha data fixa para 
novas reunións, fontes consul
tadas manifestaron que estas 
podian celebrarse despois das 
eleicións do. 28 de Maio, e nal
gu n intre no .que non eKistan 

· confrontacións eleitorais por 
meio. 

Na conferéncia tamén quedou 
recollida a idea de criar unha 
macro-rexión que englobe a 
CAV e Navarra, dentro dun es
pazo económico e político da 
Unión Europea. 

Neste senso Elkarri fixo público 
un inquérito no que o 71 % dos 
bascos apoian unha fórmula no
va de relacións entre a Comuni
dade foral e a Comunidade Au
tónoma Basca, no sentido de 
aumentar as relacións entre as 
duas comunidades, como un ca
miño para conquerir a paz. 

o pasado dia cinco deu comez9 a temporadá de pi-ragüísmo ' 

o inquéri~o tamén pon de mani
festo que o 70% aposta polo 
diálogo e o acorde como solu
ción á violéncia en Euskadi, 
mentres que un incremento nas 
cuotas de soberanía é apoiado 
polo 13% dos bascos, neste 
senso seis de cada dez persoas 
considera que o País Basco ten 
direito á autodeterminación. 

Paralelamente á Conferéncia ce
lebráronse colóquios entre movi
mentos sociais, culturais e paci
fistas, ainda que coa auséncia 
dos sindicatos ELA e UGT. Am
bos excusáronse alegando que a 
invitación lles chegou tarde e pu
xeron en dúbida que unha mesa 
de sindicatos sexa un foro válido. 

A celebración dun colóquio entre 
grupos pacifistas reuniu a Bakea 
Orain, Gesto por la Paz, Gestoras 
Pro-Amnistía e Senideak. José 
María Salbide Goitia, represen
tante de Bakea Orain recalcou 
que ETA se converteu nun freo 
para o próprio fin que persegue, 
mentres que Txema Urkijo, mem
bro de Gesto por la Paz sinalou 
que "a autodeterminación podería 
tonquerirse se o povo o decide". 

Mikel Korta, das Gestoras Pro
Amnistía, manifestou que o 
exemplo irlandés era válidQ para 
Euskal Harria, e o representante 
de Senideak , colectivo que 
agrupa a familiares dos presos 
bascas, recalcou a precária si
tuación das 600 persoas que 
nestes intres estan nas cadeas 
do Estado español e francés 
acusadas de terrorismo. 

A preparación desta conferén
cia , que rematou o pasado Do
mingo en Bilbao, empezouse a 
xestar hai .un ano: en Maio de 
1994 fixose pública a convocató
ria da conferéncia no tr<;inscurso 
da cuarta asamblea de Elkarri. 

O pasado ano este movimento 
social, despois de analisar os pro
blemas que preocupaban á socie
dade basca mediante un inquéri
to, sinalou várias cuestións bási
cas· sobre os ·que tiña que xirar to
da negociación: direitos humanos, 
a violéncia de ET A, o direito á vi
da, o euskera e a cultura basca, 
os presos bascos, o modelo de 
diálogo e a violéncia do Estado.+ 

O Ria de Aldán venceu na . primeira regata galega oficiosa 
•R. DA CUÑA 

O primeiro encontro, pontuábel 
para a Copa Galiza de Piragüís
mo, tivo como cenário o encaro 
de Belesar, no concello lugués 
de T aboada, e contou ca partici
pación dos 30 mellares clubes 
do país. No lugar déronse cita 
un total de 407 palistas, entre 
eles os galegas concentrados 
coa equipa española ·?bsoluta 
que están a preparar a sua parti
cipación no Campionato Mundial 
do -mes de Agosto, na Alemaña,. 

Neste oitavo Control de Água 
de Fondo en Belesar, sobre un-

ha distáncia de 5.000 m. nas 
categorias cadete, xuvenil e se
nior, regatearon os/as mellores 
palistas, poidendo asemade 
constatarse o grande estado de 
forma daqueles palistas bolsei
ros do Centro de Tecnificación 
Deportiva dependente da Sub
secretaria para o Deporte, xa 
que tanto en cadetes como en 
xuvenis obtiveron 12 das 18 
medallas posíbeis. 

Asi pois, a competición comeza 
forte, e con paso decidido vai 
cara os primeiros grandes Cam
pionatos da temporada, o gale
go e o español de inverno.+ · 

Resultados finais 

MULLERES: K1 senior 1ª Ana Penas Balchada (Naval de Pontevedra) -
K1 xuvenil 1il Sandra Villar Carrera (Firrete-Autopistas) 
K1 cadete 1n Sónia Molanes Costas (Mar Ría de Aldán) 

HOMES: K1 senior 12 Xovino González Comesaña (Naval) 
K1 xuvenil 1 º Rodrigo Tiebo Pérez (Náutico de Rodeira) 
K1 cadete 12 Alberte Rodríguez Uhía (C.P . Portonovo) 

C1 senior ·12 Xosé ·Alfredo Bea García (Breogán) 
C1 Xuvenil 12 Migu~l J'0achado Montero (Firrete-Autopistas) 
C1 cadete 12 Fernando Rodríguez Jenuario (Penedo de Caldelas) 

Clasificación por equipas:_ 

1º Mar Ria de Aldán 632 pontos 
22 Breogán do Grove 544 pontos 
32 Náutico Firrete-Autopistas 540 " 
42 0PP20-Dorna (lila de Arousa) 524 " 
5º Kaiak Tudense-Sup. da Horta 504 " 

Próximas regatas: 

GALIZA 

Canipionato galega de inverno 
Taboada 18/19 de Marzo 

Descenso do rio Ávia 
Ribadavia 30 de Abril 

f¡:SPAÑA 

Campionato español de inverno 
Sevilla 1 e 2· de Abril · 

Copa Europa de Marathon 
Murcia 13 e 14 de Abril 

1 i! Regata, Campeonato· Nac. en Pista 
Asturies 24 de Abril 

' 



A DEZ ANOS DO COMEZO DA PERESTROIKA 

A .PAZ ·FRIA· DE GORBACHOV. 

Para a maioria da -esquerda con
secuente, e mesmo para unha 
parte importante dos cidadáns do 
seu país, Gorbachov é un traidor. 
Para o centro e a dereita ociden
tai s resulta unha figura amabel 
por terse deixado devorar, mália 
que non esteñan moi seguros do 
resultado da dixestión. 

i 

Manuais, 
coma este, 

de 
sobrevivéncia 

en caso 
de guerra 

nuclear 
deixaron 
de ter sentido 

Fidel Castro, sen embargo, ofe- coa posta 
en marcha rece unha opinión máis matiza-

da dó ex-presidente da URSS. da perestoika. 

Na sua longa entrevista con To-
mas Borge, publicada en Galiza 

MANIJEL VEIGA 

perguntado poio significado 
dos resultados favorábeis á es
querda nos últimos éomícios 
celebrados nos paises do Les
te, afirma que Ocidente "está a 
realizar unha má observación 

· do que ocurre no Leste". Tras 
o regreso ao poder en Polónia. 
Hungria ou Bulgária, de parti
dos herdeiros dos que ostenta
ron o governo durante o ante-

. rior réxime, Gorbachov obser
va un éxito dos que eren, coma 
el , que "o fin do comunismo ou 

·a caida do 

· bito da esqÚerda, pensan que a obra de 
Gorbachov non pagou a pena e mesmo 
.que foi UD erro gra\Te e de consecuéncias 
perxudiciais en grande parte do mundo. 

. Tamén se poderia comparar a sua figura 
coa dun Don Quixote, persoaxe por certo 
moi querido na URSS, de tan nobles como 
.desmesuradas intencións, maioritariamen
te incomprendidas polos seus coetáneos. 

Con todo, seria preciso formular a per
gunta de se tiña Gorbachov outras alter
nativas á sua disposición, ante o deterioro 

grácias á Asociación de Solida- muro de -----------

progresivo que vivia o 
pais desde había 
duas décadas, per
fectamente cuantificá
b e I coa · caída do 
PNB, o medre da 
mortalidade infantil e 
a· redución da espe
ranza de vida média 
da povoación. Proba
belmente é demasia
do cedo para facer 
balanza, toda vez que 
os acontecementos 

riedade Galego-Cubana Curros 
Enriquez, o lider cubano afirma: 
"Non dubido de que tiña a inten.-
ción de loitar por un aperfeizoa
mento do socialismo". Pero en
gade: "Ás veces daba a impre-

Berlin non 
supoñian 
ta m é n a 
caida dos 
conceitos 
de xustiza 
social que o 
antigo co
munismo 

'A sua figura 
é comparábel · 

sión de que estaban a facer as 
causas dunha forma demasiado 
precipitada, de que querian re
solver demasiados problemas · nos incul 

cou". 

á dun Doh Quixote 
de tan nobres 

como desmesuradas 
ao mesmo tempo; deberian ter 
establecido unhas prioridades". 

intencións" 
Castro non exime de responsabil idades a 
Gorbachov, pero tampouco o considera 
un perverso, nen un axente da CIA. 

O próprio Gorbachov non ignora que as 
suas boas intencións poideron estar influi
das por unha certa inxenuidade. Nunha 
recente entrevista afirma: "Sempre crin 
que tanto traballo [retírese ao estarzo de
senvolto para poñer termo á guerra fria] 
desembocaria nunha política mundial de 
desarme e non na política que están a le
var os Estados Unidos e os seus aliados". 

Gorbachov agardaba que a OTAN aco
metese unha fonda restruturación, unh·a 
vez desaparecido o Pacto de Varsóvia. 

Pero, igual que Alianza Atlántica non ne
cesitou de oponente para ser criada (na
ceu sete anos antes da formación do 
Pacto) tampouco parece necesitalo para 
sobrevivir. "O problema surxirá -di ago
ra Gorbachov- cando Moscova non 
aceite que sexa Washin~ton quen deci
da através da OTAN a política de seguri
dade europea". "Europa -engade- de
be ser tarefa dos países que forman este 
continente ou do contrário convertirémo
nos nun continente colonizado". 

Por outra banda, e seguindo as suas rei
teradas declaracións, Gorbachov defíne
se como un defensor da paz, da liberdade 
e da xustiza social. Precisamente, ao ser 

A N"4ÁH~ 
20 TÍTULOS. 2 CADA 2 MESES 
1. Os prehistóricos 

O éxito de Gorbachov, 
neste décimo aniver
sário do início da pe
restroika, hai que defi
nilo en base á irrever
sibilidade do proceso 
que contribuiu a xerar. 
Algo que o diferéncia 
netamente de Krus:. 
chev e doutros reformadores do socialis
mo que o precederon. Á vista, sen em
bargo, da etapa de acumulación capita
lista que se vive na antiga URSS -reali
zado através de máfias violentas, non 
moi distintas ás que. operaron noutros 
paises capitalistas en época~ anterio
res- moitos, cando menos desde o ám-

..1Jro-....,,.~ 2. O habitante do ca tros 12. Os labregos e os novos cultivos 
3. O galego-romano 13. Os ilustrados 
4. O viquingos en Galicia 14. Os guerrilleiros 
5. Bispo e monxes 15. Os carlistas e liberais 
6. Os reí de Galicia 16. Os galeguistas 
7. O nobre 17. Os primeiros industriais 
8. Os irrnandiños 18. Os emigrantes 
9. Os habitantes das cidades 19. Os galegos do 36 

20. Os demócratas 
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ATTE. 
SI NATURA 

l "Os . 
prehistóricos" e 
"Os viquingos 

1 
en Galicia" 
aparecen o fin 
de Febreiro. 

sucédense con rapi
dez . Véxase , senón 
aos outrora pro-capi
talistas cidadáns pola
cos defendendo a se
guranza social. O in
dubidabel é que nada 
voltará a ser coma 
antes no Leste. Cabe 

agardar que, ainda que seña con máis 
tardanza da que previa Gorbachov, outro 
tanto suceda no Oeste, de xeito que a 
ofensiva conservadora do norteamericano 
Gringrich non represente máis que un 
canto do ciño similar se cadra ao do in
tento de golpe de estado de lanaev en 
Agosto de 1991. + 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Jaime Marichalar 
~non é Tom -Cruise, 
¡ n€n Efena Borbón 
1 

: Sharon Stone. Teñen 1 . 

1 cara de emigrantes 
extremeños que 
xuritan os aforros 
para celebrar o dia 
máis feliz da sua 
vida. Mostran os 
rasgos xenéticos da 
servidume, das 
horas interminábeis 
de traballo e 
agardar, da tosferina 
mal cur~da, de non 
ter aceite de figado 
de bacallau na casa 

l para non m~drar 
coas pernas tortas. 
Son feos como a 
plebe que pintaba 
Goya. O povo 
identificarase con 
eles. 

A mellor proba de 
que esta Infanta non 
ten casta é que a 
nomearon Duquesa 
de Lugo. Que non 

· digan que non tiña a 
coroa.ur1ha província 
menos esquecida 
para lle oferecer! 

A ·que está clara é 
a razón de celebrar 
a boda en Sevilla. Alí . 
sempre é onde máis 
aplauden á 

!· seleccjón . . ·· ...... " ·. 

Reflexión 
dun monárquic~ 
Pasadós xa uns meses desde o 
compromiso público da nosa fer
mosa, discreta e sempre encan
tadora infania ·(H)Elena, é mo-· 
mento de realizar unha análise 
fon"da deste acontecimento que 
n~s enche a todos.de orgullo. 

En primeiro lugar, teño que reco
ñecer que como monárquico 
convencido decepcionoume un 
pouco que o prometido non fose 
o filio de Hasan 11, para asi am
pliar as pose-
sións da Coroa 
nunha zona se-
cularmente de- Decep · 
sexada. 'Máis Clono· 
ainda, cando o ume un pouco 
prometido traba- que 0 
lla, e por se fose . . 
pouco para a prometido 
banca pari~ina o non fose o· 
cal non derxa de 
ser un· oficio de fillo de 
xudeus. Tem- Hasan 11 
pos aqueles nos 
que na Casa 
Real non se sa-
bia o que eran 
as. obrigas laborais. Contado, 
agardo a que o señor Marichalar, 
proprietário dunhas leiras na pro
víncia. de Sória e parene do Cid 
Campeador, _saiba cumprir co , 
seu papel agora que a nasa que
rida España vai presidir a Comu-, 
nidade ~uropea. 

Transcorridas as horas de inicial 
decepción e superada esta pola 
fe incomovíbel no benestar do 
solar pátrio, veño de entrar no 
éxtase máis absoluto ao inteirar
m e da concesión a Dona 
(H)Elena do ducado de Lugo. 
Agora si que está solventado o 
problema das autovías, pois é 
de supor que tan distinguida 
personaxe axilizará o seu rema
te pola premura que sen dúbida 
ten en repetir como madriña na 
carreira de San Froilán. Mira por 
onde, Fraga e Guiña van rece
ber unha axuda do céu. 

Resumindo, que agardo contando 
os dias_ este casamento, no que 
poderei ver ao meu admirado e 

. ubícuo Presidente da Académia, 
Domingos Garcia Sabell. • 

F. UxIO PED~ DANS 

(ÜLEIROS) 

Igrex~ e 
homosexualidade 
O Colectivo Gai de Compostela 
(C.G.C.), ante as últimas decla
racións de Monseñor Elias Ya
nes, presidente da Conferéncia 
Episcopal Española, quer expre
sar a sua irritación e. malestar. 
Parécenos lamentábel que, tras 
tantos anós de loita, e mália a 
evolución social, . política e cien
tífica ao respeito das opcións 
persoais de cada indivíduo, as 
opinións dunha instit1,1Ción retró
grada, anacrónica, pouco repre
sentantiva na realidade e cunha 
grande história de repre~ión e 
castración da liberdade dos indi
víduos, teñan tanta publicidade 
e dun xeito tan manipulador. 

A nasa crítrca cara a lgrexa Cató
lica abranxe, pois, vários aspec
tos. ·Primeiro, e fundamental, a 
dobre moral e hipocresía con que 
esta asociación trata todo o refe
rente á sexualidade e, polo que 
nos atinxe, á homosexualidade. 
Todo é querer agachar dados, 
·manipular xente, castrar pesona-

HERMO 8 de Marzo 

lidades e dominar ·o "rabaño". O 
xornalista Pepe· Rodríguez, no 
seu libro "La vida sexual del cle
ro", tala de porcentaxes: o 95 por 

. cento dos cre
gos españois 
mastúrbanse, o 
26 por cento de- O d ed 
dícase a "sobar n e qu a a 
menores", o 20 sua ensinanza 
por cento prati
ca a homos·e
xualidade e o 12 

· por cento confé
s as e aberfa

ea sua -

doutrina? 

Onde está o 

mente homose- famoso voto 
xual (El Mundo, de castidade? 
9/3/95, páx. 52). 
Os dados son 
abondosos e re-
veladores. Ante 
isto, onde queda a sua ensinanza 
e a sua doutrina? Onde está o fa
moso voto de· castidade? 

En segundo lugar, parécenos 
conveniente deixar claro que o 
catolicismo é unha de tantas re
lixións, maioritária -de xeito só 
te~rico- neste estado, que é de 
direito, leigo e aconfesional. A 

#-

lgrexa, coma institución privada, 
de ·nengun xeito pode influir ou 
querer ditar directamente a mo
ral, as leis e as formas de convi
véncia deste estado, que doutro 
xeito acabaria converténdose 
nun estado fundamentalista. 

Por último, . queremos denunciar 
as trabas e obstáculos que a 
lgrexa Católica pon a toda 
aquela persoa que quer aposta-

. tar, quer dicer, darse de baixa 
desa asociación. E denuncia
mos tamén o secretismo con 
que a Conferéncia Episcopal le
va o tema da campaña de apos
tas i a que a Coordenadora de 
Frentes de Liberación Homose
xual (C.O.F.L.H.E.E.) está a re
alizar desde hai dous anos. 

Se cadra seria desexábel que a 
lgrexa Católica e outras asocia
cións desen un salto no seu 
proceso evolutivo e que se 
adaptasen aos tempos en que 
estamos e á sociedade que nos 
toca viver. • 

COLECflVO GAI DE COMPOSTELA 

A información ·referente ao 8 de 
Marzo e asinada por·Arantxa Es
tévez nos números 663 e 664 
son un modelo de mal facer infor
mativo, dominado polo sectaris
mo e a ocultación de información. 

Semella que na Galiza as úni
cas organizacións de mulleres 
que celebraron o 8 de Marzo, 
que existen etc son MNG e a 
secretaria da muller da CIG. 

É como para darse de baixa na 
leitura e apoio a ANT.+ 

lsAURA GRAÑA 

Sobre o conflito 
de Guixar 
Pergúntome: 

1. Sabe Vigo onde está Guixar? 

2. Onde está o periodismo de 
investigación, rigor e imparciali
dade? 

3. Que opina o B.N.G. do voto 
favorábel ao Plano de Resíduos 
da Xunta en Vigo por parte de 
Lois P. Castrillo? 

4. Que pasou cos ecoloxistas 
da Plataforma Pala Reciclaxe 
dos Resíduos 
Sólidos Urba-
nos que din 
distanciarse de A quen 
nós pola "e.s-
treiteza ideoló- benefícia a 
xica da comi
sión de afecta
dos? 

5. Onde están 

ubicación da 

empacadora a 

60 metros de 

cc.oo, UGT, vivendas 
CIG, que non 
aparecen por 
Teis, bairro tan-
tas veces definido coma obreiro 
e marxinal? 

6. Que ten Suso Costas que 
non teña o noso listado de feri
dos leves, graves e moi graves 
polo que ninguén se mobilizou? 

7. Quen presiona para que algun 
compañeiro noso quede na rua? 

8. Por que Miguel Cortizo do 
PSOE pede a disolución da SO
GAMA? 

9 . Que pasará coa ribeira do 
mar de Vigo? 

r---------------------------------------------------~------------------------------

Sobre a crise 
.do sistema 

depuración interna limitada, redu
cir a inestabilidade mediatne un 
simples axuste governamental ou 
deducir meras 
responsabilida-

0 impacto social provocado pola des individi.Jais. 

cas próprias: a falta de ruptura 
democrática no ano 75, a persis
téncia de elementos fascistas nos 
Carpos de Seguridade e Exército 
españois ou a orixe franquista da 

·actual Monarquía. 
difusión masiva de feitos incom- Resulta 
patíbeis cun mínimo nível demo- Non resulta es- Nestes momentos, a posibilidade 
crático: terrorismo de estado traño tal proce-. imprescindíbel real de quebra ou explosión in-
( GAL, Paesa ... ), financiamento der dado que os opor á controlada do Sistema está a for-
ilegal de partidos (naseiro, Gue- feítos subliñados zar a intervención múltiple de Pa-
rra, Filesa, Time-Export), corrup- revisten unha si- conceición tronal e Sindicatos e, en especial, 

de libe 
presiór 
-consub 
na tu re~ 
tacións 
líticos ' 
abenzc 
Estado 
pública 
cose 1 

estas p 
ción (Roldán, Salanueva, Valver- lenciada perma- liberal da Monarquia, que abandeira un 
de, PSV) e especulación econó- néncia no tempo, . traspaso de poderes pactado ser- 1 Como 
mica (Rubio, D.e la Rosa, Conde) sendo unha ma- de democrácia víndose do exemplo dm~ anos maioric: 

r e que encerran Uí!ha extrema nifestación pal- unha 1981-82 e que impida a autodes- espera1 
1 gravidade e dimensión política pábel dunha un- trución do PSOE como ocorrera ciais e 
: está provocando unha inusual ha crise de maior alternativa coa uco. crático 
: mobilización das institucións es- magnitude: a Cri- democrática ;: que, de 
: pañolas. -se do Sistema Non cabe dúbida de que, supe- viment< 
• • .11 Político Demo- real rada a transición proposta coa cindíbe 
: · As actuación de distensión pro- crático a nível in- alternáncia .no poder, substitu- formafü 
: gramada (liberdades baixo fían- . ternacional (Xa- ción do PSOE polo PP, o Siste- de DirE 
: zas, salto a clandestinidade e er:i- pón, Franza, ltá- ma seguirá promovendo o t~rro- galista, 
• trega de Roldán), pretenden sal- lia ... ) e que no Estado español rismo de estado, a corrupción, a de den 
: dar unha crise praticando unha apresenta características históri- especulación, a negación prática Sistem; 
• · nativa 
L_-.:.. __ --- ·-.-~ ... ·--~·-,.: :- -,.-,---- - --:- ~ ~..,.. -:-':"" .,...- ':"":- .~ .-::- - - ~ - - - -- - --:: -:::- --- - -:- --;-:-::;-: "'.'; "'7 ~~ -:-:-::-::- :-:--.- .-:-.- - - - -7 7' ··.·., -------· 
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1 O. Onde está o parque prometi
do de Guixar, que apareceu no 
programa do PSOE? 

11. A quen benefícia a ubicación 
da empacadora a 60 metros de 
vivencias? 

Que pasou co sentido comun 
dos políticos? 

Manifestámonos en contra da 
ubicación da empacadora e re
coñecemos o gravísimo proble
ma que padece Valadares, de
sexando unha solución favorá
bel para todos. 

Estamos aprendendo moito. + 

IRENE GoNZALEZ CONTRERAS 

(VIGO) 

Ideário 
de recopversom 
Nesta carta que mandamos sen 
animo de provocagom, nosou
tros, ben en realidade somos 
dous, queremos expor a nossa 
preocupagom de que na cidade 
de Santiago de Compostela, ou 
cidade PRISCILIANA, haja un 
grupo, de siareiros de futebol 
de tenden9a feixista, ou polo 
menos isso é o que se dá a en
tender explicitamente ao ver os 
seus emblemas, tipos, etc ... 
Mas, isto non só acontece no 
campo, senon tamém no local, 
bar, tasca, onde se reunen, on
de se poden ver pedagos de 
jornais de futebol do Real Ma
drid junto con pedagos do Com
postela. 

Publicabam o seu fanzine en 
espanhol até que virom, ou se 
decatárom de que, os Ce/farras, 
levavam pendons galegos, ain
da que isso sim, "hablar, habla
ban muy bien el gallego". Nom 
o tomedes a mal, Celtarras, eu 
som celtista a morrer, mas há 
que ter um mínimo de ética e 
coerencia política e ideológica, 
se profesadas a libera9om na
cional, porque senom seríades 
algo semelhante aos vossos 
"colegas" da Crunha, que hai 
quatro anos eran uns feixistas 
de manda caralho e agora já 
nom. Mas ainda os há: Lembra
des o partido con Urugüai? Ta
mén tenho que dizer que non 
todos o eran. Tamén chegárom 
aos nossos ouvidos que nos 
celtarras están-se a introduzir 
grupos de extrema direita es
panhola. Será por influxo deste 
"ghrupinho" de Compostela. Se 

ELES, DIREITO DE VIDA E 
r MORTE SOBRE ELAS 

. NANINA SANTOS 

Hoxe, Luns 13, leo, como tantos outros dias, La Voz de Galicia. 
Ao pior estou sensibilizada de máis e reparo en causas que ou
tros dias igual me pasaban desapercibidas, porén o que é certo 
e que veñen tres. novas onde o acontecido coas mulleres co
protagonistas da notícia é indicativo, endemal, <lesas relacións 
entre os sexos que producen arrepio e que, desgraciadamente 
non son tan infrecuentes. 

Ana Isabel Rivas, de 25 anos ven de ser asasinada en Beade-Vi
go polo seu marido, António Rodríguez, de 26 anos ao que ela 
tiña denunciado en ocasións por maos tratos. (Tome nota, se-· 
ñora López Besteiro, verbo <leste tipo de familia non por tre-
menda pouco ~bondosa). · 

Detidos en Almendralexo os dous irmáns José Florencia de 31 
anos e Francisco Manuel Balsera Fernández de 25, acusados da 
marte de Maite Santos acontecida hai un ano. O carpo dela 
aparecera tirado nunha leira, espido e con sinais de violéncia. 

Mañá, Martes 14, vai ser xulgado en Pontevedra José Rodrí
guez Pérez por tentat·iva de homicídio contra Ana Lucia Rial 
Tato de 15 anos. 

Estou certa de que non fai falta comentário nengun. + 

o é, pido publicamente que os 
Celtarras rachen as rela9ons 
com esse grupo feixista, pre
sunto, digamos. 
Daremosglhe a · 
presugom de 
inocencia, nom 
moito para que 
nom toleem . . 

Nosoutros, os 
iluminados. En
carregados pe
la história para 
o Resurgimento 
.da nossa con
ciencia galega 
no am bito de
portivo, luitaré
mos contra o 
manejo partidis-

Pido 
publicamente 
que os 
Ce/farras 
rachen 
as rela~ons 
com esse 
grupo feixista 

ta dos grupos que abandeiram 
o espanholismo exarcerbado, o 
culto a Don Manuel Fraga lri
barne . Por isto os comandos 
Prisciliáns ternos a abriga histó
rica de que a sociedade galega 
caia da burra.+ 

COMANDOS PRISCII.IANS 
(LEGION REINTEGRACIONISTA 

DE GALIZA) 

Por un governo 
progresista 
no Grove . 
Unha nova proba de cidadania se 
nos aviciña antes das eleicións 
de Maio, particularmente no. que 
atinxe á viciñanza grovense, que 
maioritariamente é pogresista por 
tela demostrado en todos os co
mícios da nova época democráti
ca; o mesmo nos xerais ca nas 
autonómicas e municipais. 

-------------------------------------------------------, 

Agás aqueta controvertida lexis
latura local merecidamente ga
ñada para o PCE, que represen
tou a vitória da auténtica solida- . 
riedade do povo consigo mes
mo, logo dunha eternidade de 
caciquismos, fascismos e inqui
sicións, e tamén o exemplar pa
réntese do· governo cuatripartito 
comandado por Luís Caamaño 
Prol, tora destas situacións, dici
mos, o Concello Local ven sen
da administrativamente un caos; 
enfrascados os conformantes da 
sua equipa de governo en notó
rias figuracións personalistas., 
cada un pola sua conta, como 
alguén dixo, de maneira tribal e · 
moitas veces mesmo tomando a 
Casa Consistorial por sede par
tidária das xentes das pés ou 
das avis, que teñen igual leva
dura e cocen idéntico pan. 

de liberdades e direitos , a re
presión da disidéncia por seren 
·consubstanciais coa sua própria 
natureza. O proceder e manifes
tacións públicas dos "líderes po-
1 íticos" (Fraga, por exemplo) 
abenzoando as actuacións do 
Estado ou desviando a atención 
pública para aspectos anedóti
cos e circunstaciais, confirman 
estas perspectivas. 

Como tantas veces, a grande 
maioria da povoación seguirá a 
esperar if'lutilmente avances so-
ciais e respostas ao d,éficit demo
crático do Sistema. E ben certo 
que, desde a óptica do desen~ol~ 
vimento político, resulta impres
cindíbel superar as restricións e 
formalismos do chamado Estado 
de Direito, opor a conceición le
galista, liberal e representantiva 
de democrácia (Constitución = 
Sistema Democrático) unha alter
nativa democrática real, que no 

caso do Estado español esixe: 

1 º.- O recoñecemento do Direito 
de Autodeterminación e a inclu
sión de vias para o seu exercicio 
pacífico. 

2º. - O control permanente do po
der estatal polas clases popula
res e a planificación económica 
segundo as suas necesidades. 

3º.- A inviolabilidade dos direitos e 
liberdades individuais e colectivos. 

Desde o colectivo Xerme, esta 
ven ser a proposta e obxectivo 
de traballo para quen manteña a 
loita, individual ou organizada, 
por un futuro democrático . das 
clases· traballadoras galegas e a 
nasa aportación cara unha socie
dade plural e solidária.+ 

COl.ECTIVO XERME DE ÜURENSE 

INTEGRADO NO B.N.G. 

A demostración palpábel témola 
á hora da verdade, é dicer: se o 
protagonismo da equipa pon en 
perigo os intereses autonómicos 
dos seus xefes, por mor dos vo-

. tos, lixeiriños aparecen Portome
. ñe (o domesticador, que diria. Ba

rreira Rivas), ou camaradas para 
deixar ben claro que poden "ma
·tarse" entre si e facer da vila un 
pandeiro, máis en nengun caso e 

· xeito perder ou ceder o mando 
en favor de persoas de opostas 
epigonias ao entramado fascista 
que propiciou, penoso e triste di
celo, catro décadas do máis es
curo devir histórico dos povos 
que hoxe conforman comunita
riamente o Estado español. 

--------------------------------------------------------.;J - Xa evitandQ excedernos no. pre-

A ALDEA 

ámbulo, nunca suficiente longo, 
por ilustrativo, pasamos a xusti
ficar o enunciado das listas e 
candidatos que. van pugnar por 
esa governalida_de demandada 
pola cidadania meca, incapaz 
de conivéncias ou de complici
dades decisivas que pudesen 
dar continuidade a semellante 
estado de cousas. 

Siglas (orde alfabético): BNG -
CDS - EU - IG - P.S.de G. 
PSOE- UPI 

Advírtese claramente, na relación 
dos partidos, que faltan dous ( só 
un para nós a 
teor da militán-
cia), lapsus in-

. tencionado pola Se 0 
ausencia de 
méritos que nos 
impede nomea
los e situalos no 
mesmo plano 
dos démais. 

Coñecendo aos 
candidatos e 
sabendo como 
respira e polo 
que suspiran -
abstracción lé-
xica dos adrede 

protagonismo 
da equipa pon . 
en perigeos 
intereses dos 
seus xefes, 
·lixeiro aparece 
Portomeñe 

marxinados- pensamos que 
non debe fallar a consecución 
dun governo progresista de feito . 1 

e direito, sémpre en liña co ta
lánte e princípios naturais dunha 
viciñanza que se nega a mistu-
rar na indesexábel e odiosa bas
tardia tradicional que amáis de 
un por desgrácia caracteriza. 

Da precedente análise desprén
dase obviamente un optimismo 
normal pois do conxunto das 
seis opcións descritas non se 
pode descartar algun fallo prota
gonizado pola presión, mesmo 
xunteira, que sobre certo candi
dato independente pudese exerT 
cerse nos intres cruciais. + 

X. ÜTERO 

(0 GROVE) 

Eleicións 
muhicipais 
Coa proximidade das eleicións 
municipais deberia abrirse o de
bate verbo deste tema: acadar a 
verdadeira democrácia, a verda
dei ra participación popular, o 
verdadeiro poder popular, o po
der do . povo polo próprio povo ~ 
que derrube ao Sistema asoba
llador e alleante. 

Porén, mália seren os concellos 
-e máis concretamente as enti
dades territoriais galegas: parró
quias e comarcas naturais- mar
cos axeitados para profundar na 
democrácia, seren canles preci
sas. para mesmamente os pró
prios governa-
dos seren cons-
cientes partíci-
pes no dia a dia Non se trata 
da sua própria 
xestión (auto- de receber 
xestión), o de
bate non se dá 

Pern non lle 
cómpre o deba
te aos grandes 
partido$, autén
ticas maquiná-

votos, trátase . 
de ir 
convencendo, 
mobilizando 

rias pechadas e . 
antidemocrátícas, alleas á nosa 
nación, senón á crecente forza 
de poder alternativo -e propria- · 
mente galega- que ven apre
sentando o BNG. 

É o BNG, pois, quen non se ven 
prestando convénientemente a 

Quen lle ia dicer a 
Felipe en 1993 que 
Castro ia durar máis 
ca el! Outro tanto se 
pode dicer de 
Solchaga que 
daquela paseaba 
pola Habaria 
rep~rtindo b~lsamos 
económicos igual 
que os monarcas 
absolutos repartian 
moedas aos pobres 
que saian ao paso 
da carroza real. 

Pero- que non ·se 
preocupen, porque 
F:idel será xeneroso 
e fixo q~e ven a 
visitalos cando 
estean na oposición. 
A non ser que 
González se teña 
que exiliar en 
Estados U nidos 
·como Salinas de 
Gortari. 

AAsemblea 
Nacional de Cuba 
ten actualmente 
unha das médias de 
idade máis baixas 
de todos os 
parlamentos-do 
mundo: 43 anos. 

Concluese, por fin, 
que Roldan si estivo 
en Laos; que si 
teñen fax no 
Ministério de 
Exteriores dese pais 
e que atraves del se 
comunicaron con 
España; que si . 
existe o capitán 
Khan, que mesmo 
se coñece· o seu 
historial e as suas 
características 
físicas -é coxo-; 
que_. non houbo 
negociación; que 
Roldán foi 
enganado, que a 
xuiza Ana Ferrer non 

-. 
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: está condicionada 
1 

: en absoluto á hora 
1 

¡· de condear ao ex-
director xeral da 
Garda Civil; en 
resumo que BeHoch 
tiña case toda a 
razón e que xa é 
hora de .desenchufar 
as tertúlias. 

Greenpeace ven 
de emitir un 
comunicado no que 
se declara vixiante 
dos atentados 
ecolóxicos que poida 
cometer o exército 
mexicano na selva 
Lacandona. Por 
exemplo, que ao 
guindar unha 
cabeza zapatista 
con machete a folla 
segue tamén unha 
pala de framboian ou 
unha folla de papaia. 

Deben andar no 
médico os ' 

· conselleiros. 
Probabel que lles 

• quitou a bebida. A 
pasada fin de 
semana nengun 
asomou a cabeza na 
feira do viña de 
Chantada, como 
tiñan por costume. 

· Preferiron acudir a 
Vilalba, á primeira 
feira do queixo de 
San Simon.+ 

dinamizar arreo e abertamente 
a nosa sociedade. 

A estratéxia de ácadar presen
za institueional na maioria dos 
conce.llqs galegas pode quedar 
eivada, oca: non se trata de re
ceber votos, de entrar na tola 
carreira eleitoral con problemas 
máis ou menos oportunistas e 
de aproveitar o rebote de votos 
chegados da crise dos grandes · 

REPRESÁLIAS 
X. PIÑEl;JlO 

Case seguro que, antes de ser reciclado, o papel <leste periódi
co veu do~ Canadá. De certo, foron os canadianos os que, an
tes que _ninguén, pu)Ceron os custos papeleiros un coarenta por 
cento_máis caros hai cousa d~ seis mes.es. 

partidos;. trátase de ir polo miú- · . ·, _ 
do, convencendo, conciencian- Agora, cando estes .moQernos corsários deixaron de ser policía 
do, mobilizando, planear novos montada para ternos ás Sl,laS ordes na OTAN, é dicer, na flota 

. vieiras co fin de dinamizar a vi-. . . - . teoricamente encargada de ';'ingarnoq. Precisamente agora , 
da tf os concellos (e ·p9r énde~ _~ cando a T)E está. ayeidida ~a botarnos esa man que, tradicional
da própria nación), facer frente 
desde lugares e parróquias _ mente, cae ·no pescozo para premer nel. Agora é cando non 
promovend.q a autoorganiza- . · n~s queda rñái~ rem~dio que marinar algunha repr<;:sália soada. 
ción e o a·sóciacionismó- ao .i: - • • '· : 

autoritarismo e á maraña caci
q u i I que se perpetua na case 
que totalidade dos pequenos 
concellos galegas; trátase, 
pois, de fornecer ·unha oposi
ción verbo de precisas bases 
radicais, positivas, ' abertas, con 
pulo · asembleário, democrático, 
libertário, que á sua vez cons
trua nación ceibe e solidária. 

. . ' 

A forza do BNG nos pequenos 
concellos -onde se fai Galiza
e a medida da sua capacidade 
educativa para ben de ensinar e 
asentar fonduras por embaíxo 
das formas democráticas, de
penderá de se prima facer' opo
sición institucional ao governo
dos concellos- ou, sen deixar 
de se apresentar ás eleicións, 
antepor, por riba da tola procura 
dos votos, o feito de se adicar a 
atopar, vencellándose á socie
dade, novas vias de participa
ción popular -integrando ao 
pavo, concienciándoo (tal foi o 
éxito acadado en Allariz, mais 
que erroneahlente quedou co
mo feito illado )-; novas vieiras 
de oposición aos poderes insti
tucionais. Unha nova e auténti
ca dimensión da sociedade que 
lle dé futuro á nosa nación. 

Facer, sen máis, directamente, 
política real desde ·o pavo, des
de a sociedade, de costas á po-

. lítica institucional e non demo
crática que nos aferrolla. • 

Knm NEVES 
( PONTEAREAS) 

Os parados, 
un ha 
enf ermidade 
social 
Unha das primeiras perguntas 
que a un se lle veñen á mente ao 
reflexionar sobre o tema do paro, 
e o porqué ten que .existir esa 

·- cantidade de parados téóricos 
que nos dan as estatísticas. Qui
zais este sexa o resultado dunha 
farsa hipócrita que nos serve en 
bandexa a sociedad.e actual, e 
coma outras tantas que existen, 
de dubidosa ·comprensión para a 
maioria dos.humanos .. 

Podiamos renunciar ao papel e á sua pasta, pero iso é tanto 
como ir contra das campañas de leitura, e sentaría fa tal aos 
quiosqueiros. 

Tamén podiamos ármar unha flota própria. Abondaria coscar
ros que lles pagamos aos diplomáticos. E daria emprego a un
ha chea de xente. Pero igual acabábamos facendo un mal pa-

. pel. E seguro que nos chamaban secesionistas. 

Podíamos, por último, tentar algunha medida máis persoaliza
da. Por exemplo, boicotear ao negro e amolecido fletán , que 
non é máis que unha lamentábel dexeneración do rodaballo, e 
cambialo por unhas boas sollas. 

-Só que iso non tería nada de represalia. Só que tampouco van 
quedando sollas. • -

cantidades ma_sivas existe por
que a alguen lle interesa que 
exista, ao igual que existen as 
guerras, a pobreza, a incultura, 
etc. Todas estas causas acomo
dan a uns e desar:roupan a ou
tros, pero estan aí sempre por 
intereses concretos , servindo 
aos mesmos que din estar pro
fundamente preocupados polo 
tema. Senón, vexarnos algun
has das contradicións que nos 
aparecen na realidade cotiá con
respeito ao tema do paro. 

Podemos comezar pala lnutili- · 
dade institucional que represen
tan as chamadas oficiñas de 
emprego, que nunha alta por
centaxe non serven máis que 
para ter un armacén de datos, é 
dicer, unha mómia quimérica 
aplacadora, momentaneamente, 
do berro estéril de tantos nece
sitad os. Podemos seguir sen 
enrubiar pelas economias su
merxidas, que tanto abundan, e 
non interesan para nda aos tr~
balladores, precisamente, ainda 
que alguns empresários queiran 
demostrar o contrário facendo 
de falsos samaritanos. lsto dos 
da economia sumerxida é un hí
brido no senso de que as perso
as . que se atopan nesta situa
ción non se poden considerar 
parados, pero tampouco traba
lladores legais, é dicer, cos seus 
direitos laborais legalmente re
coñecidos. 

cía comun con diversos razoa
mentos, e séntanse culpábeis. Eu 
quera redimir da sua culpabilida
de a estes cidadáns e facer unha 
chamada de atención ás institu
dóns dos gÓvernos de turno para 
que non xoguen con cifras, nen 
fagan demagó-
xia cos temas 
que preocupan 
seriamente á ci
dadania. 

Como xa dixen, 
non se ve por 
lado nengun 
que haxa unha 
verdadeira in -
tención de to-

Aomesmo 
tempo todo é 
normal, 
e legal 

mar medidas .eficaces que ami
noren sensibelmente as cifras 
de parados, porque se isto su
cedese, eu estou convencido 
de que outro galo cantaría. Hai 
que deixarse de intentar renta
bilizar o paro en favor de uns 
ou doutros e ir a erradicar o 
problema con eficácia e verda
deiras gañas . Outra causa é 
tratar de confundir ao persoal é 
aproveitarse da miséria huma
na como se acostuma a facer 
tan descaradamente nos últi
mos tempos baixo a apariéncia 
de normalidade.+ 

MANuEL NUÑEZ FIUZA 

r----------------------, 
Esta seccion está aberta ás 
-informacións, opinións ou 

críticas enviadas polos 
leitores sobre calquer tema, 

.incluidadas fótos ou 

'• • • • • • + • • • • • • • Ao meu entender, o paro en 

Se queremos seguir na enume
ración das diversas· anomalías 
do mercado laboral po(Jemos ta
lar tamén da cantidade de horas 
extras que se fan en moitas em
presas. E non as fagas, xa se 
verá o que pasa. Ou cobrar un 

deseños. 
· As colaboracións poderán 
ser resumidas. Prégase que 
a sua extensión non exceda 

~· · 
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· salário case mísero e asinar un
ha nómina case normal. Estas 
son algunhas das moitas formas 
nas que se disfarza o número 
de parados, e que nunca se fala 
delas. 

E ao mesmo tempo todo é nor
mal, e legal.e enormemente preo
cupante para os governos. Mes
mo hai alguns cidac;i$ns de a pé 
que tratan de xustificar a desgrá-

das 60 liñas 
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Carta de 
· solidariedade 
con Xosefa 
1':1alvido López e . 
_Antom R. Ojea 
Chega a min por primeira vez un 
periódico como é debido por fin, 
A Nosa Terra. Lendo as suas 
páxinas topo unha carta dunha 
nai ao presidente do Estado es
pañol e non podo mais .que sef'.l
tir unha profunda coraxe no meu 
peito: seu filio , 
Xos~ Benigno 
Parada Malvido 
suicidouse nun-
ha cela dun cá- O problema 
recere. Sentin non se 
noxa e raiva: 
unha das putre
factas celas do 
sistema carce
lário, cuspia un
ha vez máis o 
carpo dun dro
gadito, despois 
de tela tortura-
do durante 11 
anos e sete me-

· encontra en 
nós, senón na 
sociedade que 
vostedes 
edificaron 

ses. E mentres, a sociedade ga
lega cala e fai de cego que non 
quer ver o que acontece nos 
seus cárceres: Que importa! un 
menos, ladrará algun can. 

Eu escrebo desde o cárcere, é 
certo, e desde aqui quero dicer 
que nos anos que levo na mes
ma, desterrado da miña terra e 
dos meus, vin morrer a moitos 
rapaces, a moitos homes , na 
sua maioria drogaditos, cuxo 
único delito foi fuxir a meio da 
toxicomanía dunha sociedade (a 
vosa) asquerosamente egoísta 
e desprezábel. O que di Antom 
R. Ojea nos seus escritos é ver
dade: as cárceres deben desa
parecer. E senón, haberá que 
queimalas e destruilas, por que 
o que ven a acorrer nelas non é 
máis que a vinganza dunha par
te da sociedade que, covarde , 
consente co seu siléncio. 

Despois de oito anos no primeiro 
grau; despois de tres anos no ré
xime ilegal FIES; xa farto de be
rrar as inxustizas nos cáreceres 
galegas e castellanos; farto xa 
de tantos paus, de illamentos, de 
abusos dos carcereiros , de humi
llacións, e do siléncio daqueles 
que se definen como Cidadáns 
honrados, aprendin unha cousa 
(moi distinta da que intentaron in
culcarme a paus os esbirros que 
tráballan aqui) e é que o proble_, 
ma non se encentra en NOS, se
nón na sociedade que vostedes 
edificaron, e que haberá que 
cambiar a meio da loita, ainda 
que esta teña que ser armada .. . 

Mentres, podedes seguir golpe
ando; eu non son un xemido; 
senón un berro de guerra dese 
os vasos cárceres de merda, os 
cales forman o mellar exemplo 
da subcultura de moitos de vos
tedes. Porque a Xosé Benigno 
Parada Malvido matáchedelo 
aqueles que, co vóso siléncio, 
convertéstedesvos en cómpli
ces. E coma a el, aos moitos 
homes, (moitos deles só rapa
ces), que marren a diário nunha 
fria cela a causa da SIDA, sen 
os xuízes lles concederen a li
berdade. Cómplices de todas 
esas martes en nome dunha fria 
xustiza, edificada sobre a vasa 

-fria conciéncia ... • 

. XOSÉ TARRIO GoNZALEZ 

.. PRISION DE XAÉN. 
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A XII Sem~na Galega de Filosofia vai debater dos dias 17 
a 21 de .Abril a actualidade dos xéneros masculino e 
feminino, dando cabida aos distintos paradigmas nos que 
se articulou o pensamento fe.minista. O corigresó, 

organizado pola Aula Castelao de Filosofia congregará en 
Pontevedra a ináis de trinta relatores que ~presentarán as 
suas aportacións teóricas e debaterán as repercusións 
sociais do sexismo como construción solcial. 

Na Semana Galega de Filosofía 
analisarase a actualidade do sexismo 
Do 17 ao 21 de Abril Pontevedrá acolle o debate sobre os xéneros 
• CARME VIDAL 

Os organizadores salientaron na 
apresentación do programa a von
tade de achegar o pensamento á 
realidade e lembraron as anterio
res edición da Semana que versa
ron obre Democrácia, Ecoloxia 
ou Latinoamérica para xustificar a 
necesidade de que, máis unha vez, 
a filosofia se decante pota impli
cación nos problemas sociais da 
acjualidade. 

A Aula Castelao quer tamén rom
per o enquistamento da filosofía 
na que a razón patriarcal impediu 
que o tema do xénero ocupase un 
espazo relevante. O domínio do 
masculino vertebrou un pensa~ 
mento carregado de prexuízos que 
daban conta dos estereotipos da 
mesma realidade social e foron os 
distintos paradigmas feministas, 
representados na Semana de Filo
sofía, quen loitaron por desartellar 
o ocultamento do feminino frente 
ao masculino dominador apresen
tado como neutro. 

Os distintos paradigmas vixentes 
dan contada actualidade dun de-

bate con pluralidade de enfoques 
que se concentrarán nas sesións 
da mañá do congreso, que res
ponderán a unha. reflexión máis · 
claramente filosófica. Asi, a 
análise dos presupostos do femi
nismo da igualdade virá da man 
da profesora da Universidade de 
Oviedo Amelia Vakárcel, men
tres que a italiana Luisa Muraro, 
do grupo Diotima e a Libraria de 
Mulleres de Milán, encarregara
se de destacar a importáncia das 
estruturas simbólicas das mulle
res dentro do feminismo da dife
réncia. 

O pensamento posmoderno terá 
cabida tamén no programa do 
congreso; cunha revisión a cargo 
de Fran\:oise Col1in, do Col1ege 
International de Philosophie de 
Paris e fundadora .da revista Les 
cahiers du grif Maria Herrera Li
ma, da Universidade de México, 
ana1isará desde a étic'a dialóxica 
as implicacións da diferéncia dos 
xéneros e Miguel Ángel Santos 
Guerra, da Universidade de Mála
ga, encarregarase de descobrir a 
discriminación sexual dos currícu
los escolares. 

Pensar en Galiza 

A análise da problemática dos xé
neros en Galiza centrará as sesións 
da terde, co fin de desenvolver un 
pensamento sobre a base da reali
dade do país. Cinco mesas redon
das debaterán a ·presenza das mulle
res galegas no traballo, a política, a . 
escrita, a imaxe e a educación. 

Da división sexual do traballo fa
larán a socióloga da Universida
de de Coimbra Virgínia Ferreira, 
o antropófogo Mardal Gondar, a 
Secretária Xeral do SLG-CCLL 
Lídia Senra e a voceira da Aso
ciación Galega da M'uller, Nanina 
Santos. A pouca participación 
das mulleres nos cargos políticos 
será debatida por tres deputadas 
do Parlamento galego, que mos
trarán as visións dos seus grupos 
sobre as posibilidades ou conve
niéncia de potenciar medidas po
sitivas para unha maior interven
ción das mulleres no ámbito polí
tico. Mª Xosé Porteiro do PSdeG
P SO E, Pilar Garcia Negro do 
BNG e Teresa Fernández do PP, 
serán as encarregadas de achegar
se á realidade política dos xéne-

exclue 
ás mulleres 

ros, despois dunha apresentación 
da profesora de Filosofía Política 
Mª Xosé Agra. 

Temas como a existéncia dunha
escrita de mulleres ou as dife
réncias no achegamento ao ám
bito público das escritoras, alén 
dunha revisión xenérica da lite
rah!ra galega, centrarán a parti
cipación das especialistas Carme 
Blanco, Aurora Marco e Elvira 
Souto. ·. 

A corporalización do feminino e o 
ocultamento das dificuldades no 
acceso ao público na construción 
da imaxe das mulleres serán anali
sadas pola xornalista _Tareixa Na
vaza, a antropóloga Lourdes Mén
dez, autora de Causas de 
mulleres, e Antónia Muñoz, da re
vista feminista Festa da pal~bra 
silenciada.. 

Os instrumentos didácticos de ca
ra a conseguir unha educación no 
sexista serán. abordados polo pro-

. fesor de ensino Meio Xoán Currás 
Porrúa, o inspector de ensino Pri
mário Agustín Femández Paz e a 
profesora Alícia Puleo. 

Unha visión 
desde o pn~sente 
As sesións de noite debaterán a 
actualidade dos xéneros e cun 
afán divulgativo analisarán a di
versidade de problemáticas ac
tuais de interese social a meio de 
personaxes públicas implicadas no 
tema. Asi, a xornalista Carme Sar
miento falará das mulleres na sua 
diversidade social, achegándose á 
realidade dos países en vías de de
senvolvimento. 

Da multiplicidade de opcións se
xuais e da sua releváncia na con
formación dos xéneros falarán os 
representantes de colectivos gais e 
lesbianas Jordi Petit e Empar Pi
neda. A medida na qt.ie os nacio
nalismos recollen a problemática 
dos xéneros será o tema do relató
rio de Begoña Aretxaga, da Unj-

. versidade de Harvard. 

A XII Semana Galega de Filosofía 
será clausurada pola cantante 
maiorquina Maria del Mar Bonet, 
actuación coa que os organizado
res queren mostrar o diálogo posí
bel na diversidade cultural.• 

• 
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Reeditan a etapa cl~.ndestina 

do Fouce, voceiro 
das Comisións Labregas 
Espiral Maior 

-~ 

editará outras publicacións 
da clandestinidade antifascista 
Coa · saida da edición 
facsimilar da revista 
que no 1973_ comeza- . 
ron a publicar as Comi
sións Labregas de Gali
cia, a editorial Espiral 
Maior inícia unha co
lección de "Histórias e 
Documentos" que pro
cura resgatar diferentes 
publicacións periódicas e 
materiais diversos que ti
veron incidéncia na histó-

. riá do país. Segundo Car
los Xohán Diaz, responsá
bel desta edición eco-par
tícipe nos anos finais do 
franquismo na elaboración 
clandestina déstas publica-

. cións, o Fouce foi a publi
cación nacionalista de mei
rande incidéncia nese mo
mento, "pola regularid~de 
da SU.Jl publicación (8 números 
eñ tres anos); espallamento de ám
bito . nacional; ser a única publica
ción que intervén directamente ns 
problemas do rural e·posuir conti
dos redacionais diretamente asumi
dos polos leitores protagonistas". 

A edición que agora se apresenta, 
cofinanciada polo SLG e con epílo
go de Lídia Senra, recolle en 180 
páxinas, os dezaoito números da 
etapa 1973-1977, o primeiro pro
grama e os estatutos de legaliza
ción, e unha pequena escolma foto~ 
gráfica, que se abre cun retrato de 
Moncho Valcárcel, unha das almas 
do sindicato, e péchase coa foto 
dalguns dos fundadores do sindica
to ao pé do monumento contra ·a 
Cuota Empresarial, unha loita cuase 
mítica que aglutinou as forzas das 
CCLL desde o primeiro mom·enro. 

Unha recuperación 
necesária 

Carlos Diaz e Ramón Muñiz, his
tórian en senllos prólogos a publi- · 
cación e nárran os avatares da sua 
elaboración. "Como militante da 
UPG -reseña C.X. Diaz- tiven 
o encargo en Xullo de 1973 (como 
emigrante residía en Xenebra/Sui
za) de realizar o deseño e os cli-

. chés para a portada do Fouce. Es
tes materi~is, introducidos clan

. destinamente en Galiza (por Ra-

món Muñiz) serviron para 
as primeiras edicións con técnicas 
artesanais. Despois, desde 1974, 
militantes da UPG exiliados en 
Porto (Margarita Ledo e Carmiña 
Graña) artellaron o aparato técni
co para a produción dos clichés. 
Apesar das trabas da clandestini
dade e da represión (non é preciso 
mencionar . Qs feítos do chamado 
Agosto negro do 1975) o Fouce 
sempre estivo impreso na Galiza:•. 

Ramón Muñiz aproveita para facer 
un sucinto percorrido pola xesta
ción das Comisiós ·La bregas, e 
analisa o papel sociolóxico doF ou
ce, "un símbolo da lpita antifran
quista no agro galego demonstrati
vo de que baixo un aparente acata
mento a un réxime que pretendía 
transmitir unha ideoloxia ruraiista 
como portadora de valores a imi
tar, de paz, traballo, abnegación e 
misa, subxacia un malestar en ebu
llición que se se expandía por todo 
o campo de diversas maneiras". . 

. A publicación labrega procurou 
enxertar, como outras publica
cións nacionalistas da época, coa 
tradición xomalística pre-republi
cana, e tomou o seu título do pe
riódico indepei;identista A Fouce 
editado en Bós Aires en 1926. 

Caste.fao na filatélia e o facsimilar 
de Espiral son as próximas publi
cacións previstas.+ 

Xoves 16, ás 9 da noite: 
Presentación da nova revista Alas de papel 

Venres 17: 
Festa de San Patricio. 

·Presentación de Amandi 
o último disco do grupo folk vigués Trisquel. 

DIAS 

• Celebrouse 
o ciclo 
de videocreadoras. 

, en Vigo 
Co título de Desmitificacións , 
c~lebrouse en Vigo os días 13 e 14 
o II Ciclo de Videocreadoras. 
Segundo a organización, da 
Concelleria da Muller en 
colaboración con RP3 e a 
distribuidora Trim·arán, as obras 
expostas no ciclo tiñan como 
denominador común "a 
desmitificación de conceitos e 
comportamentos humáns a través 
do videoarte". Nesta segunda 
edición foron proxectados dous 
vídeos galegos: Sentimento de 
Matusa Barros e +.Esixente, -
Desexable de Rosa Veloso. Outros 
vídeos expostos foron Guerra no 
inverno da húngara Ildiko Enyedi, 
Un espia da norteamericana Suzie 
Silver, Fatal,fatal mirada da 
arxentina Sara Fried ou Non 
soamente os anxos teñen ás da 
alemana Bettina Gruber. + 

• Estrea de 
Nin me 
abandonarás 
nuncr;¡, 

O Centro Dramático Galega 
estrea o Venres 17 a obra Nin me 
abandonarás nunca, escrita por 
Xosé G. Posada Curros na 
posguerra en Lugo co título 
orixinário de Canción galega. A . 
montaxe xira ao redor do drama 
dun mestre e ten como eixo 
simbólico o poema de Rosalia de 
Castro "Negra sombra" e, 
segundo o seu director, Manuel 
Guede, pode servir de retrato do 
noso pais en 1940. Os papeis. 
principais da obra son 
protagonizados por Andrés Pazos, 
Mela Casal, Maxo Barjas e Xosé 
Manuel Olveira "Pico".+ 

• Unha· clase 
didáctica sobre o 
10 de Marzo 

Xerais publica unha unidade 
didáctica de história social baixo o 
título "10 de Marzo", elaborada 
por Víctor Santidrián Arias. Esta 
unidade, con menos de cincuenta 
páxinas, trata de estudar polo 
miudo os acontecementos 
represivos de.1972 no Ferro! que 
deron lugar a o qtie hoxe 
coñecemos como Día da Clase 
Obreira a través dos documentos 
que se publicaron sobre os 
sucesos deses dias. Oriéntase o 
estudo cara os' alumnos de . 
bacharelato que, mediante a 
análise de textos da época pode 
comprender o significado da 
reivindicacións obreiras na 
Galiza. Ademáis de analiqar o 
rexurdir do movemento obreiro no 

· ano 1972, o autor estuda o 
desartellamento das organizacións 
obreiras desde o o comezo da 
ditadura franquista e o marco que 

instaurou o réxime para as 
estructuras sindicais. En xeral, 
esta unidade é unha oportunidade 
para os estudiantes de 
aproximarse históricamente a 
acontecementos non coñecidos de 
abando nas escolas. + 

• Homenaxe a 
Miguel '. "Tranqüilo" 

O vindeiro l de Abril, un grupo 
de artistas galegos homenaxearán 
a Manuela e a Miguel "Tranquilo" 
no Auditorio de Galiza en 
Santiago de Compostela, debido 
ao parón profesional que esta 
parella sofre pola enfermidade de 
Miguel. En Febreiro foi sometido 
a unha intervención cirúrxica en 
Madrid da que ainda se está a 
recuperar. Con máis de trinta anos 
na música, Miguel pasou por 
grupos como Brider's e 
Tranquilos e colaborou cos 
Tamara e con Andrés Dobarro. 
Na década dos 70 comezou a 
actuar coa sua muller Maria 
Manuela e forma tamén, o grupo 
Ledicia dirixido aos nenos. 

Os artistas que participan na 
homenaxe, que queren denunciar a 

. desprotección que sofren en caso 
de enfermidade, son, entre outros: 
Na Lua, Muxicas, Leixapren , Nani 
García, a equipa do programa 
radiofónico Cone Carmela que 
chove e a própria Manuela.+ 

•En Vigo 
inauguran un· 
tércio de 
biblioteca pública 

"Mellor aberta, ainda que sexa 
con meios cativos". Con este 
critério posibilista abreu ao 
público a Biblioteca Central de 
Vigo o pasado dia 11. Vigo era 
unha excepción absoluta entre as 
cidades europeas de máis de 
douscentos mil habitantes por non 
contar con este servizo elemental. 
A instalación figuraba no 
programa eleitoral do alcalde 
Manuel Soto que chegou a 
alcaldía no ano 1979, pero o 
governo do PSOE delegou 16 
longos anos a sua 
responsabilidade, primeiro no 
Govemo central e despois na 
Xunta. Dunha plantilla precisa de 
corenta persoas, o Concello só 
proveu duas, polo que a 
biblioteca infantil, parte clave do 
proxecto, permanece pechada e 
40.000 volumes non están 
catalogados. O concelleiro de 
Cultura subliñou o gasto asumido 
polo Concello, que en todo caso é 
interior aoque gastou a 
administración municipal nun ano 
na factura de iluminación 
eléctrica do centro urbán.O 
alcalde Carlos González Príncipe 
non asisteu á inauguración .• _ 

• Nordesía, arte 
galega en distintas 
formas 

O Mércores 15 inaugurouse en 
Santiago, na Casa da Parra e nas 
sás de San Martifio Pinário, a 
primeira edición de Nordesía , 
que recolle as propostas de once 
artistas galegas até o 15 de Abril. 
As obras artísticas apreséntanse 

- en soportes variados: pintura, 
escultura, fotografía, instalacións 
ou audiovisuais e a mostra ten a 
intención de dar a coñecer aos 
artistas do país. OS participantes 
en Nordesía son: Jorge Barbi, 
Tono Carbajo, Rosana Camero, 

. Carmen Hermo, Holga Méndez, 
Isaac Pérez Vicente, Armindo 
Salgueiro, Xosé Teiga, Enrique 
Velasco, Manuel Vilariño e Antón 
Reixa. Precisamente, este último 
proxectará un vídeo como prólogo 
da mostra, que e estreara na Feira 
Internacional de Arte 
Contemporánea de Madrid 
(ARCO), e que combina cun 
recital de poema e mú ica. • 

• Nova ubicación 
para o Museu de 
Belas Artes da 
Coruña 

A partir do Xoves 16, os fundos do 
Museu de Belas Artes da Coruña 
trasládanse do vello Consulado ao 
novo edificio, no solar do que foi 
Convento das Capuchinas. A 
construcción, financiada polo 
Ministério da Cultura, ten máis de 
cinco mil metros cadrados e posue 
sás oe exposición ' biblioteca e 
laboratório de restauracións de 
bens mobles que traballará para 
toda Gal iza.+ 

• Acércase 
o VI Festival 
Intercéltico do 
Porto 

Perante tres dia ", 7 e 9 de Abril, 
celébra e en Porto a VI Edición 
do Fe tival Intercéltico cuxa 
actividade central é a mú icaco 
concertos de Realejo de Portugal e 
Boys of the Lough de E cocia no 
primeiro dia; Skoh an de Bretaña e 
F airport Convention de 
Inglaterrra no egundo e Luar na 
Lubre de Galiza e Four Men & 
Dog de Irlanda no dia de peche. 
Ademáis, as actividades 
·complementárias son o debate 
sobre a prensa folk europea na 
que participará o colaborador de A 
Nasa Terra , Xoan Manuel 
Estévez, unha exposición sobre 
José Afonso, unha fei.ra do disco 
celtifolk e unha escapada 
intercéltica o 9 de Abril.+ 

Fairport Convention será o representante de Inglaterra no Porto. 



X osé 
F. Freixanes 
Na búsqueda 
da memória 
Freixanes foi un dos nomes clave· 
da renovación da pintura galega nos 
anos 80. Hoxe o pintor pontevedrés, 
residente en Madrid, avanza por ca
miños persoais afastándose de cal
quer academicismo; as suas propos
tas oferécennos sempre unha aliada 
persoal á marxe de modas e frivoli
dade . Póde e ituar dentro do pen-
amento de Malevich: "o desenvol

vimento máis significativo na arte 
foi o seu cámbio cara á non obxecti
vidade e a ua liberación do contido 
que durante miles de ano estivo 
vencellado á me ma". 

E te dia Freix~ne apresenta en 
Madrid, na Galería Edurne, a evo
lución do eu traballo máis recen
te na expo ición titulada 'A me
mória borrada". Está dividida en 
dou grande espazos: o primeiro, 
formado por unha trintena de pe
quenos cadros que podémos con
siderar individualmente ou en 
conxunto porque hai unha Fela
ción entre ele e o cadro dialo
gan entre i. O egundo espazo 
con titue o grande eixo, o núcleo 
argumental da expo ición. Trátase 
dun cadro de grande formato feito 
a partir dunha fotografía do avó 
do pintor, Valeriana. Desde ese 
dado o artista vai activando o pre-

. ente no que sempre achamos o 
recordo da infáncia perdida. 

Esa foto e tá traballada de dife
rente forma : erigrafia, re ina de 
polié ter e outro tipo de técnica 
que egundo o pintor 'entretiñano 
mái e afirmaban o seu intere es 
dentro da pintura". Son unhas ma
nife ración feita no pre ente o
bre o pa ado que emerxe coma 
unha onda no mar da Lanzada o
bre a auga do novo dia. 

GALICIA S.L. 

Xosé F. Freixanes. 

Através dese simbolismo, dase un 
diálogo. entre eses dous tempos e é 
o máis suxerente e recorrente da 
exposición. 

Este cadro poderia ser unha home
naxe a todas aquelás fotografías 
que dalgunha maneira permane
cen no noso recordo. Ao Xosé 
Freixanes o recordo dunha cousa 
privada lévao ao que lle interesa, 
que é a lembranza colectiva. 

on é algo novo esa obsesión de 
Freixanes pola fotografía senón 
que lle 1eva moitos anos roldando 
pola testa e polos pinceis xa que 
como dixo John Berger, "a foto
grafía é o olio de Deus". 

Até o nacimento da fotografja o 
pintor era o croni ta do seu tempo, 
recordemos a coñecida obra de 
Jacque -Lou David "A coroación 
de Napoleón e Xosefina". Coa in
vención do aparello . fotográfico, a 
no a memória queda gravada co
mo testemuña de e tempo concre-

to, pero o pintor, o artista, seguirá 
tendo a abriga dé continuar sendo, 
ainda que doutro xeito, o cronista 
do momento, 
da sociedade 
na que vive. 

Nesta exposi
ción observa-
mos a cons
tante preocu
pación do pin

Posue unha 
maneira de 
facer, de 
traballar, 

tor ponteve- que mostra 
drés por b~ s- , a eterna 
car novas lm- l . ,, 
guaxes artísti- re ac1on 
cas, ainda que ·entre a vida 
tamén pode- e a arte e a 
mos ver al-
gunha obra sua mútua 
traballada co- influéncia e . 
as experién
cias de talco e 
pedra pómez 
so bre lenzo. 
Freixanes s i-

contáxio 

nal que a sua contínua evolución· 
débese a que cando ten a linguaxe 

CRÓNICA · 

Sete entrevistas a empresarios galegos singulares 

trillada e moi manida ahórrese e 
necesita procurar outras técnicas 
que reafirmen os seus intereses 
dentro da piótura. 

Posue unha maneira.dy facer, de 
· traballar, que mostra a eterna rela
ción entre a vida e a arte e a sua 
mútua influéncia e contáxio. O 
que é para Joseph Beuys "comple
ta identificación da arte coa vida". 

Na sua obra sempre houbo cons
tante preocupación polo ser huma- · 
no e ademais dase unha reflexión 
emocional e intelectual. Como di- . 
xo Leonardo, "a arte é unha causa 
mental''. 

Xosé Freixanes apreséntasenos co
mo un romántico de ffn de milénio 
que fuxe dunha arte actual tantas 
veces banal e superficial. Vai di
recto á eséncia do ser hurriano que 
cada novo amencer vaise esvaendo 
na procura de n·ovos horizontes.• 

PEDRO RIELO LAMELA 

En Galicia, Sociedade Limitada, Daniel Romero e Manuel Rúa dialogan con empresarios 
e financeiros galegos do momento: Manuel Rodríguez, de Rodman/Polyships, Xerardo García 
Campos, de T elevés/lntelsis, Isaac Díaz Pardo, do Grupo Sargadelos, Alfonso Paz Andrade, 
de Pescanova, Adolfo Domínguez, de Adolfo Domínguez'S.A., Guillermo de la Dehesa, do 
Banco Pastor e José Posada, de Arposa e Marrón Glacé. 
Un libro imprescindible para mellor coñece-la Galicia de hoxe e os seus retos de futuro 
dende a óptica· empresarial. 

NA MESMA COLECCIÓN 

Daniel Romero e Manuel Rúa 
·XERAIS 

~~ 
~~ 

MATÁDEO MAÑÁ 
Elixio Rodríguez 

NAUTILUS 
Bernardo Máiz 
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E~presários galegos 
Co título de Gafícia S.L., Daniel 
Romero e máis Manuel P. Rua, fan a 
entrevista-retrato dun fato de 
responsábeis de empresas galegas. 

· Manuel Rodríguez, Xerardo Garcia 
Campos, 1saac Díaz Pardo, Alfonso 
Paz Andrade, Adolfo Domínguez, . 
Guillenno de la Dehesa e José Posada, 
compoñen este cadro, que trata de 
aproximar as posicións a respeito de 
Galiza destes sete persoaxes con moi 
dispar posición e proxecto: desde a 
marca galeguista de nacimento de 
Sargadelos, ao carácter pioneiro de 
Televés; da indústria de trarísfonnación 
-de recursos próprios de Pescanova ou 
Posada á construción naval, o téxtil ou 
o negócio bancário. Está editado na 
série Crónica de Xerais. + 

Contos de Xoaquin 
Nas Edicións do Castro Maruxa 
Olavide recolle con este título unha 
série de vinte contos, relatos situados 
nunha tertúlia doméstjca en clave de 
humor. Apresentados por Carlos Yeira 
como "encadre sinxelo, dásico, 
debedor do mesmo Décamerón". A 
autora colabora habitualmente en El 
Ideal Gallego e El Correo Gallego.• 

Tres anos en guerra 
Culmina Claudio Rodríguez Fer- en A 
literatura durante a guerra civil 
81836-1939), unha investigación da 
que ten deixado abondosas pegados 
nestes anos: Que sucedeu coa nosa 

· literatura nos temposlde guerra? 
Aborda n!\) nvestigacióf) o traballo na 
Galiza ocupada e no primeiro exílio 
republicano, para despois adentrarse 
no proceloso mar da emigración-exílio. 
Revistas, xomais, libros perdidos, 
serven para compoñer o pano de fondo 
desde dramático momento, sen deixar 
de examinar produción nengunha pola 
sua prócedéncia ideolóxica. O traballo 
inlue ·en apéndices pasaxes· bélicas 
referidas a autores fundamentais na 
cultura galega, desde Dieste e Castelao 
a Otero Pedrayo"li Noriega Varela. • 

Estudos 
sobre a língua 
Henrique Monteagudo prepara en 
Galaxia unha edición co título Estudos 
de socioiingüística galega (Sobre a 
norma do galego culto). 
"Contribucóins sobre a 
esandardización da língua galega 
escritas por especialistas e destinadas 
ao público especializado e ao lector 
culto interesado", anúncia na !apela. 
Colaboracións de Zarco Muljacic, 
Antón Santamarina, Benigno 
Fernández Salgado, F.Fernández Rei e . 
o próprio Monteagudo co denominador 
comun de que "os factores lingüísticos 
e sociolingüístico non actuan aillados, 
senón en relación dialéctica".• 

/~ 
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Para 
. 

consumir e 
esquecer 
Cadea perpétua 
ó cine carcelário ten sido conside
rado un subxénero menor, debedor 
do chamado "cine criminal" ese no 
que ten cabida tanto o cine de 
gangsters, o negro ou o policiaco. 
Xtirdido a comezos do sonoro, non 
é cativa a relación de filmes que te
ñeCLa presidiários e policías como 
protagonistas: uns reflexan e repro
ducen as condicións de vida nas 
cadeas, outros empregan eses cená
rios para contar históiias laterais, 
alguns sérvense deles para denun
ciar o que amosan e os menos de
buxan desde o microcosmos dos 
presídios a violencia estrutural do 
sistema. En 1932. duas fitas, "Son 
un fuxitivo" e "20.000 anos en 
Sing Sing" serviroh, sobre todo a 
primeira delas, para que o Congre
so dos Estados Unidos revisase as 
leis penais relativas ás cadeas per~ 
pétuas. As películas de Mervin Le
roy e Michael Curtiz encetaban asi · 
un xénero de' grandes éxitos e de 
probada rendabilidade na billeteira, 
que ao longo dos anos seguintes 
aportaría exemplos tan interesantes 
como ''Forza Bruta" (Jules Dassin 
) nos anos cuarenta (a obra mestra . 
do xénero); "Sen remisión" (John 
Cromwell) ·nos cincuenta; "O ho
me de Alcatraz" (Frankheimer), ou 
"A lenda do indomábel" (Rosem
berg), nos sesenta -cicais a década 
mais prolífica-; "O cárcere de cris
tal"(Gries) e "A fuga de Alcatraz" 
(Siegel) nos setenta e xa nos anos 
oitenta "Brubaker" de Stuart Ro
semberg, con Robert Redford co
mo protagonista. 

Baseada nunha novela de Stephen 
King, "Cadea Perpetua" ("The 
Shawshank Redemption ") non é 
unha grande produción multimillo
nária e por iso representaron unha 
sorpresa as sete nominacións con 
que foi recompensada pola Acadé
mia, entre elas á mellor película, ao 
mellor guión adaptado, ao mellor 
actor protagonista (Morgan Free
man) e á máis importante banda so
nora. O seu direc'tor é Frank Dara
bont que tamén asina o guión e de 
quen coñecemos o que xa fixera pa-

Cadea perpétua 

ra o "Frankenstein" de Brannagh. O 
tal Dárabont, que é un bo coñecedor 
do publico americano, manexa no 
seu filme (que . 
pretende por 
momentos 
abeirar moi 
suavemente o . 
território da de
n únc ia) todos 
os ingrediente 
típicos do cine 

. carcelário e os 
convenciona
lismos temáti

Representa 
o paradigma 
da estética 
óbvia, da 
sinxeleza 
e do 

Gos que O per- esquema-
corren: repre- tismo dos 
sión, dureza, coritidos 
homosex ualis-
m o, alcaides 
malvados , 
policias sádicos e brutais, inxusti
zas sen remisión nen esperanza 
(aparente?), anceios de liberdade e 
litúrxia da fu xi da .. ... Pero á marxe 
disto "Cadea Perpetua" é sobreto
do unha pelicula de actores, de bos 
actores. Eles · sosteñen a febleza 
xeral e o seu traballo fai creíbel o 
que ollamos. Neste sentido tanto 
Robbins, como Freernan (que ex
traordinários primeiros planos! 
que xeito máis agarimoso de rir!) 
como os restantes personaxes se-· 
cundários, compoñen uns persona
xes moi ben representados. Con 
todo, queda na retina do especta
dor esa vella sensación do "d~ja 
vu", da reiteración do coñecido, a 
cantilena do espectador: "esa pelí
cula xa a ollei antes". Darabont, e 
o seu traballo, é un bc;m exemplo, 
amosa parte da sustáncia do cine 
americano máis institucionalizado, 
máis conspicuamente rudimentário 
e elemental, comodón e pragmáti
co pero efectivo. 

The 
Wi~hing 

Well 
-- de Connie 
Do ver 
Cando un merca un 
disco o que desexa 
ver cumprido nel son 
as suas expectativas 
antes de adquirilo . 
Que sexa un traba]Jo 
no que poder a~opar 
bons músicos, belas 
voces (se hai canto), 
unha produción coida
da e un has pezas que 

t. • . ~ \ - ; 
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"CaQ.ea Perpetua" representa o pa
radigma da estética da obviedade, 
da sinxeleza e do esquematismo 

· dos contidos, da ilustración mecá
nica· e relaxada dun g_uión sen 
complicacións, da articulación 
dunha dinámica narrativa concebi
da para nenos e carente de contido 
elíptico, valeirada de matices e or
fa dos dobres .sentidos. Todo se 
reitera por se non entendimos e a 
voz dun narrador é a encargada de 
explicarnos o que acabamos de 
ollar ou de anticiparnos o que ain
da non_ ollamos. Salpementado 
cunha boa dose de didactismo e 
de bos princípios, onde os presi
diários chegan a vivir con ledícia 
a sua prisión e a considerar que o 
seu é "o mellor dos mundos posí
beis" (preso institucionalizado?). 

A película, que ten moito de série 
de televisión, e que transmite moi 
evidentemente un cántico á amis-

. tade interracial, non é quen de ar
tellar un discurso denunciador 
efectivo e remata por se con.verter 
finalmente nun producto indisimu
lado de puro mercadeo inócuo e de 

-consumo intrascendente e, xa que 
logo, de imediato esquecemento. • 

Algo máis 
que 

/ . aparenc1as -
A voda de Muriel 
"Mad Max" ou "Cocodrilo Dun
dee" non son as únicas mostras do 

engaiolen a cada escoita máis ao 
~eceptor. En suma, un bon disco. 

Neste pozo d11s desexos ("The 
Wishing Well"), da norte-ameri
cana Coimie Dover, os músicos 
recrutados por ela son brillantes: 
Aly Bain e Christy O'Leary de 
Boys of the Lo "'gh, Manus Lunny 
de Capercail tie, Brian McNeil 
que foi da Batlefield, e Phil Cun
ningham (ex Silly Wizard) que 
t~mén fai dob ·ete coa sua faceta 
de produtor Tia que é, tamén, moi 
competente. Da bel a ·voz enea~ 
rrégase C. Dcver, que non se li
mita só a estr; "quefacer', senón 
que é compos ;tora dalgunhas pe
zas, entre el.is o único instru
mynto do álbl1me ("Weston"), no 
que ' os músi< os sab~n recriar o 
argallado pola artista de Kansas. 

. Hai temas de todo tipo, .desd.e as 

A voda de Muriel • 

cine que se f~ en Ausrrália pois 
que A Voda de Muriel.situase xus
tamehte nas antípodas dese cine de 
consumo e de escaso valor para 
anunciamos a vitalidade dalgun dos 
seus cineastas, neste caso P.H. Ho
gan que fai aqui a_ sua "opera pri
ma". Certamente, a fita ten moito 
máis dentro do que "aparentemen
te" trasluce. Semella unha película 
en ton de comédia intrascendente, 
cutre, ramplona, que amosa certo 
tics da sociedad australiana, nun re
trato de costumes ás veces escato
lóx ico e excesivo que só pretende 
divertir sen máis. Pero se a ollamos 
de preto, comprobaremos como es
te guión e as imaxes que o envol
ven (sempre funcionais e directas) 
agachan unha 
crítica mordaz 
e aceda, lúcida 
e cruel contra 
a sociedade 
que reflexa. 
P.H. Hogan 

Fita 
SUiprendente, 
critica e J 

·narra a história mordaz, 
dunha muller; realizada 
Muriel , que 
habita nun con moita 
mundo irreal solvéncia e 
tirado das le-

soltura tras das can
cións do grupo 
sueco Abba, 
que é vüima 
dos seus complexos e traumas (fea, 
regordecha, rexeitada polas suas 
amigas) e que decide montarse un 
universo de mentiras que sirvan de 
fuxida da sua triste realidade, na 
que está m~i presente a sua mesma 
família de parásitos inservíbeis. O 
filme que é, en efecto, unha comé
dia fondamente crítica, artellada 
sen trabadelas morais, nen coarta
das ben pensantes, revélanos a un-

devanditas composicións pró
prias, até tamas tradicionais 
arranxados ou 
reinterpreta-
cións de can-
cións doutros Na obra ten 
artistas coa cabida 
voz de Dover unha 
marcando o 
bon ton xeral. 
Na obra ten 
cabida unha 
incursión na 
música reli
xiosa da idade 

incursión 
na música 
relixiosa da 
idade m€ia 
e duas 

meia e duas 
a p r o x i m a - a proximaci 
e i ó n s a o óns ao 
country (as CO t 
orixes mar- un ry 
can), con 
grande resul-
tado en "Where Shall I Go?". É 

. curioso que Dover sendo dos 

ha descoñecida pero espléndida ac
triz, Tont Collette, que é quen de 
dar vida a esta muller de per onali
zada e de ficción que ofre a con
secuéncias da sua supeditación a un 
pai, político corrupto e venal dun
ha cidade de província . Con todo, 
o mái intere ante da fita, aquelo 
que a convirte nunha men axe li
beradora e femini ta, é a transfor
mación de ta muller nun er ceibe 
afa tado do eu complexo e li
gadura familiares, plena de ternu
ra e solidariedade, que escolle vi
vir a sua própria vida e recobrar a 
súa autentica imaxe, aquela que a 
separa da irrealidade con truida ao 
caron das letras do eu grupo mu
sical preferido. Pouco importa que 
sexa a traves do matrimonio como 
Muriel conquira a liberdade e re
cupere o seu "eu"(o outro era fal
so); eso no sera, a non ser que se 
vexa demasiado de cerca, unha 
concesión ao convencionalismo. 
Pola contra, o casamento é tinha 
c-0artada empregada por Muriel 
para , a partires de e momento, ra
char co seu pasado e ceibar e dos 
seus traumas e complexos. Certo 
que Muriel casa, pero hai un moito 
de caricatura e irreverencia nesa 
accion (cambio Mendel honn por 
Abba) e para ela so representara 
unha estratexia da que pouco des
pois tamen se liberara. En suma, 
fita sorprendente(sorprendente
mente tamen non ianqui), critica e 
mordaz, realizada con moita sol
vencia e soltura,(e con poucos me
dios, o que lle da dobre valor) moi 
ben interpretada e cunha hi tória 
que denúncia o modelos de com
portamente social para falar dun 
cine de idea e de compromiso.• 

CELSO X. LÓPEZ·PAZOS 

EEUU teña as suas raíces no 
mundo celta, do que extrai grande 
parte do material que integra, en 
espírito, o seu repertório. 

Até canta en gaélico a peza que 
abre o disco, a maravillosa "In. _ 
Aimsir Bhaint an Fhéir", com
posta a meias con Phil Cunning
ham. Merece un destaque espe
cial a fermosa e intimista peza 
que dá o título á obra e no que a 
cantante verte toda a su.a sensi-
b il idade. C. Dover inclíriase 
máis polos temas lenes , ainda 
que non se esquece dos ritmos 

·meios. En todos eles sabe de- · 
sen volverse con grande soltura e 
competéncia. ' 

Polo tanto non é este nen máis, 
nen menos, que un bon disco.• 

ÓSCAR LOSADA 

' 1 
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~ Unha· reflexión sobre relixión e amor desde o cabaret 

Amén 
Nova proposta teatral da ComjJañia de Maria 
• AMANDA ÁLVAREZ 

Provocación, ironía e 
crítica, danse cita no 
último espectáculo da 
Compañia de Maria. 
"Ámén" revela unha 
vez máis o bon facer 
destas duas actrices da 
escena galega. Maria 
Pujalte e Maria Bouzas 
van mái alá nesta, a 
ua nova proposta e 

provocan no público 
un orriso reflexio 
of er cendo unh vi ión 
paródica da relixión. 

Con mú ica de Nicho Varullo e 
guión e dirección de Xabier Pica-
110, as Marias convértense en duas 
peculiares monxas que deben con-
eguir rapidamente fundos para os 

orfo que teñen ao eu coidado. 
E te cativos on todos fillos da 
~asualidade abandonados no con
vento das Marias, e só elas son 
responsábeis do que lles poda 
acontecer. Sor Ra e Sar Ro prés
tanse a unha gala benéfica para re
cadar fundos, e recorren ao espec
táculo que máis beneficios produ
ce nunha época de crise: "O Caba
ret". A partir este momento pode
mos seguilas nunha transforma
ción que as leva dos hábitos ao 
coiro e as cadea . As alusións á 
actualidade vanse misturando nos 
diálogo e nos números musicais 
cos perfis humanos dos dous per-
onaxes. Ante unha coidada-c ilumi

nación e e tética vái enos desve
lando o encentro e a hi tória de 
dua monxa , o eu de exos, 
me mo o mái e condido , e a 

ua contradición . Amén ou 
Amen é tamén unha reivindica
ción obre o amor e a ua diver i
dade. A audá ia do número final é 
unha boa proba. 

Maria Pujalte e Maria Bauzas sa
ben que esta nova montaxe e tá 
rodeada de leitura diferente e 
non on allea ao de acougo que 

Maria Pujalte e Maria Bouzas. 

poda producir nos espectadores, 
sen embargo elas consideran que a 
estas alturas é moi difícil provocar 
xa que a realidade supera en moi
tas ocasións a fantasía e no mundo 
do espectáculo cada vez resulta 
máis difícil escandalizar. Neste 
sentido as duas coinciden na afir
mación "Somos conscientes da 
importáncia dunha moritaxe como 
Á.mén, mesmo sabemos que algun
ha das persoas asistentes pode che
gar a sentirse incómoda con cerras 
expresións e xestos, pero eremos 
que en xeral o público reacciona 
dun xeito natural ante cerras paro
dias e sentímonos satisfeitas con 
esta reacción porque era o que per-
eguiamos. Queríamos facer unha 

obra diferente a "Fisterra-Brod
way" algo menos arrevistado e 
que fo e máis cabareteiro, máis 
duro, algo que en vez de provocar 
a gargallada produci e un sorriso 
de complicidade. Cremos que con 
Amén estámolo conseguindo". 

Actrices-empresárias 

A Compañia de Maria ademais da 
función diária na sala Nasa en 
Santiago de Compost,ela que re-

ANOSATERRA 

matará o vindeiro dia 17 de Mar
zo, continua oferecendo a distri
bución dos seus anteriores espec
táculos: o cabaret "Fisterra-Broad
way" e a obra de teatro "Squash". 
Isto comporta un 

satisfeitas con elas. Ao final do 
dia sentímonos cansas pero com
pensa, porque isto foi o que elexi
mos, e no fundo pode haber persa- _ 
as que pensen que somos privile-

grande esforzo, pe
ro as Marias (Maria 
Pujalte e Maria 
Bouzas) asumen es
te reto corno asumi
ron ser as empresá
ri as do seu último 
espectáculo. "Se 
continuamos con · 
este ritmo podemos 
rematar cun ataque 
de nervos ou unha 
úlcera de estomago. 
Sabiamos de ante
mán que non era fá
cil, e apesar de todo 
solicitamos un cré
dito persoal para 
monta¡; "Ámén". 
Estamos distribuin-
d o " Squash" in-
cluindo campañas 
pedagóxicas e cfr-

'E -- stamos moi 
interesadas en 
recuperar as 
funcións nos 
bares ainda 
que haxa que 
adaptar a 

. coreografia ás 
: ·características 

<lestes locais 

xiadas, porque fa
cemos o que máis 
nos gosta que é 
actuar e pretende
mos viver do noso 
traballo. ·Polo mo
mento ímolo con
seguindo". 

Despois de San
tiago as Marias 
percorrerán a xe-

. agrafia galega co
mezando pola ci
dade de Vigo e 
seguind'o na Co
ruña e Ferrol. O 
circuíto desta 
montaxe é moi 
semellante aos 

· anteriores, xa que 
son espectáculos 
pensados para po
der ser cenifica-

cuítos de teatro á italiana. O real
mente importante é <::onseguir as 
funcións e posteriormente quedar 

dos en pequenos teatros, salas al
ternativas ou pubs. "Estamos 
moi interesadas en recuperar as 

Morreu Ovidi Montllor, voz principal da can\=Ó 
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funcións nos bares ainda que ha
xa que adaptar a coreografía ás 
características destes 1ocais. Este 
circuíto non está controlado nen 
manipulado e traballas con moita 
tranquilidade". 

Un xénero novo 

Nos últimos tempos na Galiza 
xurdiron recoñecidos/as actores e 
actrices que están sendo .contrata
dos por diferentes canles de T.V. 
e directores españois. IstQ signifi
ca que existe unha canteira de 
profisionais nos que os especia
listas empezan· a reparar. Contra
riamente ao que sucede ná costa 
mediterránea, Galiza non é un 
país de grande tradición teatral, e 
portanto o cabaret non ten aqui 
grandes expoñentes. Isto é un no
vo reto para estas duas actrices. 
"ao non haber tradición teat: al é 
Jóxico que non se desenrolase o 
cabaret. Para nós o reto está en ir 
abrindo camiño neste xénero que 
por outra parte é tan ben recebido 
polo p(iblico. Es~ase demostrando 
que estes espectáculos de eque
no formato están criando o seu 
próprio público en circuítos e es
pazos alternativos, e ao tempo 
sentando as bases e formapdo no
vos espectadores que acudan ás 
propostas teatrais libres do pre
x uízo co que tantas veces se 
identifica ao teatro galego como 
algo excesivamente sério, triste e 
aborrido". 

Lonxe de ambiciosos proxectos 
de elevados custos económic·os 
que~a máis das veces non se ren
tabilizan na sua distribución polo 
país, alguns dos/as profisionais 
do teatro galega están demos
trando a sua valía apostando por 
uns espectáculos que con humor, 
crítica, e ironia falan dos grandes 
temas de todas as épocas e tamén 
do aquí e o agora. Asumindo ele_. 
.vados riscos económicos e perso
ais, non evitando un claro en
frentamento coa política teatral 
que desde as jnstitucións se está 
a facer,. os grupos como "A 
Compañia de Maria" e outros de
mostran dia a dia que aquí tamén 
se fai bon teatro, hai bons actores 
e actrices e o que sobran son fun
cionários da cena.+ 

"Magoábame que a xente non coñecese aos poetas cataláns" 
Na madrugada do venres 1 O de 
Marzo morria o actor e cantante 
Ovidi Montllor, unha das figuras 
principais da cultura catalana forxa
da na resisténcia ao frahquismo, en
fermo desde hai vários meses. Nun
ha entrevista recente (EL TEMPS, 6-
Marzo-1995), amosábase esperan
zado e sobretodo cunha vontade 
decidida de encarar novas proxec
tos, e revisaba, incitado polo entre
vistador, Jordi Sebastiá, alguns 
dos segredos da sua capacidade 
desmedida de provocar a emoción 
do público nos seus ~ecitais, nome-

, adamente de poesia, como se veu 
hai vários anos na Galiza, recitando 
versos de Celso EmíliO Ferreiro. 

Vostede é un magnífico recita
dor. Calé o seu segredo? 

Ven de lonxe. Sempre quixen ~er 
actor e de mozo, en Alcoi, intenta
ba recitar porque pensaba que a 
poesía é básica na formación dun 
actor, pero non me saia. Un ami
go, Pep Torró, proporcionoume 
un disco de Fernando Femán Gó
mez e Maria Luisa Ponte recitan
do e comprendin como .se debía · 
facer. Desde ese momento pensei 
que cando puidese leería poesía 
para influir na xente, para incitala · 
a ler. Supoñia que se me tiña pa
sado a min, poderia pasar11e a ou
tras persoas. ·E iso sucedeu cando 
descobrin i\()s nosos poetas. Pen
sei que era mágoa que a xente non . 
os coñecese. 

Pero cal é o segredo para emo
cionar ao público como voste.-

de o fai? 

Ao público tes que dar11e o que ti 
queres, combinando diveros poe
mas para telo atel).to e interesado. 
Iso require un bon coñecemento 
dos autores. Eu, normalemne, leo 
t_oda a obra dun autor, non só a 
poética. Mergullarte nun poeta da
che o tono que a leitura precisa. 
Podo equivocarme pero xa teño 
unha liña e non dubido. Todo 
aquelo que dou fágoo. con seguri
dade e a seguridade é o máis im
portate na nosa faena. Cando saes 
a un escenário debes estar conven
cido. Se non, Jisca! 

A can\:Ó 

Montllor, que vimos por derradeira 

vez desde Galiza actuando na TV . 
durante o recital de homenaxe a 
Rairnon, tiña ünha longa ringleira 
de obras de tatro e películas (Furti
vos, foi quizais amáis difundida). 
Cando cantaba ia sempre vestido 
de negro, e sobre o devir da can~ó 
catalana, e a falta de apoios que ten 

. nestes últimos anos, manifestábase 
decindo "non entenderei nunca que 
un património deste tipo se destra
gue. Aqui non habia tradición de 
can~ó e que despois de vinte anos 
de funcionamento ... vinte anos! 
Aqui tiñamos unha grande profi
s~onalidade. Non é broma o que 
fan Serrar, R.aimon, Mº del Mar, P.i 
de la Serra, Lluis Llach. Que de sú
peto todo iso se vaia ao traste. Tan
ta coña de país e fac.émolo pior que 
en calquer parte".+ 
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C onsidérase vivindo 

nun exílio interior, 

entre unha sociedade 

aletargada, inoapaz de 

abrir espácios ao 

debate democrá~ico, 

mália os anos 

transcurridos de 

autonomia, e impotente 

á hora de xerar un 

público ilustrado. 

Ramiro Fonte 

(Pon¡edeume 1957) ven 

de dar a coñecer a sua 

última obra, o libro de 

poemas Luz do 

mediodía 

(Espiral Maior). 
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Ramiro Fonte 
"Entre os intelectuais galegos 
hai un entreguismo xeralizado" 
• MANUEL VEl~A 

Falar de compromiso está pasa
do de moda. Xogan os escritores 

· algun papel hoxe en Galiza? 

Nc_m fumos capaces de criar unha 
cultura democrática que dese aco
llida ao P,ebate e ao pluralismo. 
Nos últimos anos de autonomia, 
quitado pequenos sectores, non 
soubemos elaborar unha mínima 

opinión. Ninguén arrisca o tipo 
escrebindo. A figura do intelectual 
aquí, como persoa que busca a 
verdade, campa pola sua auséncia. 
Hai un entreguismo xeralizado e 
unha acomodación á nova situa
ción. Nunca houbo tan pouca re
flexión, se exceptuamos unha la
bor partisana case, en certas obras, . 
en certos lugares, pero nunca nos 
primeiros planos. Isto ten a con
trapartida ae obligarte a un exílio 

O INSTITUTO GALEGO DAS ARTES ESCÉNICAS E MUSICAIS 
presenta, a través do 
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO, 

''Nin me 
abandonarás nunca'' 
de JOSÉ G. POSADA CURROS e LUÍS DE GALVEZ, 

ba.ixo a dirección de llllanuel Guede Oliva 

CONSELLERÍA 
DE CULTURA 
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interior que che fai ler e escreber 
máls. Estás como un monxe me
dieval nun mosteiro do Cister. 

En do~e anos publicou once li
bros. E vostede un escritor moi 
prolífico. 

Non, non. Son moi obsesivo. Se 
non lle dese tantas voltas publica
ría unha cifra moito maior. A min 
lévame moito tempo escreber e 

-
escrebo todos os dias. O meu últi-
mo libro de poemas está rematado 
desde hai ano e médio e pasei 
máis de dous con ·el. O que si 
aceito é que me interesan dema
síados temas, demasiados xéneros. 

Supoño que o traballo xornalís
tico significará para vostede un 
descanso. 

Hai quen pensa que o xomalismo 
é enemigo da literatura. Pero eu 
coido que o escritor debe arriscar 
opinións. O campo de batalla de 
moitos escritores 

demasiado fascinados pola _idea 
do vangardismo,,e pola idea da li
teratura como busqueda do éxito 
ou como espectáculo. V exoos de
masiado entreguistas á esa cultu
ra do efímero que tamén nos ali
mentou fatalmente a moitos de 
nós na ·década dos oitenta. Gosta
riame que se decatasen de que es
creber é un labor de corredor de 
fondo. Esta cultura de fastos que 
ainda persiste fíxolle un flaco fa
vor á literatura. 

Non ere que a literatura galega 
actual está a aba
near entre a noveestivo na prensa e 

alguns consegui
ron tanto relevo 
nese eido como na 
sua obra criativa. 
Non ·se poderia 
entender a Cun
queiro sen lembrar 
que moitas veces 
tiña que escreber 

'A narrativa 
galega 

la trivial e mimé
tica, nunha extre
ma, e as obras 
formalistas e her
méticas na outra? é unha grande 

esca pista" Entre liñas coido 
que acabas de di 
cer algo que é cer
ro: a narra ti va é 
un xénero máis de 
batalla, mái di
recto, en canto 
que a poe ia é o 
que permanece. 
Por iso a poesía é 
poderosa , pero 
subterránea e o 
seu público máis 

da nada un artigo 
diário. 

A sua obra pode
riase calificar de 
nostálxica, cando 
menos a. sua obra 
poética. Chama is
to a atención ten
do en conta que 
vostede é un escritor ainda novo. 

É certo que na miña visión do 
mundo hai un pouso de nostálxia, 
como pode habelo de escepticis
mo. Pero· a miña noción da nostál
xia non é escapista. Non busco un 
refúxio no tempo pasado. O que 
teñen os meus libros de nostálxi
cos ou evocativos téñeno tamén 
de interrogativos sobre o presente. 
Coido que a nostálxia é un dos re
versos da memória e a memória 
segue a ser unha das armas éticas 
ás que nunca debemos renunciar. 

Pero a nostálxia pode agachar 
tamén un sentimento de impo
téncia ante o presente. 

Non, non. A miña nostálxia repito 
que está tamén dirixida ao presen
te. É un modo de apontar á utopía. 
En último extremo a arte non é 
concebibel sen utopía. A novela 
moderna comeza cunha grande 
utopía que é o Quixote. 

Exito e literatura 

Vostede pertence a unha xene
ración intermédia dentro da li
teratura galega. Que opinión 
ten das últimas fornadas de es
critores? 

Tocante aos poetas, véxoos ainda 

VIGO 

pequeno. Iso obedece a algo que 
fatalmente estamos a viver en 
Galiza : a falta de público como 
referéncia. O que sabemos é que 
hai un público escolar e, xa que 
logo, escrébese para iso; ou un 
leitor ideal, moi competente, pe
ro escaso, aqui como en calquera 
outra parte. Son, enton, leitores 
distintos. 

É unha escisión moi forte, non? 

Si. É unha escisión forte e perigo
sa. Déixanos aos escritores á in
tempérie. É difícil escreber sen 
coñecer o rostro dese leitor. Pero 
coido que ao final comparecerá. 
Eu, en todo caso, tampouco escre
bo para a inmediatez, nen para o 
pelotazo. 

Literatura e diglósia 

Alguns deconstrutivistas falan 
do problema técnico que provo
ca a diglósia. O narrador ten 
que situar, por exemplo, diálo
gos en ambientes nos que o gale
go non está vivo. 

A TVG deulle un xiro copernica
no a este problema. Xa estamos 
afeitos a escoitar a Woody Allen 
ou aos protagonistas dunha obra 
~e Bergman fa]ando, en galego. 
As veces, cando se e crebe, hai 

Centro Cultural Caixavigo 
17 e 18 de marzo ás 22:00 lioras 
19 de marzo ás 20:30 horas 
NARÓN 
Auditorio Municipal 
23 de marzo ás 11 :01> horas 
24 e 25 de marzo ás 20:30 horas 
SANTIAGO DE COMPOSTEIA 
Teatro principal 
do 29 de marzo ó 6 de abril, ás 20:30 horas 

LUGO 
Auditorio "Gustavo ·Freire" 
25, 26 e 27 de abril ás 20:30 horas 
OURENSE 
Teatro Principal 
9, 10 e 11 de maio ás 20:30 horas 
A CORUÑA 
Teatro Rosalia de Castro 
8, 9 e 10 de xuño ás 20:30 horas 



GuieirQ 
CULTURAL 

ANOSA TERRA 
N9 665 -16 DE MARZO DE 1995 29 

5:!5:!55:55:5:!5:!5:!~5 A LITERATURA GALEGA A DEBATE 55:55:5:!5:!5:!5:!5:!5:!5· 
que sair para adiante." En todo ca
so, ·unha língua literária é sempre 
unha convención. Ese atranco 
que citas non é nen sequera dos 
máis importantes á hora de con
seguir que unha obra sexa con
vincente. 

Síntese un escritor con futuro 
nunha lingua minorizada como 
a galega? · 

Creo que o que non fumos capa
ces de criar foi un público ilus
trado. Non quero defender con is
to o despotismo ilustrado. O que 
quero dicer é que tem9s que pro
curar non defraudar á xente nova, 
para que non crea que a literatura 
galega está composta só por eses 
textos faciliños que lle poñen na 
clase. Se de aí van sair leitores 
competentes que van ler grandes 
novelas europeas ou americanas, 
traducidas ao castelán, ternos ta
mén que convencelos de que a li
teratura galega está nese mesmo 
espácio. Por desgrácia ainda non 
gañamos para o libro galega a 
moitos bos leitores que seg.uen a 
mirar a nosa literatura con des
confianza, porque lles parece de 
inferior calidade. 

Que opina desa buscada tradu
ción rápida ao español que 
practican ultimamente alguns 
dos nosos máis recoñecidos es
critores? 

Eu teño case toda a miña poesía 
traducida ao castelán. Pero ese 
non é o problema. O fundamental 
é a convición que· un poña nos 
textos. Non se cámbia de língua 
literária como de camisa. Tam
pouco debemos confundir a litera
tura co marqueting. Unha causa é 
criar persoax.es e outra ser máis ou 
menos coñecido. 

A novela adoita a ser o reflexo 
duo lugar e dunha época. Coida 
que iso está a ocorrer tamén ho
xe en Gal iza? 

A narrativa galega é unha grande 
e capista a respeito do que está a 
suceder. Digo i to no entido de 
que non interroga a realidade so
cial, hi tórica, política, ambien
tal... Claro que e ta cou a non 
e improvi an. Pen o que cada 

quen e crebe da ua teima . Ou
tro do defecto da no a literatura 
foi o de crer que hai que encher 
oco : non temo unha novela po
lic ial , poi fagamo unha novela 
polícial... Non. O que hai que ter 
é unha boa novela que reflexe a 
vida, tanto ten en que eido. O que 
importa é a autenticidade. Com
pre er ambicio o . • 

NON ME TOQUEN 
O ·SUBXÉNERO 

É xa un lugar comun que calquer obra narrativa 
en galego publicada nestes tempos (agás conta
das excepcións) necesita da prescric'ión no en- • 
sino para superar a meritória barreira dos mil 
exemplares vendidos. Eis o estado da cuestión, 
e semella que aos autores e ás autoras non nos 
vai tan mal sabéndonos lidos por moreas de es
tudan tes de primária e secundária, e mesmo 
universitários. Non pode-
mos negar esa realidade: 
os novos literatos com
partimos a honra de figu
rar nas bibliotecas dos 
centros de ensino a carón 
de Cunqueiro, Otero Pe
drayo, Rosalía, Dieste ou 
Ferrín, e no cámbio non 
nos vai tan mal. A que 
obedece esta realidade? 
Cales son os factores que 
a provocan? 

Hai observadores (Ma
nuel Veiga é un deles) 
que se escandalizan 
diante deste panorama e 
culpan as editoriais de 
provocar un suposto re
ba ix e na calidade das 

XosÉ BALLESTEROS 

klinex. Mais non perdamos de vista que, ante 
todo, cada quen escrebe o mellar que sabe. 

Esquecen estes defensores do-:- cultismo que na 
aprendizaxe dunha língua mistúranse distintas 
estratéxias, e unha das máis importantes é a leitu
ra. Eu son dos que defendo un achegamento lúdi
co e activo ao estudo da língua galega, e por ex-

te11sión á literatura en ga
lego. Fraco favor lle face
mos ªº noso idioma se o 

. gramaticalismo se con ver
te na base da didáctica. E 
o mesmo sucede con esa 
visión purista da literatura 
galega que obriga a un 
aluno de lº de BUP a ler 
"Maxina ém a filia espú
rea'" ou "O parco de pe". 
En Madrid segue léndose 
a Calderón, como di 
M.V., máis tamén se le a 
E. Mendoza, e nos institu
tos de Barcelona a Quim 
Monzó (tainén na Galiza) 
ou ao detective "Flana
gan" de A. Maní. 

obras publicadas. Os au- Fina Casalderrei, autora de Asústate Merche. 
tores-as acuciados pola 

necesidade de vender ou • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
publicar veríanse abriga-
dos a facer obras de 
grande consumo, nove
las doadas, amenas, "o 
que mandan os institu
tos..". Baixo esta cativa 
análise culpabilízanse 
aos tres eixos fundamen
tais no complexo proce
so de achegamento da 
criación literária ao lec
tor: Os ensinantes elixen 
a via fáci l da literatura 
que "engancha" (pseudo
literatura), as editoriais 

'O "boom" comercial 
da literatura galega 

consegue a cotio que 
obras recén public~das 
se poñen arredor dos 
tres mil exemplares 

vendidos" 

No tocante a esa crítica 
rotunda ás editoriais gale
gas como axente negativo 
e motivador deste som
brío panorama que. M.V. 
nos debulla, páreceme 
oportuno argumentar o 
seguinte: O "boom" co
mercial da literatura: gale
ga consegue a cotio que 
algunhas das obras recén 
publicadas se poñen arre
dor dos tres mil exempla
res vendidos, en poucos 
meses. Este é un fenóme
no recente, de seis ou sete -
anos para acá, no que 
confluiron dous factores 
decisivos: a) Unha intensa 
promoción editorial nos 
centros de ensino que b) 
motivou a recomendación 
masiva de leituras en ga
lego (autores clásicos e 
actuais). Até entón a tóni
ca xeral nos centros de 

súbense ao carro de pro-
mover novelas "que ven-
dan", e os sofridos cria-
dores só podemos xogar 
a pragmático patemalis-
ta ( e queremos vender) 
e aceitar o contubérnio 
in ti tu to-editorial para 
"tratar de engadar ao público xoven". Como 
re ultado, en palabras do citado M. V., "A no
va literatura galega acaba sendo a primeira ví
tima da obsesión comercial". 

A partir de agora, grazas a este afán de retorno 
aos Clásicos que abandeira M.V., calquer novo 
autor galega que entre no circuíto dos "reco
mendados" será ospeitoso de facer literatura-

ensino era ler somente al
gun autor clásico no curso de Literatura. Hoxe, 
ainda en moitos centros do E.X.B. remata ·o cur
so sen ,os .nenos se achegaren á leitµra en galego 
máis aló das incluídas nos libros de texto. Os 
Planos Leitores das editoriais teñen unha razón 
comercial, está claro, mais tamén desencadean 
un indiscutíbel achegamento dos escolares ás 
obras dos mellores autores-as da literatura infan
til e xuvenil de hoxe en dia. 

No tocante á calidade actual da literatura gale
ga, coido que é o resultado do nível real que o 
colectivo de autores e autoras galegas posui
mos. Nen máis nen menos. As editoriais debe
cen por vender, pero ainda máis por publicar 
obras verdadeiramente significativas no decur
so da Hª da Literatura Galega. É un erro dicer 
que xogan á contra e sexan agora mesmo un 
freo á capacidade criativa de nengun creador 
que se preze. Sucede que hai autores que que
ren afondar nos xéneros ou subxéneros que 
probabelmente sexan máis comerciais, o mes
mo Suso de Toro declara que quer ser un clási
co nos institutos. E que?, acaso mm o é Salin
ger? A estas alturas a madurez do leitor ou lei
tora habitual en língua galega xa está demos
trada e non vai ser vítima do markenting ven- -
dedor de fume, ainda que sexan fumes de pa
pel que Oiria o Alcalá. 

Deixemos pois que os n.ovos leitores se ache
guen seri prexuízos aos xéneros, subxéneros e o 
que a literatura galega poda parir hoxe e mañá. 
Deixemos que cada autor ou autora faga o que 
queira coa sua imaxinación e coa sua escrita e 
apoiemos o esforzo de todos nós' a prol de que 
moi cedo podan as editoriais galegas publicar 
mesmo literatura de quiosco, e tebeos, e álbu
mes de crom-os, e fotonovelas, e o que cadre. 
Ese é o camiño para normalizar dunha vez por 
todas a nosa língua. Eu, mentres tanto, consólo
me relendo cartas coma a que segue, enviada 
por unha leitora agradecida a Fina Casalderrey 
logo de rematar "Asústate Merche". Aí van uns 
anacos, para os puristas reflexionaren: 

Chámome Esther e tefío 15 anos. Ainda non 
hai nen 2 minutos que rematei de ler o seu 
fantástico libro. Síntome moi identificada con 
Auria, non só porque. fai as mesmas cousas 
que facemos todos senón pola sua forma de 
ser, eu compréndoa ... Quero que saiba _que lin 
o seu libro en tan só 4 horas, e todo de un ti
rón. Meu Deus ! ! Nunca lera un libro tan rápi
do ... O seu libro mandouno ler a miña profe 
de Galego, B., a que eu quera moito ·ainda que 
ás veces é un pouco exixente connosco, pero 
sobretodo quéroa porque loita porque os meus 
compañeiros falen a nosa língua, o galego ... 
Eu curso 2º de BUP, e é moi doloroso ver que 
porque un rapaz fale a sua língua~ porque é 
iso, a nosa língua, lle chamen paleto ou palur
do, ou mesmo din que ven do meio do monte 
e o certo é que do "meio do monte" aquí, en 
Pontedeume, somos todos ... quera dicer que, 
como boa nacionalista que son, persoas como 
vostede fan moito pola nova xeración se es
creben libros chachis en galego, porque en 
certo modo fan que-os leitores tamén se cr~an 
chachis falando a nosa língua, o galego. E o 
primeiro libro que leo seu e, ·a verdade, vou 
ler moitos máis, prométollo ... • 

Xosí: BALLESTEROS é escritor 

Libro + Cassette \ 

Xa á venda en todas. as libreirías 

Mª Xosé Oueizán 
,, 

Fara demin 

LIBROS 
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Cónvocatórias 

A muller nos 
convénios colectivos 
A Secretaria da Muller da CIG con
voca un concurso aberto a todas as 
mulleres que apresenten proxectos 
de investigación sobre a situación da 
muller nos· convénios colectivos dos 
sectores máis f~minizados. A memó
ria descrip.tiva do proxecto (extensión 
mínima de·:catro fólios e máxima de 
oito) ten que chegar acompañada dun 
sobre pechado onde co lema no exte
rior e. os dados persoais da autora no 
interio'r. A autora que receba a bulsa 
terá un prazo de 9 meses para facer o 
proxecto, e receberá o prémio de 
250.000 pta. ó prazo para entregar 
memorias remata o 8 de· Abril de . 
1995, na: SecreJaria da Muller da CIG. 
Bolsa convénios colectivos. Gregório 
Espino, 47-entrechán. 36205 Vigo . 
Maior información no (986) 26 26 79. 

Roteiros para 
rap~ces e rapafigas 
A Asociación a Nau Catrmeta organi
za unha série de itinerários por .diferen
tes pontos da Gal iza _dirixidos a rapaces 

. e raparigas· de entre 12 e -16 anos. As 
fragas do Eume, o Monte Pindo na Se
rra do Barbanza, e o entorno do Tam- · 
bre son os lugares escollidos para os iti
nerários. As próximas saidas: As torres 
os pazos e o bosque do Tambre, que 
será o 18 de Marzo; O Cañón, os mos
teiros e a Fraga do Eume, para o 8 de 
Abril; e As lagoas, os montes sagra
dos e petroglifos do Pindo, o 20 de 
Maio. A inscrición custa 1.500 pta., e 
fica aberta no local da asociación: Rua 
do Vilar, 68-3Q (Santiago). Maior infor
mación no (981) 58 00 33. 

Prémio. Vicente Risco 
O Concello de Castro Caldelas e 
máis a Fundación Sotelo Blanco con
vocan · o Il Prémio Vicente Risco de 
antropoloxia e ciéncias sociais, dota
do con 1.000.000 pta. Poden concorrer 
todos os que apresenten obras sobre .o 
ámbeto rural _galego desde o ponto de 
vista antropolóxico ou das ciéncias so
ciais (história, economia, socioloxia, 
etc). Os seus textos, inéditos e orixi
nais, han de estar escritos en normativa · 
oficial e ter unha extensión que ande 
entre as 150 e as 300 páxinas, en tama
ño fólio a dobre espazo. Para participar 
hai que apresentar 6 cópias, baixo lema 
e plica, antes do 31 de Agosto de 1995 
na fundación Sotelo Blanco: Apartado 
de Correos 2.096. 15780 Santiago. 
Maior información na Fundación: San 
Marcos s/n. 15820 Santiago. (981) 58 
25 71. Ou no Concello de Castro Cal
delas: rua do Concello, 1. 32760 Cas
tro Caldelas. (988) 20 30 00/20 33 05. 

Concurso de guións _ 
de vídeos didácticos -
A Asociacón Pedagóxica Galega con
voca o lll Concurso de guións de víde
os didácticos. os· guións non poden ex
ceder os 30 minutos e teñen qµe chegar 
con indicacións técnicas e literárias. Na 
valoración primará o contido pedagóxi
co, o interese do tema tratado, a calida
de literária e técnica, e as necesidades 
económicas da sua realización, Valora-

rase especialmen.te a adecuación dos te
mas escollidos aos contidos educativo's 
dos distintos níveis da educación non 
universitária. 9s prémios : 1º de / 
100.000 pta., 2° de 50.000 pta. e 3º de 
25.000 pta. Os autores premiados terán 
que desenvolver nun tempo iriferior aos 
3 meses a correspondente uriidade di
dáctica. Admiten traballos até o 15 de 
Xuño na sede da Asociación ~ócio-Pe
dagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán. 
15010 A Coruña. (981) 27 82 59. 

Prémio d_e poesia·Y. 
relato curto · 
O Instituto de Bacharelato Francis
co A guiar .de Betanzos, convoca un 
concurso de poesía e real ato curto, _ 
aberto a todos os alunos de ensinanzas 
meias de Gal iza . . A extensión máxima 
para a .categoría de relato curto é de 10 
fólios iñecanogr:afados a dobre espazo,
para os pee.mas 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 accesi-ts de 10.000 pta. A en
trega ten que ser baixo lema e plica, 
antes do 31 de Marzo, no Instituto de 
Bacharelato. Francisco Aguiar. Aveni
da da Coruña. 15300 Betanzos. Maior 
inform'aci'ón no (981) 77 24 51/77 07 
63. 

Certame foto gráfico 
Santa Lucía 
Convocado polo Concello de Santa 
Lucía (Las Palmas), e aberto a todos os 
que o desexen con obras de tema libre 
en branca e negro (tamén admiten vira
dos e monocromos), e non premiadas 
neutros concursos. Para concorrer hai 

. que apresentar as fotos baixo plica e le
ma, nun tamaño que ande entre ós 
18x24 cm. e os 30x40 cm., sobre unha 
cartolina de 30x40 cm., antes do 30 de 
Xuño no Taller de Fotografía del Ate
neo Municipal de Santa Lucía. Poema 
Ja Maleta, 16. 35110 Vecindario . Las 
Palmas. Canárias. Hai cinco prémios, 
un primeiro de 75 .000 pta., segundo 

Actividades 

Literatura e violéncias 
A Asociación Olisbos oferece un ciclo 
de mesas redondas. "A pretensión dun 
título xeral como "Literatura e violén
cias" é oferecer un espazo de reflexión 
individuo por individuo sobre a corrup
ción Cla linguaxe, centrada nesta oca
sión na palabra "violéncia" tan desus
tanciada polos meios de comunicación 
e a sociedade que este.s promoven". As 
charlas son no Salón de Graos da Fa
culdade de Filoloxia (Santiago), ás 
11,30 h. con entrada libre. Pasarán polo 
ciclo Anxo Quintela, Anibal C. Mal
var e Miro Villar, o Xoves 16; e Dolo
res Vilavedra, Francisco Alonso e 
Xosé Manuel Salgado; o Martes 21. 
O Xoves 23 celébrase un colóquio bai
xo o epígrafe.A violéncia da sorpresa. 
A Asociación Olisbos ten preparada a 
. apresentación do número 17 da sua re
vista o 31 de Marzo na sala Galán, con
xuntamente coa revista Eis. O encontro . 
comprenderá o recital Outras porno
grafias, a apresentación da p~blicación 

axenda 
50.000 pta., terceiro 25·.0.00 pta., un á 
rriillor coleción de 75.000 pta., e un 
prémio especial de 50.000 pta. para fo
tos sobre as Illas Canárias. Maior in
formación no teléfono: (928) 75 48 OO . . 

Certame 
de vídeo na escola 
A Escota de Imaxe e Son organiza o 
lll Certame -Galega de Vídeo na Esca
la aberto a todos os centros de ensino 
da Galiza. As obras non. poden sobre
pasar o.s 30 minutos e han de chegar en 
fita VHS. A organización estabelece 
catro categorias: Criación documental, 
Animación, Experiéncia e, Vídeo didác
tico. A cuantía dos pr~n:iíos darase a 
coñecer en Semana santa. ·Para se ins
creber hai que enviar as obras xunto co 
boletín de inscrición, antes do 1 de 
Xuño de.· 1995, á: Escola de Imaxe e 
Son. Vídeo na Escala . . Someso , Q. 
15008 A Coruña. 0Mraballos escol
mados pasarán a própriedade da video
teca educativa do Congreso Interna
cional de Pedagoxia da Imaxe . .Maior · 
información e 'boletins de inscrición na 
Consellaria de Educación. Servício de 
Ordenación e Innovación Educativa. 
Área de Novos Méios. San Lázaro, 
107. 15705 Santiago. (981) 56 60 OO. 

Concurso de fotografía 
de Padrón 
A Comisión de Festas da Pascoa con
voca o VI concurso de fotografía de 
tema libre, aberto a afeizoados que 
apresenten obras inéditas. As fotos po
den ser en branco e negro ou cor, pero 
cun tamaño mínimo de 18x24 cm. e 
un máximo de 30x40. Cada concur
sante pode apresentar 5 obras (monta
das sobre unha bé).se dura), sempre bai
xo lema e plica, antes do 8 de Abril, 
no rexisto de entradá do Concello de 

· Padrón; 15900 Padrón. A Coruña. Hai 
dous prémios; 40.000 e 25.0QO pta., e 
dous accésits de 5.000 pta. para cada 
categoria, branco e negro e cor. Maior 
información no Concello de Padrón : 
(981) 81 04 51/81 04 00.t 

Máquina de Vapor de Eis con textos 
do 11 C ertame de Narrativa Erótica, e 
·máis unha festa musical ao remate. 

As mulleres · 
na vida pública 
A Comi.sión da Muller da Agrupa
ción Cultural Alexandre Bóveda or
ganiza un ciclo de conferéncias sobre a 
situación das mulleres que desempeñan 
cargos ou funcións públicas na Galiza. 
As charlas serán 21 ·e 30 de Marzo e 4 
de Abril na sala de conferéncias da 
Fundación Claudio Sanmartin-Caxa 
Galícia (na rua Xoán Flórez da Coru
ña). A primeira conta coa presenza de 
Encarna Otero e Maria Xosé Portei
ro, que falarán sobre As mulleres nas 
intitucións. Tamén pasarán polo ciclo 

- Pilar Cebreiro 'e Olaia Fernández 
(día 30 de Marzo, As mulleres no mun
do do traballo), e Mercedes Peón, 
Maria Pujalte e Berta Cáccamo (dia 
4 de Abril, As mulleres na criación). • 

éJ escudo de Gal~za, 
deseñ~do por Castel a o, 

agora en insígnia. 

¿~licita 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 

O trinque 

,Cinema · 

Guerreiros de antano. Filme 
neozelandés-onde a vida 
suburbial dos maoris (étnia 
orixinária das illas), e 
particularmente das 
mulleres, fica ·contemplada 

A.núnci~s de balde 
• Son mestre de EXB e busco traba~ 
llo. Non teño experiéncia, mais moitas 
ganas de ensinar. (982) 55 87 49. -

• Cla.ses particulares de solfeo e pia
no na Coruña. Prezos económic.os. 
(981) 28 62 82. 

• Ofetezo-me para coidar xente 
maior en Compostela e comarca. 
Con referéncias. (981) 513218. 

• Vendo a bon prezo Curso Prático 
Laboral de Seguridade Social (Edi
cións Deusto), actualizado até 1994. 
Interesados chamar ao (986) 89 07 97, 
e perguntar por Xúlio. 

• Vendo cámara fotográfica de 35 
mm., -réflex. Marca Zenit 12 S. Ob
xectivo 58 mm., f:2, Zenit. Teleobxec
tivo 300 mm., f:4,5. Soporte dispara
dor de gatillo. Filtros: verde, laranxa, 
amarelo, skylight. Maletín. Todo a es
trear. 35.000 pta. (981) 24 92 56. 

•Asociación Cultural Lumieira. Se tes 
un grupo musical novel e queres me
terte n.o noso circuito de actuacións 
diríxete ao Apartado 60 de Carballo. 

• Aluga-se apartamento-estudo en 
Vigo. Lavadora. Da-lhe o sol. Ideal pa
ra estudante. Gastos de comunidade 
incluídos, 35.000 pta. Ruado Esperan
to, 2-1 ºD. (986) 41 51 36. 

• Quixera coñecer xente interesada en 
xuntar'se para tocar só percusión (cte 
todo tipo). Teño local. (986) 31 03 78. 

• Grande oferta de discos e casetes . 
E. Baños: (986) 41 34 96. 

•Somos duas mozas cubanas intere
sadas en manter correspondéncia 
con xente deste país en castellano, 
francés e inglés. Somos irmás, Diane
ya e Darlline Pérez Molinet (21 e 23 
anos), polo que ternos a mesma direc
ción: Orreilly 102 apto 11. # Mercade
ress y Tacon. Habana Vieja. 10100 

· Ciudad Habana. Cuba. 

•A Agrupación Cultural O Pacho 
precisa dun/ha animador/a a leitura 
infantil para organizar un obradoiro de 
animación á leitura infantil en galego, 
cada 15 dias de cada mes na Coruña. 
Aquelas persoas interesadas, con coñe
cimentos acreditados, poden dirixir-se 
ao Apartado 46 da Coruña, ou chamar 
ao telefone (981) 12 01 56. Horários e 
condicións económicas a convir. 

Teatro 

É un mundo 
maravilloso 
Por TBO Teatro, días 24 e 25 ás 9 da 
noite, e dia 26 ás 8 do serán no centro 
cultural Caixavigo. 

Moraina· 
A supervedette cubana que xa traballa
ra coma artista invitada no Cabaret 
Tan Tan da NASA (Santiago), volta ao 
mesmo local o Venres 24 ás 22,30 h. 
Entrada 800 pta. 

Ámén 
Espectáculo de variedades da Compa
ñia de Maria. Pódese ver até o Sába
do 18 en funcións das 22,30 h., na 
NASA de Santiago. A entrada vai a 
1.000 pta. 

Ah, ah, ah 
A compañia de teatro de títeres Tan
xarina representa a sua obra Ah, ah , 
ah, estamos monstros de risa, b Ven
res 17 e o Sábado 18 en sesións noc
turnas no Café do Real de Moaña. 

nas suas brutais 
contradicións. Alcool e 
violéncia mm apartheid 
brando decretado polos 
colonizadores. Película áxil 
e ben realizada. Os carteis e 
o título poden despistar a 
máis d~ un. t 

• Está na rua o n!! 4 (Xaneiro-Febreiro 
95) d' O Berro Seco, voceiro dos Comi
tés Anti-Represivos de Galiza. Infor- · 
mación sobre a manifestación Contra a 
Dispersión dos presos e presas indepen
dentistas, sobre o terrorismo leGAL e 
outros temas. Pedido aos apartados de 
correos 1.052. 27080 Lugo; 827 de 
Compostela; JO da Coruña (ou rua No
voa Santos, 16-18-20, J!1• 15006 A Coru
ña); ou ao 8.297, 36200 Vigo. (Se man
das 10 pesos en selos chegará axiña). 

• Somos dous galegos (temo 25 
anos) presos nos cárceres do estado 
español e submetidos de maneira e -
pecial pola nosa non-aceitación do is
tema impo to. Desexamos manter co
rrespond énc ia con mozos e mozas 
(tamén con abvogados/as e xcnte con
cienciada coas inxu tizas do i tema) 
para perfeizoar o no o galego e facer 
amizade . Escreber a Xosé Anxo Fer
nández Graña e Xosé Tarrio González: 
Centro Penitenciario Jaen II. Carretera 
de Madrid km. 8. Jaén. 

• Pregamos enviedes cartas no voso 
próprio nome pedindo a paralización 
da mina de sulfito de cobre de Ex
x o n en Crandon que de seguir 
adiante devastará a tribu Chippewa, 
a: Tommy Thomp on. Gobernador de 
Wisconsin. Madinson, WI 53702 
EEUU. Ou a Lee R. Raymond. Presi
dente de Exxon . 225 E Carpenter Fre
eway. lrving TX 75062. A compañia 
Exxon realiza as suas actividades no 
estado español baixo o nome de Esso: 
Velázquez, 50. 28006 Madrid. Teléfo
no (91) 431 06 21. Tamén se lle poden 
escreber ou mandar cópias a eles. 
Maior información en Amigos de los 
Índios: 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, emi
nova. Moi barata. Teléfonos (98 l) 61 
49 77 e 29 10 18. 

• Vendo chalet en A ado (Rianxo). 
Dous andares e garaxe, con 2.550 me
tros cadrados de terreo e unha ca a ve
lla. (923) 26 76 57. 

• Nissan Tetrano. Vénde e. Matrícula 
P0-7642-AK. Catro anos de ancigueda
de, poucos km., en bon e tado. Prezo 
moi asequíbel, con facilidades de pago. 
Perguntar por Lalo no (981) 15 26 27. t 

Ultranoite 
Espectáculo de variedades producido 
pola NASA de Santiago. Hai función o 
Sábado 25 ás 11 da noite. A entrada 
vai a 1.000 pta. 

Maquina Total íI 
A segunda entrega da producción de 
Chévere Teatro, os días 30 e 31 de 
Marzo ás 10 da noite no auditório do 
centro cultural Caixavigo. 

Nin me abandonarás 
nunca 
O Centro Dramático Galego pon en 
cena a obra de Xosé Posada Curros, do 
17 ao 19, no centro cultural Caixavi
go.Os días 17 e 18 ás 10 da noite, e o 
19 ás 20,30 h. 

Copenhague 
.Uvegá Teatro pon en cena Copenhague 
(premiada no certame Álvaro Cunquei
ro suprimido hai pquco) de Xosé Cid 
Cabido e Anqrés A. Vila. Do 7 ao 19 de 
Marzo no Auditório Cidade de Vigo.+ 
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Exposicións 

Residéncias 
universitárias: 
perigo de extinción 
A Plataforma por un Sistema de Re
sidéncias Integrado Público e de Ca
lidade, organiza dentro dunha campa
ña de información sobre a problemáti
ca da residéncia, unha mostra fotográ
fica aberta durante todo o mes de Mar
zo na Residéncia Universitária do Bur
go das Nacións (Santiago). A exposi
ción recolle nun tríptico informativo as 
incidéncias más recentes entre outros 
aspectos de interese. 

Tempos 
que hai neste tempo 
Fotografías de Manuel Sendón no 
Coléxio de Fonseca (Santiago). 

Os castelos de Galiza 
Até o 10 de Abril na Casa da Conga 
(Santiago). Fotografias duns 60 caste
los de toda Galiza, coa a sua situación 
xeográfica e un estudo histórico arqui
tectónico, son os principais engados 
que recolle a mostra de Xaime Garri
do López que expón Coléxio Oficial 
de Arquitectos de Galiza. 

Xan Vidales 
Expón os seus debux.os na galería Sar
gadelo de Vigo, até o 31 de Marzo. 

Pintura relixiosa 
Até o 8 de Abril na saJa NASA de San
tiago (San Lourenzo 51-53). FeroandÓ 
Garcia V arela expón 15 cadros recen
te de temática relixiosa baseados na 
pintura italiana e alemá antiga. Ven a 
recrear imax.es do cri tianismo cunha 
vi ión particular do expresionismo . 
Completa a mo tra unha grande escul
tura de máis de 3 m. de cemento que re
presenta o corpo xacente dun cardeaJ. 

Preséncia animal 
Pinturas de Nolo Suárez. Até o 30 de 
Marzo na galería Minotauro de Santia
go. Abre de Luns a Venres de 18 a 21 h. 

Yo soy 
de Mella Compay 
Durante o mes de Marzo no Café Li
ceum do Porriño. A mostra é represen
tativa das propo tas artísticas cubana , 
cunha grande variedade en canto a te
mas e técnicas entre os criadores. 
Comprende autore primitivista , figu
rativos, abstracto pero todos co ob-

M úsiCa 

The Tombstones. 

Javier Álvarez 
O cantautor cubano o Sábado 18 ás 12 
h., e o Domingo 19 ás 22,30 h., na Casa 
do Patín (Santiago). Entrada 700 pta. 

El Fantástico 
Hombre Bala 
O Sábado 18 ás 12 da noite na Iguana 
de Vigo. Entrada 1.000 pta. 

My Criminal 
Psycholovers 
O Venres 17 ás 22 h. no Número K 
(Santiago), e o Sábado 18 á mesma 
hora no Planta Baixa de Vigo. 600 pta. 

The Tombstones 
O Venres 17 á 1 da mañá, na Casa do 
Patin en Santiago. 

Blues na Iguana · 
O Iguana Clube de Vigo oferece todos 

Páxinas coordenadas por 
º tAGO LUCA . 

xectivo comun de representar a reali
dade dun povo cunha cultura afro-lati
na. Os artistas, agrupados no taller cul
tural Lui:s Díaz Oduardo de Santiago 
de Cuba e o complexo artístico El Ba
tey en Mella, xa realizaron exposicións 
en Alemaña, Franza, Hu.ngria, Itália, 

- etc. O Café Liceum expón agora o que 
queda da mostra que leva un bo tempo 
de x.ira pola Galiza baixo o título De 
Cuba a Caliza. Participan nela os ar
tistas: Israel Tamayo, Berto Luis 
Ruano Ortega, Alberto Lescay, josé 
Seoane,. Jorge Knight, Jorge Luis 
Chávez e Grettel Arrati. 

Ferrán Aguiló 
Expón esculturas na galería Trinta de 
Santiago. Até o 9 de Abril de 12 a 14 
h. e de 17,30 a 21,30 h, de Luns a 
Venres. 

Lugo urbano, 
Lugo rural 
A mostra aberta no Círculo das Artes 
de Lugo (de 8 a l O da noite), recolle as 
forografias apresentadas ao certame 
Lugo urbano, Lugo rural convocado 
polo Patronato de Cultura da vila. 

Pedro Millán 
Colga o seus C{ldros no pub Modus Vi
vendi de Santiago. Até o 25 de Marzo. 

En Lisboa 
Fotografias sobre Lisboa de X. Marra 
no pub Goleta (rua Monforte) de Lu
go. Até finais de Marzo. 

Nixéria 
O Auditório de Galiza acolle unha 
mostra de arte nixeriana fonnada por 
pezas da colección Azar. 

O home morreu ... 
asasinado 
Antonio Carrera expón os seus len
zos de grande fonnato e cargados de 
matéria na galería Bacelos de Vigo. 
Até o 28 de Marzo. 

Nordesia 
Na Casa da Parra e no San Martiño Pi
nário (Santiago). Recolle traballos de 
11 once artistas galegas en pintura, fo
tografia, e cultura, instalacións e au
diovisuais. Ex.poñen: Jorge Barbi, 

' o Xoves un concerto con entrada li-
bre. O X oves 16 ás 12 da noite Dr. 
Helio; o Xoves 23 e o Xoves 30 a 
mesma hora Tasmanian Devils. 

Música Independente 
O bar Krisis (rua Serafín Avendaño) 
de Vigo, reserva a tarde do Domingo 
19 á audición dunha escolma de músi
ca independente. 

Vigo en Vivo 
A final do concurso de pop-rock orga
nizado pola Casa da X4ventude de Vi
go terá lugar o Xoves 16 ás 1 O da noi
te no Nova Olímpia. 

Leilia 
· O Sábado 18 de Marzo ás 23,30 no Ca
fé Liceum do Porriño. Leüia é un grupo 
de música tradicional galega que realiza 
un traballo de cámpo buscando persoas 
que ainda lembren os seráns, as fias, as 

axenda 
Tono Carbajo, Rosana Carner¿, 
Carmen Hermo, Holga Méndez, Isa
ac Pérez Vicente, Antón Reixa, Ar
mindo Salgueiro, Xosé Teiga, Enri
que Velasco e Ma~uel Vilariño. 

Saúl Otero 
Cadros até final de Marzo, na Sá do 
Penal en Santiago. 

Fernando del Pretti 
Expón fotografías na sala dos Peiraos 
de Vigo. Até o 31 de Marzo de 17 a 
21,JOh. 

Jorge Castillo 
Mostra antolóxica na sala do Teatro 
Principal de Ourense. 

Itínere, 
camiños e camiñantes 
A mostra "Colectiva de máis de trinta 
artistas maiomente europeus que está 
aberta no C_entro Galega de Arte Con
temporánea, ampliou o prazo de peche 
até o 30 de Marzo. Pódense concertar 
visitas para grupos no (981) 57 68 76 e 
57 68 78. 

Caxigueiro 
O ceramista de Mondoñedo expón os 
seus traballos máis recentes na galería 
Pardo Bazán da Coruña. Pecha o 24 de 
Marzo. 

Láminas de Castelao 
A asociación de alcólicos rehabilitados 
Dá ise paso, enmarcou no seu curso de 
marquetería trinta cópias de c¡tdros de 
Castelao que expón até o 15 de Marzo 
na Casa da cultura do Concello de Bueu. 

Villar Prieto 
Expón acuarelas do 7 ao 20 de Marzo 
na sala de arte Caixavigo. Abre laborá
beis 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 Madrid, até 
o 25 de Marzo. Abre de 10 a 14 e "de 
16 a 20 h., festivos sá de mañá. (91) 
595 42 OO. 

Retratos 
Mónica Cash,iera, expón Retratos de 
xente novaaté finais de Marzo na Bi
blioteca Nova 33 (Santiago).+ 

noites de "reis, etc. Entrada 600 pta. an
tecipada e 800 pta. na billeteira. 

Extremoduro 
O Xoves 16 no Número K (Santiago), e 
o Sábado 18 no Praia Clube da Coruña. 

Yellow Pixoliñas 
O Venres 17 no Caritel de Ourense. 

Los Flechazos 
O Sábado 18 no Caritel (Ourense), o 
Xoves 30 no Número K de Santiago, e 
o Venres 31 no Praia Clube da Coruña. 

O Grande Combo 
do Malecón 
O Xoves 23 ás 11 da noite na NASA 
de Santiago. Entrada 800 pta., 500 pta. 
para estudantes. Tres cantantes, unha 
potente sección de vento e un grupo de 
percusión, dirixidos por Marcos V al
cárcel, levan a salsa a-Santiago. 

Dulce Pontes 
Actua b Venres 24 ás 8,30 do serán no 
centro cultural Caixavigo. 

Senhujuse 
Rithm & blues, Xoves 23 e Venres 24 
na Casa do Patin en Santiago. 

Néboa 
Hard-core galego. Apresentan a sua . 
maqueta a ·venres 24 ás 24 h. no Igua
na de Vigo . Custa 500 pta. que incluen 
unha cópia en fita da maqueta. 

Covers . 
O Venres 24 na Caritel (Ourense) . • 

.. 

Portugal 

Teatro 

EN LISBOA: 
O grande e o pequeno de Botho 
Strauss, pola compañia do Teatro Na
cional, no Teatro da Trinidade (07-351-
1-342 00 00). 3 histórias míticas apó
crifas subversivas de Dario Fo, repre
sentacións no Auditório Carlos Paredes 
(07-351-1~715 45 65). Marly. A Vam
pira de Ourinhos de Carlos Queiroz 
Telles, con Maria do Ceu Guerra e Pe
dro Alpiar\:a, no Teatro Cinearte (07-
351 -l-396 53 60). Náo ha nada que se 
coma? de Francisco Pestana, interpre
tada por Estrela Novais, Joíi.o Ricardo, 
Carla Carvalho, Marco Horácio e Ra
quel Seixas, no Teatro ·Cinearte (07-
351-1-395 53 60). A pulga tras da 
orelha de Georges Fey Deau. encenifi
cación de Joao Mota, con f:ernando 
Gomes, Eisa Galvíi.o e Cucha Carval
heiro, até Xuño no Comuna (07-351-1-
727 18 18). O beijo da muller araña 
de Manuel Puig, por Natália Luiza. Até 
o 2 de Abril no Teatro Nacional D. Ma
ria II (07-351-1-347 22 46). Ode poéti
ca con textos de Cam6es, Pessoa, Flor
bela Espanca, Cesário Verde, Bocage, 
Álvaro Campos e AnterO' de Quental 
entre outros. Dirixida por Nuno Miguel 
Henriques, e interpretada por el mesmo 
e máis Victor Sousa e Claudia Negra.o. 
Até o 13 de Xuño no Teatro ABC (07-
351-1-452 59 89). Ao longo, ao longo 
da longa rua de Wolfgang Borchert, . 
con interpretación de Joíi.o Jorge. Até 
fulal de Marzo no Palco Oriental (07-
351-1-868 69 97), 

No PORTO: 
Luzes de palco de Arnaldo Leite, Car
valho Barbosa e Heitor Campos Mon
teiro, coreografía de Ruben Marks, po
la compañia Seiva Trupe, até finais 
de Abril no Auditório Nacional Carlos 
Alberto (07-351-2-200 45 40) . 

Ex osicións 

EN LISBOA: 
Jorge Vieira, esculturas até o 25 de 
Xuño no Museu do Chiado (07-351 -1-
347 32 11). Humberto Delgado. O 
General sen medo, até o 20 de Abril 
na Biblioteca Museu República Re
sistencia (07-35.1-1-774 24 02). Pedro 
Casqueiro as pinturas máis recentes 
na galería Módulo (07-351-1-388 55 
70), até o 28 de Marzo. Bernard Plos
su, fotografías na Funda\:íi.O Gulben-

C inema 

Go fish 
O Mércores 22 de Marzo, ás 20, 15 e 
ás 22,15 h., na sala de Caja Madrid en 
Pontevedra. Go fish (EEUU 1993) di
rixida por Rose Troche, foi rodada cun 
presuposto inexistente e coa idea de 
facer un filme en clave de humor sobre 
o amor entre as mulleres. Guineveve 
Tumer, ~uionista da película, comenta 
alguns aspectos-de Go fish: "A ex pre-

. sión "Go fish" úsase para dizer "vai li
gar por ai" e retírese a Max, a protago
nista, qµe vai á "pesca" dunha noiva. 
Ademais existe a idea de que a vaxina 
cheira a peixe, de ai ven o mito de que 
as mulleres desprenden un cheira que 
ten que ser .corrixido ou tulerado. Hai 
unha escea en "Go fish" na que as ra: 
pazas achéganse a ise ponto ao procu
rar a mellor verba para dizer vaxina. 
Rose e máis eu queríamos un título di
vertido e irreverente con respeito a ise 
concepto cultural opresivo do cheira 
da muller". A proxección ven encadra
da no Mes adicado á muller do Cine 
clube Pontevedra que tamén inclue 
Cum~-~ borrascosas, o Mércores 29. 

Mulleres e cinema 
O Cine dube Lumiere proxecta unha 
série de curtametraxes realizadas por 
mulleres co gallo do Dia da Muller · 
Traballadora. Para o que queda de mes 

-- pódense ver dous curtos de 5 minutos 
feítos en Madrid e Barcelona, e máis 
unha mediametraxe (60') cubana. Os 
pases son os Mércores no auditório do 
concello de Vigo antes do pase da ha
bitual película do cine clube. O Mér
cores 22 ás 20,30 h: O crepúsculo das 
mómias (14') de Teresa Nieto (Ma
drid). Mércores 29, o pase é ás 20 h., 
por tratarse dunha mediametraxe: 
Tras o adiós (60') da cubana Cristina 
González. Maior información no .cine 
clube Lumiere: (986) 22 09 10. 

ANOSA TERRA 
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Monumento ao prisioneiro político 
desconhecido, de Jorge Vieira. 

kian (07-351-1-793 51 31). Paneis de 
·azulejos, esculturas e pinturas, de Me
nez, Pedro Proen~a. Júlio Pomar e 
Jorge Martins, até o 31 de Marzo na 
galería Ratton (07-351-1-346 QCj 48). 
Portugal na obra de Arpad Szenes e 
Vieira da Silva, até o 25 de Marzo no 
Museu Vieira da Silva (07-351-1-388 
00 44). Do neolítico ao último impe- . 
rador. A perspectiva dun colecciona
dor de Macau. Até Setembro no Palá
cio Nacional de Queluz (07-351-1-435 
00 39). Cinco exposi~óes do Brasil: O 
Brasil dos Viajantes, Lúcio ·Costa 
(arquitectura), Ruy Ohtake, Mário 
Cravo Neto (fotografía) e Colec~áo 
Pirelli-Masp (pintura), até o 2 de Abril -
no Centro cultural Belém (07-351-1-
~0l 96 06). Fado: 'Vozes e sombras 
no Museu de Etnología (07-351-1-301 
52 64), até o 26 de Marzo. Urna re
sidencia aristocrática do romanticis
mo, até finais de Marzo no Palácio Na
cional da Pena (07-351-1-923 02 27). 

No PORTO: 
Marionetas: do feíto ao sentido, até 
o 26 de Marzo na Funda\:ÍÍ.O Serralves 
(07-351-2-617 51 24).• 

Ser ou non ser 
.O Mércores 22 ás 20,30 h., no auditó~ 
río do concello de Vigo, o cine clube 
Lumiere pasa a vella comédia de Emst 
Lubistch Ser ou non ser (EEUU 1942), 
a ofensiva do Cine pobre e oñxinal 
contra o fascismo. Entrada 300 pta. 

Wim Wenders 
O Centro Galego de Artes da Imaxe (A 
Coruña), pasa dous filmes do director 
Wim Wenders neste mes: Ceo sobre 
Berlin (Alemaña-Franza 1987), o Xo
ves 22; e Anotacións sobre vestidos e 
ci~ades (Alemaña~Franza 1989), o 
Venres· 23. Os pases son ás 20,15 h., na 
sala do CAGI: Durá Loriga 1 O. Entrada 
150 pta., 100 pta. con Carné X ove. 

As alucinacións 
de Ágata 
O cine clube Claqueta de Redondela 
pasa o Venres 17, o filme As alucina
cións de Ágata de Sheila Mclaughlim, 
"unha das máis relevantes películas fe
ministas dos últimos anos". • 
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Deseño dos poios, 

os corpos 

que conforman 

o esquema 

construtivo 

das· pesqueiras. 

Unha espécie ameazada·polos encaros 

A lamprea e-os pescos de Arbo 
• XOSÉ MANUEL SUÁREZ 

e oa chegada da primavera son moi
tos os que se aventuran nunha ro
ta gastronómica que segue o río 

Miño desde a sua desembocadura até as 
terras altas do Condado. 

Nesta época a lamprea reina nos 'menus 
dos restaurantes mifiotos, tanto galegos 
coma do l\lorte de Portugal ; é un produto 
do rio dos máis aprezados .e a sua carne 

· das máis cotizadas nos restaurantes. 

Este enigmático vertebrado acuático cla
síficase com,9 o principal representante 
dos Ciclóstomos, é dicer, dos que teñen 
corpo aJongado e cilíndrico. A definjción 
enciclopédica infórmanos tamén de que 
nos atopamos cun ectoparásito, ou sexa, 
que vive na superfície doutro organismo. 

Concretamente as lampreas son ectopa
rásitos dos peixes. Sobre eles fixan a sua . 
boca en forma de disco e de grande po
der succionador; é coma unh'a ventosa 
con dentes no seu interior. 

Todos os anos, nada máis comezar, polo 
mes de Xaneiro empeza a temporada da 
sua pesca. A inda que dura· até Xuño, o 
seu momento máis· relevante atópase 
nos meses de Marzo e Abril. 

Esta grande samesuga ou vampiresa dos 
meios acuáticos mariños adéntrase nos 
rios cunha regularidade anual para re
mor:ttalos e procriar. O Miño é un dos 
eleitos para o desove, dando asi vida a 
novas xeracións que co paso dos anos 
voltarán ao seu lugar de orixe. 

Neste ciclo vital para a sobrevivéncia da 
espécie loita cos diversos atrancos que ato.
pa no curso do río, entre outros, os encaros 
son os de máis difícil superación no seu .re
montar 'f>olas augas doces. Tamén no seu 
ascenso fluvial vai pasar primeiro sortean
do as redes que as gamelas deitan na dé-

. sembocadura e, xa ria arriba, polos pescos. 

Os pescos tradicionais 

Para a captura da lamprea os ribeiráns 
· inventaron técnicas tradicionais que na 
actualidade permanecen vixentes. Na
quelas zonas nas que o ria xa non permi
te a navegación para a pesca a boiar, 
construíronse -os pescas ou pesqueiras, 
mónumentais obras de cantería levanta~ 
das no ria desdt;i ambas as duas ribeiras. 

César Portela, no seu traballo Pesqueiras 
do río Miño define os pescos como "uns 

obxectos feitos polo home, para~igmas 
de axeitamento entre a función que de
sempeñan e a forma que teñen, inalterá
beis ambas as duas co paso .dos séculas 
e que adquiren na actualidade categoría 
de monumento polo seu inusitado valor 
histórico, etnográfico e artístico". 

Na economía rural dos habitantes ribei- . 
ráns, -a pesca no Mi.ño como. complemen
to reporta benetícios considerábeis du
rante a temporada en que espécies como 
a lamprea ou a angula, de grande valor 
no mercadq gastronómico, remontan o 
rio. lsto le,vou a que se aventurasen na 
construción deses verdadeiros contrafor
tes de pedra que interrompen o curso e 

. domean a corrente criando as canles por 
onde se van encamiñar, ademais de lam-

Rede utilizada nas pesqueiras. 

preas, salmóns, reos, troitas, etc. Nesas 
canles o biturón e as redes que se lan
zan· ao río desde os pescas esperan para 
recoller as capturas do dia ou a noite. · 

Estes muros de pedra construidos no Mi
ño "acabaron por ·se integrar na natureza 
do Río ... formando un. conxunto especial 
único ... e constitúen hoxe en dia un patri-
m ónio arquitectónico., paisaxístico e 
meio-ambiental, que fai que sexa impres
cindíbel a sua conservación". (César Por
tela: As pesqueiras do río Miño). 

A importáncia destes elementos singula
res do património cultural galego levou á 
Consellaria de Cultura a incoar un expe
diente para declarar os pescas da zona 
·de Arbo como .Conxunto Histórico Artísti
co. Desde a data da resolución, do 12 de 
Xaneim de 1984 (DOG do 31 de Xanei
ro), pasaron máis de once anos sen que 
o expediente tivese unha conclusión for
mal de declaración. 

Entre tanto a ameaza dun novo encoro 
no Miño, o de $ela (Arbo), pende sobfe 
os pescos como senténcia sen executar 
que levaría inevitabelme.nte á sua desa
parición por asolagamento. • 

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

O empacho de Henrique 1 
A lamprea non é un produto culinário 
exclusivo da nosa época; son moitos 
os dados que nos informan da prepa
ración da lamprea en épocas pasadas. 

Eliseo Alonso, en Bajo Miño y Costa 
· Sur, ao tratar da lamprea e o seu con
sumo culinário remitenos á antigueda
de indicándonos que era coñecida co
mo un manxar delicado, moi preferido 
polos gastrónomos romanos, que tiñan 
ben abastecidos viveiros de lampreas, 
ás que se di, sen que se pudese com-

.. probar, que cebaban arroxándolles es
cravos e prisioneiros. 

., 

Nese decorrer histórico, segue infor
mándonos Elíseo Alonso, que a un em
pacho de lampreas se achaca a marte 
de Henrique 1, rei de Inglaterra, monar
ca que reinou nos princípios do século 
XI 1; o. que se reflicte a modo de aviso 
por se alguén se excede á hora de co
mer a lamprea en calquera das varia
das formas de _preparala. 

: Xa no .século XVIII, en Tui, a lamprea 
1 

empanada era prato apetecido. Apórta
nos o dado o tecedor tudense Pedro 
Santos Fernández no seu "Libro de 
memor\as y barias apuntaciones par~ 
apuntarlas según ban sucediendo, por 
sus días, años y meses, como en el así 
se contienen.:."· publicado en 1958 por · 
Xosé María Alvarez Blázquez co título 
Memorias dun mes1ral curioso (El Mu
seo de Pontevedra, XII). 

Nestas memórias aparece reseñado o 
que segue: "año de 1791.- En 20 de 
marzo, comí entre .otros compañeros 
unha Lamprea Empanada, que por ser 
hijo· de esta ciudad y tener a esta sa- . 
zón más de 28 años de hedad, y ser 
esta Ciudad una donde abunda mucho 
este pezcado nunca la he probado, y 
por tanto anoto aquí esta ocasión". 

O xuntarse un grupo de amigos para 
compartir unha lamprea non é, como se 
pode ver, nengunha novidade; xa era 
tradición hai máis de douscentos anos, 
época na que, segundo o tudense P~dro 
Santos, abundaba a lamprea no río.• 

L-----~-------------------------------------------------------J 
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. TRES EN RAIA 

Guerra a · 
Bruxelas 
• G. LUCA DE TENA • 

S íntome moito máis próximo de 
Brian Tobin que do ministro So

lana ou da comisária Bonino. Dinque 
o ministro de Pesca do Canadá é un 
bardallán indigno do cargo que ocupa, 
menos diplomático ca un elefante nun 
incéndio. 

Tobin defende o seu país, está na tra
dición dos que reclamaran hai dezaoi
to anos o domínio sobre as duascen
tas millas. Coidaban que así sentarian 
sobre a costa de T erranova un ha po
voación escasa que non pode ter ou
tro ofício naqela beira fria de granitos 
grises coma os nasos que a conserva 
e a pesca artesanal. 

O governo canadiano querer queria 
pero os bacallaos non fixeron caso da 
previsión administrativa e procuraron 
outras augas. Agora en Terranova vi
ven do subsídio e de esperar a volta 
do peixe. Os invernas non dan pasa
do e por isa decidiron que a culpa é 
dos que pescamos a duascentas cin
cuenta millas da costa. Algo asi como 
se nós teimásemos por botarle a cul
pa aos de Burgos (á mesma distán
cia) da peste das carballeiras. 

Seguramente o tal Tobin ten máis an
tenas para comprender o que é un 
barco de .pesca que os figurantes de 
Bruxelas e Solana. De quen son vale
dores esa tropa? Dos excedentes ho
landeses e franceses de proteinas ou 
das que pasan os barcos galegas po
lo mundo? 

A quen deberíamos declarar a guerra 
era á Unión Europea e despois procu
rar un arreglo con Tobin. Nós buscá
moslle os bacallaos que eles non dan 
atopado, chegamos a un acordo para 
exportar algunhas fábricas de conser
va e montamos un negócio mixto, co
mo din os irlandeses. 

E viño de nós para regalo, que o do 
Canaá é cabezón.+ 

VoLVER Ao REGO 

A llguns meios de comunicación 
baseaban a sua ofensiva anti

guvernamental na tese de que hou
bera negociación entre o ministro e o 
prófugo. Agora, cando Roldan tira da 
manta, a seu castelo argumental ven
se abaixo. 

Eran eles, eses meios, os que en re
alidade negociaran con Roldán, pero 
non hoxe, nen ante, senón hai anos 
xa. Cando Roldán administraba fon
dos reservados, tamén para xornalis
tas distinguidos na guerra propagan
dística contra o terríbel basca. 

Braman, imprecan, .claman centellas 
contra Belloch, non movidos por! .Un-

. ha angueira ética, senón por unha ra
zón prosáica: o novo ministro retirou
lles a paga. Pobres. D,á mágoa velos 
remexéildose cor;no lagartos á caza 
da mosca.+ 

' 




