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Gardas Civis
tentaron matar

a Roldán en Laos
Membros da Garda Civil tiñan localizado a Roldán en
Laos e desprazáronse a ese
país para tentar ''traelo pero ·
nunha caixa", segundo revelacións realizadas a este xornal. O Ministro Belloch manifestara, na rolda informativa
na que deu conta da detención do ex airector da Garda
Civil, que existía "un risco real de que circulas extraoficiais o matasen (a Roldán)
se non o atopábamos oportunamente".
(páx. 15)

As traballadoras
de Massó recurren
· a Cáritas
Da que fara nomeada "empresa exemplar" nos tempos de Franco, xa case non
queda nada. Só os traballado res de Massó, na sua
imensa maioria mulleres,
permanecen en asamblea
permanente nas instalacións da conserveira en
Cangas á espera dunha solución. {pax. 12)

Onegócio de Frigsa:·
mil millóns
de subvención e
trinta de capital

ESTUDIOS DE
SOCIOLINGÜÍSTICA
GALEGA
Sobre a norma do galego culto
Henrique Monteagudo, ed.
O proceso ele codificación do galego
· e a polémica sobre a normativa
centran os contic!os desre libro
imprescjndibJe para o debate sobre a
situación actu-aJ da nosa lingua.
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Manuel Regu~iro,
Director Xeral
de Polí~ca Lingüística
'Non qu~ro soltar
a língua a paseo'

Chano Piñeiro,
o cineasta
que demostr0u
que os galegos
tamén soñan

Mar}uel Regueiro, rexeitou opinar
Na madrugada do 21 de Marzo,
sobre o recurso apresentado polo
cando xa a primavera .entrara,
PP ante a reforma da Lei do Pomorria nun hospital de Vigo
der XudiQial que posibilitaba o
Chano Piñeiro, entusiasta impulsor dun cine galega que culemprego do galega na xustiza.
Regueiro xustifica os seus silén- - minou con Sempre Xonxa, a
cios .a respeito dos conflitos que - sua obra máis popular, que
marcou un fito de autoafirmaxurden en canto á normalización
ción colectiva. "No cine, como
lingüística pola "prudéncia e disciplina de partido". Para a normalina vida, sempre tomei parte aczación considera necesári0s estutiva. Non me interesaba ser
dos como os de identidade e. filosimples espectador", dicia nunsofía krausista que está a qesenha entrevista, recén estreada a
(páx. 23)
volver o .Ramón Piñeiro. {pax. 11)
sua obra.

A escasa actividade que está a levar a empresa cárnica Frigsa de Lugo pon en
perigo a situación dos 87
traballadores que compoñen a plantilla actual. Cunhas débedas millonarias e
despois de receber nos últimos anos importantes axudas da Xunta, os actuais
proprietários afirman que é .
necesário deixar sen emprego a máis da metade do
persoal e xa apresentaron
un expediente de suspen sión de pagos.
(pax. 10)

Arealidade
dunha'voda
Entre música de Bach, Mozart e Haendel, entre os
aplausos e vítores dunha
multitude entusiasta, do
acompañamento de reís;
príncipes, aristócratas,
banqueiros e políticos entre outra xente "guapa", nun dia radiante de primavera sevillana -sol e .recendo a a~ahar-, o 18 de
Marzo de 1995., Elena de
Barbón, a tilla maior do Rei
de España, casou na catedral de Sevilla.
(pax. 13)
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A Comisión de
Pesca da UE
submete os
intereses
comunitários aos
compromisos
comerciais de . ·
Alemaña e Gran
Bretaña co
Canadá. A
decisión de non
· lles aplicar
sancións por
agrediren o Estai
abre o camiño
·aos acordes
privados e á
desaparición da
política comun de
pesca.

Bruxelas non aplicará sanci9ns polo apresamento do Estai

Os compromisos come_rciais de
_Alemaña co Canadá pesan máis
que os direitos da frota galega.
SEVERINO XESTOSO • GO~ALO NUNO • G. LUCA

Tanto Bruxelas como Canadá
queren que os armadores galeg os e portugueses procuren
acordes bilaterais o que significaría a renúncia ás leis internacionais e ao direito de intervención comunitário nas pesqueiras.
Canadá non arria a moratória da
pesca nas augas internacionais
a rente do Gran Ba·nco de Terranova. A mellar proba do éxito do
seu desafio é o silenzo da Unión
Europea. Despois éte ameazar
co embargo económico contra o
Canadá como resposta polo
apresamento do Estai, a comisária europea de pesca limítase a
facer comentários derrotistas.
Para a radical italiana Emma Bonina, os canadianos eran piratas
hai unha semana; agora son só
decepcionantes.
A nova dirección diplomática que
a UE imprime á intervención ilegal das patrulleiras de Hallifax no
conflito do fletán, mellara enormemente a liña argumental dos
canadianos. A Comisión de Pesca resolveu trasladar o debate ao
interior da Organización para a
Pesca no Atlántico Norte (NAFO), o que a--xuício das tripular~~~
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cións e os armadores dos arrastreiros significa admitir o discurso
finxidarnente bioloxicista dos canadianos. O ministro de pesca
do Canadá Brian Tobin repite
que a ·intervención do seu país
contra os pesqueiros galegas ten
como único obxectivo conservar
as pescas de Terranova, que estragan ·nos arrastreiros nos recantos internacionais.

Marrocos,
en .posición mellorada
Bruxelas admite que a ·fachenda
do Canadá mellara a posición de
. Marrocos na revisión do acorde
do Canário Sahariano. Así que a
Comisária de Pesca vendima
antes da saraiba e avísa a España e Portug?I que se acautelen
ante o amarre da frota. Rabat

quer cortar pala metade o esforao Canadá non só mellara a
marxe negociadora de Rabat
zo pesqueiro e o trinta de Abril
remata o actual tratado de pesca
senón que enche de razón a
Franza para non ceder nos seus
coa UE. Emma Bonina di que a
situación dos mariñeiros galeintereses en Marrocos. A diplogas, portugueses e andaluces
mácia francesa está resalta a
que pescan nese banco poder · conservar a sua posición comerser dificil. A comisária de Pesca
ci~I mellorada a respeito de Rabat tanto como alemáns e ingledesconfia de lograr un prórroga.
ses defenderon a sua no Canadá; por riba da pesca galega.
·
O renúncio de Bruxelas fronte

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------,
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Susana Junquera, bióloga do·IOE
1

1

Canadá non ten capacidade para pescar o fletán'

O argumento de conservación
biolóxica, aducido polos canadiaAOs para intervir contra os
barcos galegas, carece de
respaldo dentro da próprio
Comité Cietífico da NAFO. A
bióloga Susana Junquera, do
Instituto Oceanográfico, lembr-a que o Comité Científico
apoiou unha redución do esforzo pesqueiro, sen especificar cantidades. "Non se meteu en cifras. Simplemente dixo que a pesqueira ia mal. As
cifras que se deron non sairon

do· comité senón que se publicaron despois".
Os armadores .propoñen facer
campañas que estuden o estado actual das pescas doutros
peixes planos. "Seria interesante ue se fixeran avaliacions
sobre o estado da platuxa, que
aprecé abundante na NAFO".
A opinión de Susana Junquera
sobre a cantidade e continuidade de información científica· sobre as pesqueiras do fletán entre a UE e o Canadá, difire das

críticas dos diários anglo-saxons. "Se talamos da U~, o intercámbio é fluidísimo arque a
delegación que vai á NAFO é
de toda a UE e ternos antes da
reunión da organización unha
xuntanza preparatória. O intercámbio con Canadá non é ruin .
Sempre apqrtan todo o que selles pide cando pedimos dados
concretos . Se cadra as veces
tan por tirar partido de informacións parciais. Eles teñen un
obxectivo moi claro que é a expulsión das frotas estranxeiras

dali. Nos casos en que carecen
de información, tiran do que
non hai".
Canadá non pesca nas augas
que agora dist,Jta aos .barcos
galegas. "Estamos a talar NAFO e dunha pesqueira que se
desenvolve a moito to¡ido e
con tecnoloxía nova. Elés, que
tan tres .campañas ao ano, non
cobren o rango de distribución
desta espécie porque non po-.
den nen teñen capacidade de
arrastre neses fondos".+
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Vice-pr,esidente dos armadores de altura de Portugal

1

'Este xénero de pesca sempre foi un atributo das frotas portuguesa e ·gal.e ga'
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O governo de Lisboa foi avisado o 1 de Febreiro pasado da
intención de Canadá de forzar
con accións violentas a saida
dos barcos que andan ao fletán. A Associa9áo de Armado-

res das Pescas lndustriais
(ADAPI) comunicou ás autoridades de pesca de Portugal
que "Canadá pretende apresar
navios portugueses e españois
que se encentran a operar legalmente en augas internacionais da NAFO utilizando forzas

militares, aéreas e navais".
Os armadores chamaban a
atención sobre estas ameazas
"que son totalmente contrárias
aos princípios do direito internacional marítimo". A sua interpretación é que o govero do
Canadá, "pretende destruir á
nasa frota e consecuentemente
a obtención do monopólio da
captura e da comercialización
das valiosas espécies destas
pesqueiras".

Os armadores portugueses de
altura agrupados na ADAPI
propuxeran ao governo de Cavaco Silva chamar decentado
á consulta ao representante ·
do Canadá; esixir da UE unha
chamada a capítulo dos representantes do Canadá e enviar
ás augas internacionais da
pesqueira do fletán un navio
da poio e protección ás unidades da frota de Portugal". O
Governo non tomou medida
nenguna.

Pedro franc;a, vice-presidente
da ADAPI declarou a perguntas do correspondente de A
Nosa Terra que "quen está a
liderar esas negociacións é a
comisária inglesa e sábese
como o Canadá convén a
Gran Bretaña".
"Este xénero de pesca sempre
foi un atributo das frotas portuguesa e galega counha cuota
que no que respeita ao fletán
negro xa rondou as 45 mil to-

neladas, en tanto que Canadá '
non pasaba das cinco mil. Parécenos · que o máis correcto
·seria ceder a Portugal e á Galiza as cuotas atribuidas a paises que como Alemaña ou a
Federación Rusa non fai uso
delas. Insistimos en que a solución está en revisar a atribución das cuotas. Das 27.00 toneladas, o Canadá atribuese
16.300 (o 65 por cento) cando
entre o _91 e o 93 só capturou
arredor do 12 por cento". +
1
1
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"As negociacións prévias á sinaque as conversas coa delegatura do acorde UE-Marrocos, en
ción canadiana que dirixia o miMaio do 92, duraron oito meses
nistro de Asuntos Exteriores
en nove sesións. A derradeira duGordon Smith foron un completo
rara cinco semafracaso. Entre os
nas", sinala Xosé
armadores, se o
governo Español
Ramón Fontán,
xerente da Anacef
nova
e a executiva da
a unha pergunta
Unión Europea
sobre a demora :1 consíderación
despregase a
posibel do novo
metade de enerdiplomática da
acorde. "De non
xia e actuase só
se producir a pró- 1 UE sobre a
con parte do
rroga, o amarre da
convencimento
frota é enormeco que actuan os
intervención en
mente custoso pacanadianos, o
au gas
ra tripulacións , arasexo da frota
madores , seguriteria rematado
internacionais,
dade social e forhai días.
necedors en terra. ·
mellara
a
liña
Ainda asi , será
Os dezaoito flepreferibel amarrar
argumental dos taneiros de Vigo,
antes que asinar
A Coruña, Marin,
canadianos
un acorde ru in. As
e o Morrazo, reautoridades comugresaron ao renifárias e españocan to norte do
las deberán estucaladoiro
no
d ar e aplicar as
queestán a pescar. As patrulleicontramedidas
que procedan, sobre todo nas imras canadianas seguen a molesportacións de peixe".
tar aos pesqueiros con focos,
lanchas de goma que filman a
O xerente de Anacef actualiza
virada dos copos, altavoces e
vós rasantes. Outras das molésos dados da frota que pesca no
banco Canário-Sahariano: 126
ti as causadas aos pesqueiros
son as de meter as patrulleiras
arratreiros conxeladores , con
2.142 tripulantes, dos que 630
no rumbo dos pesqueiros en
son marroquines. A maioria dos
arrastre para lles estorbar a manobra. A patrulleira española,
armadores e tripulantes son galegas.
reclamada hai tres meses polos
pesqueiros, serve de referéncia
aos barcos, pero non dá atendiAcordos particulares
do as máis de cincocentas millas do caladoiro. Os fletaneiros
Ao non tomar nen unha soia
esixen
o envio dunha fragata.
das medidas anunciadas contra

A
¡

o Canadá, a Unión Europea faEn Compostela, os nacionalisvorece os acordes particulares
tas calificaron as posición espaentre os armadores e o governo
ñola e da UE á
canadiano. Esa
respeito da frota
situación de blodo fletán, de
queo de feíto non
evita doutra parte
s autoridades abandono. O deputado do BNG
que os pesquei comunitárias e
Francisco Trigo,
ros galegos teñan
criticou a direcas mans atadas
españolas
ción da política
pola lexislación
española e comudeberán estudar do Governo
Central encaminitária. Saliéntase
e aplicar as
ñada a exércer
que éste o primeiro conflito expresión sobre
contramedidas • Canadá,
cando
terior no que a
ao
seu
xuício
U E da mostras
que procedan , . interlocutor e ao .~
palmárias de divilJE, responsábel
sión. Os defensocon Marrocos,
da situación acres da autoridade
sobre todo nas
tual ao admitir
diplomática de
o recorte de
Bruxelas no mun.importacións
cuotas dentro
do, como Gensda NAFO. Trigo
cher e Delors, esde peixe"
reclamou a extán dimitidos ou a 1
perimentación
piqües de tirar a
XERENTE DE ANACEF
de novas pestoalla. O papel da
queiras :
U E no mu n.do
cambiou ireversiO Consello Ecobelmente a partir
nómico e Social
dos cámbios
de Vigo sinalou eri relación coa
económicos que trouxo a reupesqueira de fletán que se a fronificación alemá e o fracaso
. ta galega perde esta batalla sede Maastricht.
rá moi difícil poder enfrontar ouA·comlsk>ri de Pesca ·recóñece tras ·e:ómo·a de Marrocos. + ·
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Galiza é obxectivo número 1 no FEDER, pero non na pesca.

A. IGLESIAS

O necesário poder político
Nos comezo.s da imposi.ción _da cuota láctea, un ., como Europa viven de costas á pesca, uns pola
labrego mostrábase fachendoso na
_
· sua idea mesetária, outros por ser un óficio rudo e
manifestaéión da Coruñ"a. "Ganaremos, estou~-:..
de moito risco qüe, até de agora, estaba en mans
de paises atrasados. Agora, as multinacionais
seguro. Non teñen gardas bastantes para
comercializadoras de peixe non _só necesitan
impedirnos munxir as vacas".
meréados para os seus produtos, senón tamén
produtos para os seus mercados. Por iso tratan
Polo de agora, os gandeiros galegas seguen a
de restrinxir as capturas daqueles paises qu~
aumentar a produción. Pero máis doada é a
aplicación da cuota mariña. Os barc·os poden ·
poden vender sen aranceis e intermediários na
CE , mentres priman cutres paises como ,Canadá
ser abordados, inspecionados, rexistados,
ou Marree.os, produtores de mercad9rias que van -.
expulsados, secuestrados ou saqueados. O ·
ser distribuidas polas multirJacionais.
número de capturas que lles permiten aos
arrastreiros galegas diminue ano tras ano. Pero
Para iso, se compre, acomodan o direito
estas pesas non quedan no mar, senón que
internacional e o marítimo, como xa adaptaran
deseguida a extraen e comercializan outros
.o direito mercantil europeu ás suas
paises. En causa de días· convértenos en
necesidades.
importadores da·nosa própria maquia
pesqueira.
O problema estriba en que outras rexións
comunitárias poden defenderse, presionar e
.A razón da aplicación da cuota láctea e da
negociar porque teñen un Estado que as
cuota pesqueira é a mesma. Só vari::i. o xeito e
represente. Galiza non só non ten institucións
a manelra de facer cumprir uns acordes
·que a representen, senón que, como nos
vinculant~s sobre os que, os galegas, non
tempos nos que Zamora votaba por nós nas
tivemos ~apacidade para opinar·e ternos forma:
de presionar institucionalmente. As disculpas · - - Cortes de Madrid, agora seguen a facelo pero ·
en Bruxelas .
. dadas aos males dos galegas, como se fosen
froito da nosa própria natureza, histórica e
Nun mundo, cada vez máis interrelacionado, é
como povo, e non com·o a derivación de ·
imperioso poder defender os próprios intereses
vontades políticas, nori só varían, senón que se
sen intermediários. A autonomia móstrase
contradin. No caso da nosa agricultura e a nasa
insuficiente nfl sua concepeión, para poder
· gandaria, arguméntase que ternos que competir
cumprir este cometido. Só o !agraria sé o peso
coas zonas máis desenvolvidas da UE ao
político galego, fose quen·de influir nas decisións
cultivar os mesmos produtos. Algo que non lle
estatais. Pero, neste suposto, a Autonomía
ocorreria á agricultura atlántica. Pero pésie a
pouco ten que ver, e sí o poder político real. Con
que eles están tan adianta9os e nós non somos
maiorias centralistas, a Autonomia pode
competitivos, restrínxenos a produción en aras
desenvolver a sua función representativa pero
do liberalismo económico. Só que, para dentro
non terá peso real nen incidéncia. As viaxes de
de tres anos, cando xa teñan copado os
Fraga sérvenos de exemplo se as comparamos
mercados e devastado o noso tecido produtivo ,
coas de Jordi Pujol. As suas diferéncias
decretarán o liberalismo total. Asi o acordaron
ideolóxicas non son moitas, pero hai unha
na reunión celebrada esta semana.
~u_s~~~~ial : o néfcion~l,iS!'TIO. +
ANOSA TERRA
No ·sector j:>esqueiro, afí rmase que ·tanto 'Espaiía · ·-
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Traballou na INACF, predecesora da NAFO, pero hoxe é o
Xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, donde
ingresou en 1990. Xosé Ramón Fuertes, a voz dos
armadores, afirma que hoxe o que están en xogo son
."todas as pesqueiras fóra das 200 millas".Tamén
considera que Canada ·non vai, de momento a piratear
máis barcos, senón que ·"nos vai facer a vida imposíbel
até que nos marchemos". Se o armador pago u a fianza
para recuperar o barco foi "ollando só o seu interese
empresarial, porque non contou con apoio".
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Xosé Ramón
Fuertes
Xerente da Cooperativa
de Armadores de Vigo

'Canéldá vainas seguir
a amolar até
facer.nos a pesca imposíbel'
Son estes os piores momentos
que lle tocaron vivir desde que
está na Cooperativa?
Houbo momentos moi delicados e
de gran complexidade como foi a
instauración das 200 millas, un duro golpe para as frotas galegas que
faenaban en augas de terceiros países por fóra das 12 millas. Recordo tamén as negociacións do tratado de adesión de España a CEE e
a implantación dun período transitório moi dilatado no tempo ou as
reunións máis recentes para a ple-

na integración da frota española na
Unión Europea. Segue sen verse
como unha verdadeira e real integración senón coma a instalación
dun novo réxime no que se vai controlar a partires de agora o esforzo
pesqueiro de todas as frotas , etc.
De todaos xeitos este é un confli to moi importante, xa que realizar
accións unilaterais pola forza como fixo Canadá, creo que non se
deu nunca no tempo que levo na
Cooperativa.

Que pasou en realídade nas
cinco horas que durou a perse-

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

'Están en .x ogo todas as. pesqueiras fóra das 200 111illas'
En que sitüación se encontra a
trota nestes momentos?
Hai unha calma tensa no caladoiro. Canadá ten ali as patrulleiras
e os barcos están faenando con
medo sen poder elexir libremente
o caladoi(() máis apropriado. Os
canadianos tratan de botalos
canto máis afora mellar xa que
non queren deixar_ pescar na zona a carón das 200 millas, o que
se coñe.ce ·como o nariz e o rabo.
Penso que non se vai a producir
un novo apresamento xa que a
Canadá neste momento non lle
·interesaría botarse enriba a -opinión pública, e o que vai facer é
seguir molestando á frota para
facerlles a vida imposíbel.

De queas negociacións esteñan en suspenso, ten a culpa
Canadá ou a Unión Europea?
As negociacións entraron nun
"impasse". Canadá estivo en
Bruxelas hai unha semana e pre-:

parábanse xa as conversas no
retirara ou apartara a Leí canallóns de pesetas desde 1992 en
seo da NAFO. Pero o país ameridiana, se devolvese o barco , as
que se empezou a regular e ordenar esta pes_queria, cun plano
cano non permitiu que se falase
fianzas e todo o peixe e se resarda cuestión da
programado de científicos a borcise a toda frota
Leí canadiana.
española
dos
do dos barcos. En todo momento
perxuícios destas
sempre houbo biólogos embarNegáronse, erguéronse da mest~mos
cados. Estamos talando de 50 ou
accións. Como
non se cumpriu
60 biólogos .
sa e regresaron a
·
Canadá, polo que
In .
nada disto , nós
estabamos indigPensamos que se debe facer alas
conversas l
quedaron reduci- l
·
go máis. Ternos o tema da platinados e mor sorxa que está sometida a moratóprendidos de que
das
estudo de UE
. cuestións técni- ~ ,,
ria por parte de Canadá e nós
a U.E. iniciara
cas. Pero a U.E. l
eremos que hoxe está nuri estaconversacións biquer levar ao foro
do de recuperación moi bo. En. laterais con Camultinacional de
·
-nadá.
. tendemos que se debería poñer
NAFO todo o que
enriba da mesa, engadindo os
ocorreu.
dados científicos de Canadá, e
Investir en novos caladoiros
teriamos que facer unha campaE isto a quen beneficia agora
ña de primavera, onde nós pomesmo?
·
Dada a riqueza d.o caladoiro,
ñamos o barco e .terian que coinvestjron dabondo os arma- brirse os gastos científico$ e os
Tal e como ian as conversas a . dores en investigación? Que
mínimos da empresa armadora.
nós non non gastaba nada. Xa
problemas poden existir para
As asociacións poñen o barco,
que eramos partidários, sempre o
programar outras ·campañas
xa se pediu, e estamos agora
dixemos, de que nunca s.e debeu
experimentais sen esperar as
mesmo sen unha contestación
entrar en negociacións, xa que
axudas do Estado ou da U.E.? ao respeito, ainda que sabemos
non se deron as condicións que a
que Madrid está talando con
U.E. pedira. Quer dicer,_que se
Bruxelas. t
O sector gastou máis ~-e· 150 mi-
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• SEVERINO XESTOSO

tar
Dur

Co Fletán Negro pasa o mesmo,
levamos tempo reclamando cam pañas de investigación , ademais
das que xa foron costeadas por
parte qo sector, e ainda se realizará a primeira con fondos comunitários para o próximo Outono , dirixida ás pesqueiras de profundidade:

É moi importante ter información
científica xa que é a única que
serve. Falar de esgotamento do
recurso neste momento non é
verdade e hai que dicilo claramente. O que é verdade é o que
di o Consello C.ientífico Asesor
da NAFO: que as capturas podérian chegar ás 40.000 toneladas
no ano 95.
Os pescadores españois teñen
mala t.ama, será por ter que
pescar en caladoiros lonxa ~
nos? Que teriamos que facer ·
para supera·r ~~ta lenda negra?

É certo que ir pescar a outros caladoiros non beneficia a nosa ima-
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cución do "Estai"? Na rua hai
anunciara a liberación do barco.
comentários para todos os . Pala miña parte foi a primeira notígustos, un deles incluso di que
cia que tiven. Estaba ali o armador,
en cinco horas se pode chegar
o Secretario Xeral de Pesca e en
até a un acordo.
nengun momento puderon confir-

l

marme a notícia.
Que eu saiba o que se produciu foi
un acoso ao pesqueiro que estaba
Rematada a concentración, baixo
faenando na zona 3L e que se veu
á Cooperativa e aqui me encontro
acometido de súpeto por tres pa- . co representante da casa armadotrulleiras da armada canadiana coa
ra que recebe unha chamada que
intención de detelo. O Capitán o
estaba esperando do seu repreprimeiro que se lle
sentante alá, na
acorre .é picar o
que lle confirma
aparello e deixalo
. que, efectivamente, se chegou a un
pola popa para ter
UE un dia
máis liberdade de
acordo e pagouse
movimentos e tra- :1 dicia unha causa
a fianza.
tar de escapar.
e ao seguinte
Durante a perseEn calquer caso
cución os canadiaas negociacións
desqicíase"
nos botan as zoparecen vir de
diac ao mar coa
atrás, xa que se
intención de subir
fai moi · difícil
ao pesqueiro, pero
crer que todo se
desde éste córtanar.ranxou entre
s e os anclaxes
as nove da maque botan as lanchas. Vendo os
ñán, hora que remataba o ulticanadianos que non conseguen o
mato, e a hora da concentraobxectivo empezan a usar os cación da tarde.
ñóns de auga sobre p pesqueiro
pero como tampouco consiguen
Non ternos que perder de vista
causa e chega a noite as patrulleique o Mércores 15 cumpríase xa
ras piden instruccións concretas
o sexto dia desde o apresamento
para cañonear o Estai e fan as prido barco e que a U.E. e o Govermeiras salvas ao ar con fogo real.
no Español mostrábanse incapaNeste momento o Capitán do pesces de obter unha resposta positiva. A firmeza e a presión da U.E.
queiro decide non poñer en xogo a
vida de ninguén e para os motoviña decaindo de un dia para oures.
tro e o que se dicia de que se estaban analisando as represálias
Durante a persecución o barco
comerciais para aplicar a Canaestivo en contacto coa sua emdá, ao dia seguinte continuaban
présa e eu fun testigo auditivo do
analisándose e Q. terceiro contiasalto xa que outro barco que esnuaban repasando a lista, mentres que xa se coñecia que o Reitaba na zona radiaba todo o que
estaba transmitindo o Estai..
no Unido e Alemá.ña non eran
partidárias destas sancións. Despois está o do "ultimato". Todo o
O pagamento da fianza
mundo sabe que a U.E. deu un
Antes de comezar a concentraultimatum até o Mércores ás 9 .da
mañán. Pois ben ese dia, a esa
ción do día 15 en Vigo correuse
hora, sae a Comisaria de Pesca
a notícia da liberación do pesqueiro, mesmo dando cifras do
decindo que non se dera tal ultique se pagou pola fianza e do tomato, que tora un mal enten9ido
tal de Tm. que se poderian pesdos meios de comunicación. E dicer hai unha série de cuestións
car despois das negociacións.
que debemos ter presentes e o
armador debe fiarse en todo moPodo entender que algunhas. voces
mento do que o seu representanse mostren decepcionadas, pero
tamén gostaria explicarme. Quero
te lle comunica desde Saint
dicer que cando sain da CooperatiJohn's. O que estaba sucedendo
va para a concentración non existía
é que Canadá, mentres non se
nengun amaño. Outra cousa é que
chega a nengun tipo de acorde,
está descargando o peixe. Canahoubese conversas. Cando chego
á concentración, o primeiro que me dá planéao moi ben; ou vostede
atopo é a unha série de periodistas
me paga a fianza ou a fianza vaise
dicíndome que a Comisaria Bonina
quedar aqui co peixe da adega.
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xe . Máis , en realidade , somos
Mar do Norde, onde pescan pescadores ingleses, daneses e aleidénticos aos pescadores dos demáns e non hai pescadores esmais países. Vai ser moi difícil lipañoís, os científicos din que os
berarnos desa mala fama, xa que
seus principais recursos están
estamos en moitas zonas do muncatro veces por debaixo do seu
do, ternos preséncia en moitos canível óptimo e que sería preciso
ladoiros internacionais e de terceireducir nestes momentos o esros países e non cabe dúbida que
forzo de pesca nun 75%. E xa
canto máis se frecuenta a pesca,
non falo das redes de deriva ou
máis fácil é caer nalgun tipo de
da caza ·de baleas. De calquera
irregularidades. lso non se nega,
xeito teriamos que organizar
pero non somos piares que os demais. · Podía dar moitos exemplos,
campañas ben planificadas que
axudaran a bopero agardo que
rrar esa mala
chegue con recorimaxe dos pesdar por exemplo o
cadores galegas.
estado das pesque pasa
queiras canadiaque presta mal Cal será o prónas (e falo por 1
ximo problema?
dentro das suas
que pesquemos
200 r:nillas da 1
CEE) onde hai' 18
en todo o mundo" Primeiro debemos rematar esanos que non f~e
te e para isa gosnan os pesqueiros
tariame ver atitugalegas, e mesmo
des máis firmes
o Presidente da
Unión Sindical de ,
na U.E. e no Governo Español.
Pescadores de
Non se trata soamente da pes- ·l
Saint John's recoñeceu que Canadá regulou moi mal as pesqueiquería de Fletán Negro, están en :
xogo outras pesqueira$ en augas 1
ras soineténdoas a sobrepesca.
internacionais por fóra das 200 l
Se callemos outro_exemplo no . millas.+
·
:

'O
:é

!
!

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

Ademais, débese ter en_canta a
petición p.or parte das AsociaCións e do· próprio·. armador; para ··
que o i;:~tado español dese garantías suficientes. Daquela, tendo en canta -que se trataba dun
conflito. de -Estados, a empresa
botaríase a un lado e s·erian os
próprio.s Estados quen o solucionasen. Neste senso, mandárónse·
tres escritos ilos tres últimós días
prévios á liberación ~o pesqueiro."
Non se obtiveron esas .garantias.
Nunca nos contestaron por parte
da Administración. Houbo-,.chamadas telefónicas que confirmaron
que non ia haber resposta no
senso das garantias econ'ómicas
e, polo tanto, a ·empresa toma a
decisión unicamente desde ó seu _
ponto de vista empresarial_.

As conversas con Canadá

Falouse de que tanto Felipe
González como Manuel Fraga
fixeron xestións ...
Pode ser, pero todo foron boas
palabras e a apreciación do representante da empresa é que Canadá iase quedar con todo o peixe e
o barco non sairia seguramente
até o 20 de Abril. O que escoitei
nos meios de comunicación é que
Felipe González dixera que talara

. co Primeiro Ministro canadiano e
que· tiña esperanzas razonábeis
de que o barco for<?- liberado en
dous ou tres días. O Fraga creo
que tivo algunha conve~sa neste
sens9 co Ministro de Exteriores.

Fixose de vérdade a descarga
do peix~ sen estar present~
nengun funcionário ·da U.E. ou
neutral que puidese su·pervisar a mesma?. E tan difícil calcular
con certa aproximación canto
peixe se sacou das adegas? ·

millas. O resto é o de sempre,
Primeiro tala de que o tamafío do
peixe é ilegal e se lle contesta por
· parte da U.E. e de -totjo o mundo,
que non pode ser ilegal por canto
a NAFO non estabeleceu. talla mínima legal para o fletán negro.

Despois comezan a talar de se existen a bordo especies proibidas. T eño
que dicer que non existen, qué é falso que o buque se adicara á captura doutras especies que están en moratória. Que hai preséncia deslas espé- cíes através de capturas incidentais e
sempre dentro dos límites que ten
Os canadianos non deixaron. O
estabelecido a NAFO, e nen a platiEmbaixador ·Español solicitouno
perp foi il')útíl. Nada máis chegar . xa, limanda ou ·mendo sobrepasaba
esa cantidade como tan:ipouco había·
ao bC1,rco o prim~iro que fixeron
foi botar do -barco a tripulación,
bacallau que era unha das espécies
presentar o -Capitán aos Tribu- · que buscaban con máis gañas.
nais, e levalos ·todos a un hotel.
Finalmente talan de redes ilegais.
Os canadianos fixeron todo pala
Francamente quedo parbo, pois
sua conta e risco. As toneladas
des_de a captura do Estai á sua
descarregadas calcúlanse por
parte da empresa nunhas 180 · · chegada a porto transcorrero·n
dun total de peixe dunhas 340 ou • dous dias e pico, mentres que
350 toneladas xa procesadas. ·
des.de que dixeron qu-e saía un
barco para recuperar a rede até
que a toparon non pasou nen un
Canadá quéixase das mallas da
dia. Ademais existen cinco inspecrede ...
cións realizadas por inspectores
de NAFO .e en todas se atoparon
Trátasé de desviar a atención da
perfeitamente legais as mallas o
cuestión principal do conflito qué
mesmo qoe na inspección que ané o princípio de internacionaliza. _ción das águas por fóra das 200 . tes da saída realizou o MAPA.+
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•A Mesa do Leite
reúnese co
Ministério de
Agricultura
..

~- . ~

O''Xoves 23 os
.
representantes da Mesa do
Leite da Galiza reúnense
cunha delegación do
Ministério de Agricultura en
Madrid, tras várias tentativas
por parte dos primeiros de
celebrar unha xuntanza. O
·Sindicato Labrego Galega
estivo representado pala sua
seqetária xeral, Lídia Senra.
o .obxectivo principal era
tratar o problema das cotas
do leite xa que, mália os
__
compromisos adquiridos polo
conselleiro' e polo ministro do
ramo·para nbn cobrar a
supertaxa da campaña 9394, o Ministério está
comezando a remitir as
multas ás empresas e
cooperativas compradoras,
que poderian ser 52. Na
reunión , o SLG quería
reafirmar a vontade de que
nengun productor nen
comprador abonara nen
unha peseta de multa, asi
como exixir a paralisación
das importacións e a
reivindicación de prezos
dignos para o leite. Este
sindicato, maioritario no agro,
celebrará unha manifestación
o vindeiro 2 de Abril en
Santiago de Compostela.•

..

• Xuízo contra o
· alcalde de
Baiona por
· delito ambiental
O alcalde de Baiona, Manuel
Vilar, e o concelleiro de
limpeza do mesmo concello,
deberán comparecer o 19 de·
Abril, ás 12 da mañá, diante
xulgado do penal, segundo
informa Maria Alonso. Os
cargos contra os membros da
equipa de governo de Baiona
están relacionados con
'cuestións meio ambientais, xa
que foron denunciados polo
mantenimento da actividade
dun vertedoiro de lixo na
franxa litoral de Cabo Silleiro. +

~

.

li.Astano prepara

un barco para
levar auga de
Valéncia ás
Baleares
O estaleiro ferrolá Astano está a
acondicionar un barco para o
transporte de auga desde
Valéncia até a illa de Mallorca,
nas Baleares. Trátase dun
cargueiro que está a ser
transformado en buque tanque
· por encargo da navieira galega
Fernández Tápias.
Parellamente, unha
embarcación cimentadora será
convertida en nodriza. Haberá
dunhas·vi axes semanais entre a
Península e a lila, unha delas
para fornecer de auga a Palma
e 01,Jtra ao resto de Mallorca. O
' custe da operación acende a
300 millóris de pesetas.+

• CoQlición entre a
C-NGe

que Esquerda Unida - Esquerda
Galega é a forza coa que máis
posibilidades teñen de chegar a
acordos post-eleitorais. +

•O Sinn Féin

-

acepta a
entrega de
armas ·e as
negoc1ac1ons con
Maior

. .

~

Martin McGuinness, número
dous do Sinn Féin, anunciou
que as negociacións co .
Governo británico poderian
comezar en algo máis de unha
semana e que a entrega de
armas por parte do 1RA era xa
case un feito. McGui_nness
asegurou que os seus ·contactos
cos representantes británicos en
Irlanda do Norte··estreitáranse
no últimos dias e que xa están
concretados os temas sobre os

que se ian a debater nas
primeiras reunións. +

• Sospeitase que
· unha ·secta verteu
o gas tóxico no
metro de Tóquio

"Afirmamos que a identidade
étnica, cultural, lingüística e
relixiosa das minorias
nacionais será protexida",
este foi un dos acordos da
reunión de Paris dos 52
estados pertencentes á
Organización para a
Seguridade e Cooperación
en Europa. "Garantiremos
que todo o mundo poda
interpor recursos efectivos
contra a violación dos seus
direitos", aseguran, Os
acordos non indican como se
vai proceder á defensa dos
princípios formulados , pero
en todo caso poderia
significar que Europa teña
que abordar o problema das
nacións sen estado. •

A policia nipona sospeita que o
gas tóxico que o Luns 20 matou
no metro de Tóquio a dez
persoas e intoxicou a outras
5.000, fc:>i vertido pala secta
budista A Verdade Suprema. O
seu guru, Shoko Asahara, que
está en paradeiro descoñecido,
negou a implicación da sua
organización. De momento, as
autoridades pro"ederon a ·
rexistrar vários edificios.da
congregación, várias persoas
foron detidas e diversos produtos
químicos foron requisados.
Durante os rexistros, atoparou a
50 membros da secta en estado
de coma:.+

Nacionalistas da
Galiza para ~s-

· • .A CIG é a central
mái$ votada en
San Caetano

• •
•
mun1c1pa1s

A Converxéncia Nacionalista
Galega e Nacionalistas da
Galiza apresentaron o pasado
sábado 18 a coalición
Converxéncia e Nacionalistas
da Galiza, coa que concorrerán
ás vindeiras eleicións
municrapis do 28 de Maio. O
portavoz da forza coaligada,
Avelino Muleiro, afirmou que a
pretensión da CNG é "encher un
espazo de centro moderado
como CiU. en Catalunya e o
PNV no País Basca".
·

•

•A Organización
para a Seguridade
en Europa quer
garantir os direitos
das minorias
nacionais

A CIG foi a central máis votada
entre os funcionarios dos servizos centrais da Administración
autonómica, que o pasado dia
16 de Marzo elixiron aos seus
delegádos na Xunta de Persoal. Un 52% dos funcionarios
participaron nunhas eleccións
nas que a CIG obtivo 11 delegados, a CSIF 5, as CCOO 4 e
a UGT 3. A central nacionalista
obtén, ·asi, o apoio maioritário
dos traballadores da Administración pública galega con 490
votos frente aos 234 do cs1r-,
os 154 das CCOO e os 132 da
UGT. Segundo a CIG, este
respaldo eleitoral débese ao
traballo desenvolvido na administración e a denúncia constante da xestión do governo de
Manuel Fraga e Dositeo Rodriguez, "qu_
e se caracteriza pala
persisténcia en privatizar e
eludir ó control dos sindicatos
e Parlamento através dun amplo fundo de asisténcias técnicas e contratos con empresas
privadas".+

Muleiro indicou que esta forza
vai apresentar candidaturas na
metade dos concellos galegas e
adiantou que o nacionalismo de
centro xa non canta para o
futuro con Vítor Moro, que agora
está na órbita do Partido"
Popular. De todos xeitos,
Avelino Muleiro considera a
Moro como o "mellar sucesor de
. Fr.aga".
No que se retire aos pactos, os
nacionalig,tas áa .Ct:-JG sinal~~o.n, .·,. .
::'
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• Galiza, entre as
·zonas máis pobres
de Europa
Segundo o informe do centro estatístico comunitário Eurostat; que manexa
dados de 1992 e se refire ao Produto
Interior B'ruto, ·pis, por habitante, Gal iza ocupa o pasto 177 na clasificación
das rexións europeas. A lista está
composta por199 rexións. T do en
·canta un baremo de 100, a povoación
galega ten un poder adquisitivo equivalente ao 59%. Poucas comunidades
están por baixo do seu nível; entre as
que están algunhas rexións de Grécia,
territóri6s de últramar na Franza e Alemaña. Un dado significativo é que en-.
tre centros europeus de desenvolvimento como Bruxelas , Hamburgo ,
Londres ou Paris e a Galiza, hai unha
diferencia de rTiáis de cen puntos , é dicer, os seus habitantes teñen o triple
de poder adquisitivo que os galegas.
Dentro do Estado español , só Extremadura canta cun nível inferior en
canto ao PIB por habitante.+

• Pujol pede o fin do
café para todos
autonómico
A comparecéncia do presid.e nte da
Generalitat, Jordi Pujol , diante do Parlamento catalán co gallo do decimoquinto aniversário das primeiras eleicións autonómicas ,
serviu para
o líder de
CiU pedir
que a reforma do ·
Senado teña en canta a "dobre
compos i ción
do
Estado entre rexións
e nacionalidades, un eufemismo de nacións que
non engana a ninguén". Pujol adiantou
unha fórmula para que o café para todos autonómico vaia desaparecendo e
que non se reflexe na composición do
Senado, de maneira que o número de
senadores estexa vencellado ao 'nível
de competéncias asumidas palas comunidades autónomas . "En España
hai algunhas entidades - non só Catalunya-t- cunha persoalidade moi própria que non poden qüedar encaixadas nun só e único modelo de autonorhia" , dixo Pujol. +

• Anulados os .
··contratos blindados
no Centro de
Proceso de Dados
da Xunta
Oito contratos blindados de alta direCión, realizados pala Consellaria de
Economía para o Centro de Proceso
de ·Dados, foron anulados polo Tribunal Súperior, segundo desvelou
CCOO. A razón foi que a Administración eludiu as normas deprovisión de
postas de traballo entre o funcionariado e "cometeu un claro fraude de lei".
A Xunta anunciou un recurso e xustificou a sua atitude en razóns de eficá. cia. O certo é que os sindicatos veñen
denunciando repetidamente a política
· de contratacións laborais da Xunta .
Nalgunhas consellarias o.40% dos traballadores accederon ao seu pasto
sen mediar os procedimentos abrigados na administración.•
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ALIZA E M NDO
PARLAMENTO

PSOE e BNG critican a privatización da Administración
l

O custo do sangue trip.liCouse desde
que a Xunta criou o -Centro de Transfusión

A Mesa do Parlamento desestim ou, co voto e.n contra do
qeputado do BNG Bautista
Alvarez e a abstención do socialista Miguel Cortizo, a pergunta do deputado nacionalista Xesus Vega sobre a indemnización recebida polo presi·dente da Xunta do Ministério
do Interior para reparar os danos $Ofridos por un atentado
na sua casa de Perbes.

• CARME VIDAL

A criación da. Fundación
Centro de Transfusión da
Galiza deu como resultado
que en un ano o custo de
sangue pasase de 104 a
284 millóns, segundo
dados de profisionais do
hospital Juan Canaleja,
elevándose o gasto por
unidade de sangue de
8.659 a 19.725 pesetas.
Os dados levaron ao
socialista Miguel Cortizo a
solicitar unha auditoria
sobre as Fundacións
criadas a instáncia da
Xunta e a que o
nacionalista Alfredo
Suárez Canal pedise un
control absoluto sobre os
cartas públicos.
O deputado socialista Miguel
Cortizo calificou de "enxeñaria
·administrativa" a política da Xunta de transferir competéncias públicas a xestións privadas criando unha administración paralela
que escapa do control político. A
criación da Fundaóón Centro de
Transfusión de Galicia supón,
segundo Cortizo, un exemplo do
que está a acontecer neutras
instáncias onde o destrago e o
uso partidista dos servizos administrativos levan a un descontrol
na xestión dos cartos públicos.
Apontou os dados tirados do
Hospital Juan Canalejo, segundo os que os gastos no consumo pasaron dos 109 millóns no
1993, cando o centro sanitário
se autoabastecia, a 284 o ano
seguinte, coa constitución da
fundación criada a ese efeito.
O aumento desmesurado dos
custos indica, segundo Cortizo, o
que está a acontecer coa criación
de sociedades anónimas e fun dacións nas que se dá, coma
neste caso, o paradoxo de que "o
conselleiro como presidente estabelece uns prezos que el mesmo
como conselleiro autoriza".
Eis o que o deputado do BNG Alfredo Suárez Canal chamou "caciquismo de. deseño", habida
conta de que "-antes só se daba a
pé de obra e agora fano na superestrutura criando unha rede na
que se fai un uso partidário da
administración e se xeran súbditos e non cidadáns". Suárez Ca-

Fraga non dará
conta dos cartos
que recebeu dos
fundos
reservados

ANXO IGLESIAS

·A criación de Fundacións leva ao destrago de cartos públi~s, segundo o deputado socialista Miguel Cortizo.

nal exixiu que se estabelecese os
mecanismos para un control rigoroso dos cartos públicos.

modificación da lei da Función
Pública da Galiza coa oposición
do PS de G-PSOE e BNG, que
manifestou que as reformas aumentaban a discricionalidade e
o control político sobre os funcionários da administración.

Mália as referéncias contínuas ao
Conselleiro de Sanidade, Xosé
Manuel Romai Beccaria, foi o deputado popular Pablo Egerique
Para Alfredo Suárez Canal, no
quen respondeu ás acusacións
da oposición e rexeitou a elaboradebate sobre unha función púción das auditorias solicitadas.
blica·profisional e outra ao serviEgerique manifestou que, se ben
zo do poder, o PP optou pola
non podia rebater os dados aporsegunda opción, potenciando a
tados por Cortizo, consideraba
submisión dos traballadores e o
inadecuado o
acceso aos posseu uso xa que
tes de persoas
"non se retiren
controladas poao custo do serlo partido no .goPP apoia .
vi z o prestado".
verno. O depuaos funcionários tado nacionalisEn canto á necesidad e de conta criticou que
que se pasen á
trolar a. xestión
non se puxese
dos cargos públilimitación aos
pri.vada e que
cos, Egerique sipostos de libre
nalou que abonlogo trabal len
designación de
daba cos inforxeito que o PP
para a própria
mes do Consello
estaba a levar
de Contas ao
unha política
Xunta'.
que Cortizo rescontrária á que
pondeu que este
propugnan na
organismo "non
oposición .do
fai auditorias independentes xa
governo do Estado, onde solicitan que até os cargos de subdique os mesmos auditores foron
antes altos cargo~ da Xunta".
rectores xerais sexan ocupados
por concurso entre funcionários.
O control que, segundo as moMáis control político
dificacións, se vai estabelecer
da Administración
sobre os tráballadores da administración responde, segundo
Os votos do PP aprobaron ·a

'Q

Suárez Canal, a que "a lei segue un princípio de submisión e
obediéncia". Do mesmo xeito,
unha das navidades aprobadas
é a incentivación da excedéncia
voluntária, feito que para o deputad o nacionalista supón
"apoiar a que alguns funcionários deixen de traballar na administración para ocupar cargos
en empresas que logo traballarán para a própria Xunta".
Pola sua banda, o socialista António Carro sinalou que a leí fará
que ·aumente '1a desconfianza e
as mobilizacións nun colectivo
de funcionários que non ven esperanzas no futuro", cuns proxectos privatizadores que son
unha constante ameaza para
unha administración profisional.
Delegados da CIG, central sindical con maioria na Adminis.:
· tración galega, presentes no
debate". manifestaron que o governo non dialogara en nengun
momento cos sindicatos a respeito das modificacións que
eles ven como prexudiciais po10 aumento de discrecionalidade ñunha administración na
que "o elevado número de postes de libre designación e a
contratación contínua de asisténcias técnicas levan a unha
progresiva privatización e des- ·
profisionalización". •

A maioria de representantes
do PP . na Mesa impediron en
duas ocasións que Vega dirixise a sua pergunta a Fraga aludindo a que non se axustaba á
normativa vixente. Na iniciativa, o deputado nacionalista
pedia que Fraga explicase se
consideraba que os máis de
vinte millóns que recebeu
constituen un uso apropriado
dos fundos reservados e fai
referéncia ao agrávio comparativo que se estabelece con
outros protagonistas de situacións similares. Asimesmo ,
Vega Buxán expón o paradoxo de que Fraga manifestase
que "la facer frente aos gastos
de reparación cos seus própri os meios ec.onómicos e
nunca recoñecera ter recebido
unha compensación millonária
do Ministério do Interior".•

O BNG propón a
criación do ·
Consello Agrário
O .BNG ven de apresentar no
parlamento unha proposici.ón
de lei para a criación do Consello Agrário Galego que quer
ser un organismo de asesoramento á Administración no que
estexan implicados os sectores sociais relacionados co
agro. O obxectivo do consello
é "que permita a participaCión
social na elaboración da política para o sector e estabeleza
cauces de diálogo institucional" ademais de traballar pala
promoción e defensa da agricultura e gandeiria galega.
O Consello estaria composto
por un presidente, un vicepresidente eleitos entre os seus
membros, tres representantes
da Consellaria de Agricultura,
cinco das empresas transformadoras e comercializadoras do
sector, cinco de cooperativas e
doce eleitos polos labregos. •
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ACCIDENTES ERIQUEZA DO MAR

Xan López,·Lito, sef;retário da Comisión·de .Afectados
'A casa armadora do Mar Exeo está en· creba, non sei corrlo di que vai_pagar'
• XAN DO VAL/ A CORUÑA

e

Xan Lqpez, Lito, o
secretário da Comisión de
contrarias afectadas polo
sinistro do Mar Exeo. Ao
falar con el per_
cébese a
un home preocupado por
saber o que está a
acontecer no mundo da
pesca, un mundo duro no
que cada dia á Galiza
quítanlle máis ar.
Que pensa despois da suspensión do xuízo do Mar Exeo por
incomparecéncia do capitán.
Non variou nada. Do único que
tivemos a certeza é de que aquí
moi poucas causas se solucionan pala vía xudiciéJI. Ninguén
teria a éulpa, sen·ón o sistema
que esta montando deste xeito.
Mesmo aos xuíces de instrución
e ao que tirou para adiante coa
vista botáronlle bastante ánimo
ao non paralisar un proceso
marcado con recursos e moitos
intereses que pretenden a sua
paralisación.

A casa armadora di que non
se p_
reocupen os
damnificados
que pagará o
que manden os
convénios inter-

antes de sentarse a negociar fixeron unha renú ncia expresa a calquer demanda xudicial
contra o Estado, o Fundo o.lil quen fose. lso si
o considero grave, xa
que non podes renunciar a recorrer por algo
do que non sabes que
consecuéncias futuras
vai poder ter.
Por outra parte, -unha
das causas que nós pedimos a Administración
é que investigue que
está a facer o Fundo
coas indemnizacións
que nos corresponden.
Se se descobre que o
único que fan é dilatar
os pagos pedimos que
se interveñan. as cantidades que aporta o Ese
tado e que eses cartas
sexan destinados a cobrir os danos causados
no accidente.

Uns danos que non
existiron. Algo asi di
o informe apresentado hai unhas semanas pola Administración.

Pero os estudos
apresentados pola
Administración eran
moi optimistas.
O que non se pode facer son estudos moi limitados no tempo, no
espazo, no presuposto
e nas intencións. Nós
dicimos que o dano
está feíto e que é gravísimo. Non o dicimos
de memória, ternos estu dos pagos por nós
que así o afirman e
que taremos públicos
cando se celebre o xuízo . A Administración
non pode dicer que isto
foi gravísimo porque,
entre outras causas , é
un dos responsábeis
civis subsidiários.

Mercado de pesca
Onde vai o sector
pesqueiro e marisqueiro?

Nós invitamos ás ·
En xeral o problema é
que o Estado non sabe
xornaque facer con isto. Si o
das sona~ionais.
saben a Comunidade
bre
o
UE,
Europea, o Canadá ou
.
M
a
r
Non sei como di
Marrocos . Todo o
Ex e o
Canadá,
isto po.rque, entre
mundo
ten clarísimo o
aos
cienoutras causas, a
Marrocos,
que quer de nós . Que
tíficos
casa armadora
deixemos de pescar e
que fa-·
está en creba. O.
queren que
cian esmariscar. Galiza é un
único barco que
mercado
potencial que
t
u
dos
.
deixemos
de
tiña era o Mar
non existe en Europa,
para a
Exeo. Por se far
Adminiscunha portentaxe do
pescar e que
pouco manda un
tración. Nun caso . deixara de financiar o ·traballo.
30 ou o 40 por cento da xente
das; aos seis meses parecia
comunicado dessirvamos de
que éorñe peixe case que a diádeclinaron a sua
Nós o que fixemos entón foi
que ia aumentando, aos oito
de Grécia cando
afirrio. Ves países que nunca peschamar a outrns expertos que
meses había unha baixada da
-ten a sede en
mercado para pres.enza
mancfo
que
as
caron
e agora xa teñen unha
realizaran
estudos
na
polución
e
ao
ano
unha
espectamén
Londres. Di que
análises· ainda
frota que comeza a ser compe zo_na ·afectada. Por exemplo, o
tacular suba da contaminación.
_
o seu peixe'.
pagará todo. Non .
titiva, como Franza ou Inglatenon
estaban
Centro Superior de lnvestíga!mediatamente o que fixo a Ad~ei con que, poravanzadas darra. Antes non lles preocupaba
cións Científicas de Barcelona
ministración foi cortar os estuque non ten barbondo, nas seo mar nen lles gastaba o peixe
d os. A Administracióri tiña
que fixo un traballo .de tomas en
co, nen ten nada.
e agora vaite ti meter nos seus
gundas xornadas
medo do que acorría. Os danos,
colunas de auga. O que daba é
Tiña o seguro panon apareceron porque, seguncaladoiros. Pasa que en Franza
como xa sucedera noutros accique aos tres meses as colunas
gado por casualidade e ese se-do dixeron, a Administración
ti queres ir ao mar e pratica ~
dentes con vertido de cru , notáaparecian bastante recuperaguro responde polo limite da pómente póñenche o barco no
liza que son mil cen millóns de
peirao,
equipado á última.
. pesetas . A partir deses millóns 1r------------------------------------------~--------------------------------,
teria que pagar o Fundo Interna- 11 1
Galiza ten má sona no exterior?
cional de CompensaGións por 1 _
Danos de Hidrocarburos que 11
Teñen unha idea de nós como a
ten un tope de indemnización 11
' duns piratas que andamos esde dez mil millóns. A máis o Es- 1
quilmando por aí, pero, apesar
por un grande capitán que mode pesetas en publicidade para
tado e Repsol están declarados : Que pasou aquela noite? .
disto, resulta que somos os
lavar a sua _imaxe, algo maltreirreu no barco despois de oberesponsábeis civis subsidiários
grandes descoñecidos.
Nós témolo clarí$imo. En prita despois do accidente.
decer ao pé da letra as ardes
polo acorrido. En princípio non
meiro lugar, quen manda neste
que lle daban desde terra.
haberian de faltar os cartas. Até
Corren perigo os postos de
porto da Coruña é Repsol que é
Que máis pasou?
o.de agora os pagos fo ron feítos
traballo na pesca de baixura,
quen impón as regras do xogo.
polo seguro da casa armadora,
Nas horas seguintes ao siartesanal e de litoral asi coma
O seu é un poder que o_absorO resto foi unha chea de desnistro abundaron as palao P & I Club (Polución e Indemno marisqueo?
ve todo. A primeira responsabilipropósitos. A responsabilidade
bras tranquilizadoras. Todo
nización Clube), ao que lle intedade parte desta empresa. Rese ia amañar axiña.
prática do accidente é do capiresa p~gar 'Cle contado para deiSi. A máis os investimentos da
sulta criminal manter ese enclatán que fixo unha .má manobra,
xar o asunto, porque perde o
CE nesas pesqueiras chegan
ve de descarga petroleira no
Entre outros falou o- alcalde
algo ·no que coincid~ toda a
seu prestíxio saindo como casa
moi mal, tarde e non teñen a eficentro dunha cidade, e por riba
xente no porto. Pero haberia
Francisco Vázquez a quen ainaseguradora.
cáci a adecuada. Este tipo de
non se toman as medidas neceda recordo dicendo: "coruñeque saber por que non se lle fipesqueiras son as que mantesárias. A presenza do· enclave
xeron probas de alcoolémia ou
ses, non vos preocupedes que
No accidente petroleiro ocoñeri a maiori~ dos postas de trade Repsol x~ra moitos cartos
psíquicas, ou como se lle pereu amañarei isto das indemnirrido ainda non hai moito nas
ballo e chéganlle moi poucas
pero non supón riqueza nen
mitiu que demorase en dar inzació ns e A Coruña cobrará
costas de Escócia o Fundo
áxudas. Non é mandar os cartos
para Gal iza, nen para A.Coru-· formación sobre a carga do buaté o último centavo" . Desde
pagou oito mil millóns ao
a Pescanova ou aos grandes
ña. A máis de non criar praticaque. Por que se consentí u. todo
aquela nori volveu abrir a boca.
pouco tempo.
trusts, contra os que non ternos
mente nengun posto de traba~
Onde están eses cartas? Taisto? Pero é que segundo esnada, ainda que haberia que dillo. Se acaso dará que gañar
tán as causas poden acorrer
mén no momento do accidente
Nu1ca hai - q~e comparar un accer a Pescanova que faga en
aos xornais e ás televisións.
sinistros mesmo cando a acdixo que a culpa de todo era
cidente con outro. Nós, no caso
Galiza as factorías que vai monDesde que ·se soubo que se ia
tuaciqn dos capitáns dos budo enclave de Repsol. Onde
do Mar Exeo, se algo fixemos
tar tora. H_ai que mandar eses
celebrar o xuízo Repsol comeques sexa exemplar , como
ben foi o non renunc iar á deestán esas declaracións? A
cartas dos que talaba á base,
zou a gastar centos de millóns
ocorrera co Urquiola, mandado
quen lle foi pedir cantas?+
manda penal e civiL Sen embarque é onde se aguantan as cogo , os pescado.res escoceses
-----------~--- ~ ----------- - ---------------------------------------- - ----- - ~ locacións. +
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Ainda .lembro a Paco Vázquez
dicendo que toda a culpa era de Repsol'

..

ranse nalgunhas espécies por un tempo de
entre oito e dez anos e
para outra ese prazo
será duns quince ou
até vinte.

.APRIVATIZACIÓN DA SANIDADE

Política industrial
MANuELCAO

(/)
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Durante os últimos anos a política económica española considerou a política industrial un tema de menor importánéia, pois o
mercado p'or si mesmo xeraria a· suficiente actividade económica
asignando os recursos de xeito máis eficiente sen interferéncias
por parte dos ~deres públicos. '1A mellar política industrial é a
que iion existe" dicíase a miúdo. A difusión das novas tecnóloxias da man dos investimentos das empresas estranxeiras acabaria renovando o tecido produtivo español, integrando á economía nos ciclos económicos internacionais, criando postas de tiaballo, mellorando o nível de vida, facendo, por fin , efectiva amodernización da economia.

_J

~

As contadas empresas españolas deberían esquecerse da políti-,,
~ · ca de socialización de perdas dos últimos anos do franquismo e
~
traballar con critérios de eficiéncia e competitividade nunha economía aberta: Para iso deseñouse un método de axuste transitóA empresa ocupa terreos que non lle corresponden, segundo unha denúncia do BNG do Porriño. Na fotografia, naves industrlais situadas no Polígono das Gándaras, ubicado na mencionada localidade.
rio-para as empresas públicas e privadas. No sectór público, separáronse as empresas con futuro (Teneo) das que debian reconverterse ou desaparecer. Para as empresas privadas, tentouse a consolidación dos grupos industriais relacionados cos
bancos (Banesto, BBV, BCH) mediante incentivos fiscais e financeiros· coa pretensión de asentar a médio prazo, polo menos, algun grupo ind1::1strial privado a nível mundial. Os mecanismos instrumentais utilizados neste deseño foron : tipo de cámbio
estábel e favorábel á .peseta, liberalización do sector industrial,
control da inflación, criación de capital público (infr.aestruturas e
educación) e flexibilización do mercado laboral.

A Nosa Terra denunciara o seu funcionamento

Paralisada a actividade
da planta de inc'ineración dé
residuos hospitalares do Porriño

•MARIA ALONSO

A empresa Tecmeh, que
xestiona a planta de
incineración de resíduos
hospitalares ubicada no
Porriño decidiu paralisar a
sua actividade despois de
receber unha
recomendación oficiosa
da Xunta, tras a
publicación neste
periódico dunha
información sobre este
tema (ver A Nosa Terrado
9 de Marzo) .

zou as reformas exixidas pola
Administración.

Segundo a documentación aportada pola emprésa o permiso
expedido pala Consellaria de lnd ústria ten data de 22 de Novembro de 1994 ff condiciona a
autorización ao cumprimento do
previsto na lex islación vi xente
sobre este tema e na declaración de efeitos ambientais realizada pola Comisión Galega de
Meio Am biente no mesmo mes
de Novembro. Por outra banda,
o permiso estabelece a posibili dade de revocación sen direito a
indemn ización no caso de incumprimento das condicións por
parte de Tecmeh. Ainda que esta autorización é recente e reNestes momentos, e segundo a
móntase catro meses atrás, Tecversión facilitada pola empresa,
meh recebera xa da Consellaria
que recolle e trata os resíduos
xerados polo Hospital da Costa • de Sanidade a adxudicación da
xestión de todos os resíduos
de Burela, o Comarcal de Val producidos na rede hospitalar do
deorras, o Montecelo de PonteSergas no mes de Marzo do 93 ,
ved r a e o complexo ourensán
data na que comezou a sua actiCristal-Piñor, a planta incineravidade industrial neste ámbito .
dora ainda non recuperou a normalidade e segue paralisada á
A decisión de paralisar a activiespera de se aclarar a sua sidad e da empresa ten sido
tuación .
apoiada tamén, non obstante,
Resp·r esentantes .de Tecmeh
polas denúncias apresentadas
en dias pasados no Concello do
pontualizaron que. a empresa
está a cumprir nestes momenPorriño tras comprobarse que
Tecmeh levaba xa váiros meses
tos todas as exixéncias imposfuncionando sen dispar ainda da
tas pola Xunt_a para garantir a
inoucidade do proceso de inci- . necesária licéncia municipal para a sua actividade. Fontes da
neración dos resíduos hospitalaempresa subliñaron que este
res, e subliñaron que, contrariamente á información publicada · feíto non ten nada de estraño
nen de irregular, porque é norpolo Diário Oficial de Galiza
mal que as indústrias comecen
(DOG) do 5 de Marzo e reproa funcionar mentres agardan a
du.cida por este periódico, a emaprobación definitiva da sua lipresa dispón xa de autorización
céncia, que adoita a tardar bascomo xestor de resíduos tóxicos
tante debido aos numerosos tráe perigosos e como transportismites burocráticos que pasa.
ta dos devanditos resíduos. Segundo a sua versión , no tempo
transcorrido entre o ditame da
O BNG pede unha comisión
Comisión Galega de Meio Amde investigación
biente, no que se consideraban
O BNG, pola sua parte, pediu exinsuficientes os meios técnicos
dos que dispuña Tecmeh, e a _plicacións ao alcalde, Xosé Manuel Barros (PP), pala instalación
publicación das suas consideradunha incineradora de resíduos
cións no~ DDG , a empresa reali-

tóxicos que carece de licéncia
municipal de instalación, autori~
zación de obra ou de actividades
insalubres, nocivas e perigosas.
Os concelleiros nacionalistas
aseguran ademais ter comprobado que a planta incineradora
se atopa en realidade instalada
na zona industrial anexa á estrada que une O Porriño coa localidade de Salceda, nunha nave
ubicada á altu.ra do quilómetro 1 ·
e non nos terreas que constan
na autorización da Xunta.
Segundo as mesmas fontes , o
início da actividade da empresa
no" Porriño consistiu na "queima
a céu aberto dos resíduos biocontami nantes en terreas propriedade da empresa Tuche".
Posteriormente, a incineradora
móbil instalouse nunha nave do
polígono industrial das Gándaras de Budiño, onde se realizou
a queima até o último translad9
á nave que ocupa actualmente.
O BNG s_µbliñou que , curiosamente, as duas naves e os terreas onde se produciu a incineración dos resíduqs pertencen
ao industrial X.X. Gradín , empresário que mantén "unha pública, notória e estreita relación
co alcalde popular, Xosé Manuel B~mos~·.

Importación de residuos
O BNG relaciona o consentimento por parte do alcalde para
que siga a funcionar a planta
coa "política de importación de
resíduos que está a caracterizar
a liña de actuación própria do
PP porriñés. Neste sentido, lembrou que a equipa de governo
"mantén un vertedoiro municipal
no que depositan resíduos distintos concellos e pretendera no
ano 88 instalar no termo municipal unha planta incineradora de
resíduos para todo a zona sul
de Galiza , en terreas que son
tamén propriedade do industrial
X.X. Gradín. •

Por razóns diversas poucas destas medidas puderon aplicarse e
dos resultados previstos poucos tiveron éxito. Das medidas, o tipo de cámbio revelouse insostíbel, internacionalizouse o sector
industrial (40% da producción industrial é de capital exterior),
acadárorise éxitos na loita anti-inflacionista abusando da política
monetária, criouse capital público pero con alto custo e con deseños inadecuados (AVE, La Cartuja, etc.) e flexibilizouse só en
parte o mercado laboral.
Dos resultados, as empresas públicas non rendábeis seguen igual,
por realiZarse unha reconversión baseada en razóns políticas en
. lugar das económicas, e algunhas das empresas do grupo Teneo,
despois das desventuras
internacionais, están en- - - - - - - - - trando en perdas ou ás
portas da creba. Das pequenas empresas privadas algunhas adaptáronse ás novas condicións ,
pero outras foron vendidas
capital estranxeiro . O intento de criar e
consolidar algun grupo
industrial privado resultou
é
un enorme fiasco. A Corporación Banesto é un
claro exemplo de como
un deseño de política in- ·
dustrial razoábel sobre do papel devén en puro esperpento hispano con doses descoñecidas de corrupción, picaresca, pufos e estafas realizado cun domínio admirábel das novas técnicas da enxeñaria financeira e dos mercados internacionais;

'lnternacionalizouse
o sector industrial
.
(o 400/o da
produción industrial
de capital exterior)'

ªº

A experiéncia pasada obríganos a ser moi coidadosos no dese.ño, elaboración e aplicación dunha política industrial no Estado
español. con posibilidades de éxito, mais de todos os >ceitos algo
haberá que facer e, asi, o apoio financeiro da· Xunta de Gal iza
ao plano de expansión de Pescanova debe ser valorada como
un cámbio para ben.•
·
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.AGROINDÚSTRIA
Os proprietários do. matadeiro
queren
reducir o plantel á metade
.
.
.

A Xunta deu mil millóns a Frigsa en catro anos

pero esta só ten trinta de capital
nos son de 95 millóns de pesetas, que o deputado nacionalista asegura que se lle remataron de entregar no pasado Xaneiro. Agora, os proprietários afirman que o capital social da empresa é só de
30 millóns de pesetas mentres que _as axudas concedidas pola Xunta no periodo
1990-94 ascenden a perta de
novecentos millóns.

da dos ·cincuenta, a empresa
pertencia ao INI e xogou un
papel transformador no tratamento da carne. Caracterizá. base pola venda directa a
carniceiros expedidores e, a
finais da década, comezou a
comercializar productos
transformados. A sua plantilla
estaba. composta po.r 718 traballadores e o matadeiro exporta carne cara Madrid e
Barcelon·a. Máis tarde, a empresa tamén se adicará á explotación de gando porcino.
• En 1965, acada a cifra de mil
cincocentos millóns de pesetas en manufacturación e
continua a sua tendéneia alcista nos anos 70.

• ARANTXA ESTÉVEZ

A escas'a actividade que
está a levar a empresa
· cárnica Frigsa de Lugo
pon en perigo a situación
dos 87 traballadores que
compoñen a plantilla
actual. Cunhas débedas
millpnarias e despois de .
receber nos últimos anos
"A responsabilidade da Xunimportantes axudas da
ta
non se pode obviar. PriXunta, os actuais
meiro, porque os proprietáproprietários afirman que
rios non mantiveron os posé necesário deixar sen
tas de traballo requisito para
receber as subvencións e,
emprego a máis da
ademais, porque non se conmetade do persoal e xa
trolou cara onde ian os carapresentaron un
tas que se concedían. AdeOs baches económicos en
expediente de suspensión
mais, cando lle expuxen a siF:rigsa comezaron cando a
·de pagos. O_peche de
empresa deixou de ser de ti- Frigsa, dos dias_de esplendor á suspensión de pagamentos,- con especulacións polo meio. tuación ao director xeral de
lndústria, este non estaba
Frigsa é para a zona de
.tularidade pública e foi absormoi
seguro de que fose legal
en
1975.
Desvida
por
Carcesa
empresa
fantasma
que
se
forma
mercar
carne
de
calidade.
lsto
Lugo, o fin dun gran
.
ou non a constitución de Sapropois
de
segregarse
desta
emxa
está
traslacando
o
mercado
vai
producir
a
eliminación
de
matadeiro que se criou hai
carne e quen estaba detrás da
presa, traslada as suas instaladado. Comezan a introducirse
Frigsa", argumenta Emilio Lopez.
· máis de corenta anos.
cións a Lamablanca, na parró-.
franceses na empresa que tra- .empresa", explica Emilio Perez.
1

.quia de Coeses cunha superfície · Axudas millonárias
de produción de 18.000 metros
da Xunta
cadrados e trinta hectáreas. de
terreo. En 1986, é mercada por
Ante o progresivo desmatelaSaprogal, do grupo Conagra, cumento do matadeiro, en 1990, o_
xos propietários son americaque era conselleiro d~ lndústria,
nos. Mália a ter'algun ano bó en · Xan Fernández, comprometeutermos económicos, a tendéncia
se a ampliar o capital da empresegue a ser á baixa.
sa en catrocentos millóns de pesetas se Saproga mantiña aos
"Neste momento, hai que enten131 traballadores que formaban
der que se dan vários factores
a plantilla. A Xunta investiu 50
para que a .empresa se. afunda.
millóns en 1990 e 175 en 1991 .
Empezan a escasear as re.ses
Segundo o deputado nacionaliscebadas porque van fóra de Gata, a descapitalización da em1iza, aparecen especuladores
presa consolídase cando Saproque reducen a plantilla, traen
gal e Frigsa forman a empresa ·
parcos de Fráncia e deixan de
Saprocarne. "Trátase dunha

O deputado do BNG por Lugo,
Emilio López, xa expuxo o problema de Frigsa ante o conselleiro de lndústria. A Xunta concedeu axudas millonárias ao matade i ro que agora non se sabe
cómo se investiron. "A situación
. que se está a vivir agora é o remate dun proceso de desfeita ·
desde dentro. O que sospeito é
que estean esperando a que pasen as eleccións para pechar a
fábrica definitivamente", explica.

Do sector público ao privado
No comezo da actividade do
matadeiro, no principio da déca-

ba 11 a n para os americanos.
Abandónanse os pequenos comércios, a distribución e pécha
un pasto de productos de Frigsa
que habia na praza de Lugo e
que tiña gran cantidade de
clientes", explica Emílio Lopez.
En 1993, o director xeral de lndústria anúncia que ante o desmantelamento do matadeiro e
para evitar a sua desaparición,
vai ser adquirido na sua totalidade polos que son os actuais proprietários: Albino Costoya e Flora Vazquez, un matrimonio dono
dun matadeiro en Melide . As
axudas da Xunta aos novos do-

Case xa non hai actividade nos
matadeiros e a maioria dos 87
traballadores que permanecen
na empresa teñen contratos temporais. "A intención é eliminar a
empresa. Conagra ten unha hipóteca de cen millóns de pesetas sobre trinta hectáreas de terreo que a prezo de mercado,
valen moito máis. Co cal, péchase o matadeiro, faise unha operación especulativa cos terreas e
mándase aos traballadores á
rua. ¿Cómo se pode ter un capital,de 30 millóns se se concederon axudas eri tres anos de case
mil?" , comenta Emílio López. •

QBXECCIÓN DE CONCIÉNCIA

Desde Decemoro houbo outros seis e case todas as condenas son de prisión

Seté xuízos contra insubmisos previs,t os antes de ·Maio
•H.V.
O incremento dos xuízos
contra os in~ubmisos, nos
próximos meses están
previstos sete, que hai
que sumar aos outros seis
que houbo desde
Decembro, .e unha
campaña contra a
Prestación Social
Substitutória, poñen de
novo de actualidade a
expresión de
desobediéncia civil máis
significativa do momento.
O 24 de Marzo é xulgado en
Compostela Xesus Dominguez;
o 29 do mesmo mes tócalle
comparecer na Coruña a ·chano
Luengos Garcia; o último dia do
mes é a vista, en Compostela,
contra Quico Lorenzo; na Coruña, o 17 de Abril chamaron
diante da Xustiza Xosé Carlos
Alonso; o 2 de Maio, Bieito Lobei ra, vai a xuízo en Pontevedra; e os dias 4 e 5 de Maio,
Carlos Morais e Vítor Belho,
respeitivamente, teñen cita nos
xulgados de Compostela.
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institución universitária desenvolDesde Decembro celebráronse
ción de Conciéncia, ANOC, cifra
ve no campo da prestación sooutros seis xuízos e en varios
en 150 o númer:o de insubmisos
cial substitutória, xa que 25 mocasos xa houbo un fallo, que en
que haí na Galiza.
zos están a cumprir a PSS nos
todos eles resultou ser unha
cámpus de Compostela e Lugo.
condena a dOl.JS anos, catro meManifestación nacional
ses e un dia de prisión,, agás ·!"!ª .
"Segundo anúncia o Vice Reitor
prim~ira vista celebrada en
O 1 de Abril celébrase o acto
de Estudantes, Celso Rodrímáis sobranceiro de todas as
Vigo, xa que nesta ocasión Lino
Casal foi condenado a pagar
mobilizacións das campañas a · guez, teñen a intención de «reunha multa de 200.000 pesetas
formular o actual programa» a
prol da obxección e da insubmi~
ou a 22 dias de arresto se insión. · Ese dia unha manifestafin de poder aumentar o número
cumpre a senténcia.
ción de carácter nacional percode prazás, para realizar as tarerre as ruas· de Compostela. A . fas (atención a minusvalías mo"Durante o verán e o último trihora de comezo é as seis da
trices ou sensoriars) próprias de
tarde. O acto· está convocado
meste do ano pasado estaban
carpos de voluntariado ou ben
retrasando os xuízos -explica
pola ANOC e. pola Asociación
de traballado.res sociais", deLlerena Perozo, de Estudantes
de Familiares e Amigos de Obnúncian os Estudantes Anti MiliAnti Militaristas~, pero de súpexectores e lnsubmisos, AFAOI. -"'taristas. ·
to púxose todo en marcha e coÁs dez e m.édia desa mesma
me za ron a chamar á xente.
noite, no Mercado .de Gado de
Debaté no movimento· de
Criamos que o r~traso era debiSalgueiriños, hai unha cea hoobxección
do á próxima aprobación do Cómenaxe aos insubmisos presos.
digo Penal, pero non debía ser
Na mañá do Mércores 22, entre
A AFAOI puxo a venda bonos
o Reiterado e o edifício da Balpor iso. A verdade é que non se
que é posíbel adquirir nos bares
aclaran mofto".
conada, onde está o Vice Reito- ·
da zona vella de Compostela.
rado de Estudantes, tendeuse
A posta en liberade; o Domingo
Por outra banda, os Estudantes
unha cadea humana formada
12 de Marzo, dos insubmisos
Anti Militaristas da Universidade
por 150 persoas para protestar
César Martínez «Goldi» e Ernespola política da Universidade
de Compostela teñen programato López Rei, súma,se á recente ·da i.mha campaña dunha dura- . verbo a obxección. Como o Reiliberación de César ·García Aguición de unha semana na que
tor esquivou por todos os meios
ño. Pero, xunto a isto, produciumonstrarán a sua solidariedade
posíbeis a petición de recepción
se o ingreso en prisión do insubfrente ao problema da insubmienurrciada polos estudantes,
m is o Miguel Anxo Abraira. A
sión e, sobretodo, aproveitarán
que pretendían entregar 700 siAsemblea Nacional de Obxecpara denunciár. a política que a
naturas, os. presentes remataron .
- ·~• f "·1··"i."... ·. : .· ....

. . ... ·(

~ ·· , ~

\. (.

1; ' 1ª1,".

.:

"

•

•

~

.

,

i •

~

',
1

'

\

f

.1

•

~

'

'

r

· ~ · .... ~ ...-·1.- ,~

""· . _ ·

' J"-!-'-: - ; ..., ' 's\1 '

: ...~. :..-_

-. ,~ . ~ ..:.

por formular cadanseu indivi dualmente unha solicitude de
entrevista. Pola tarde e pola hoite, celebrouse unha concentración e unha festa homenaxe a
César Martíriez «Goldi».
As mobilizacións e as concentracións volven ás ruas, pero no
mesmo seo do movimento de
obxección estanse a debater as
tácticas a seguir. "Tratamos de
combater a posibilidade de perder a iniciativa -explica Vítor
Belho, do Colectivo Rompanfilas
de Compostela e un dos insubmisos que proximamente serán
.xLilgados-, hai forza e dinamismo no movimento, surden novas asociacións nas vilas pequenas. Estamos valorando posibilidades como o quebrantamento de condena ou a insubmisión total: a non asisténcia a
xuízo. Creo que estamos a gañ ar a .batalla, mália que os
meios de comunicación insisten
en difundir dados sobre un suposto retroceso na obxección,
supoño que coa intención de
baixarnos a moral". Belho é insubmiso á mili porque non quer .
servir ao Exército español, pero
as razóns dos insubmisos galegas son vari2das. +
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

Manuel Regueiro, responsábel de Política Lingüística
'Non somos quen de dar toques de atención ao alcaldé da Coruña'
que ten competéncias de Interior
e Xustiza. Que os concellos decidan ter iso é unha boa notícia, e
é o resultado dunha política que
se iniciou ao principio da primeira
lexislatura de estar eu na DXPL.
Nas primeiras ordes que sacamos para axudas a empresas e
asociacións sen fins de lucro, a
prioridade fundamental é que se
constituan gabinetes nos concellos e o que non fai a Administración é controlalos e moito menos
utilizar políticamente eses gabinetes. Nós estamos pola normalización lingüística e .todo o que
queira traballar por ela ten o naso
apoio dentro das nosas posibilidades. Ao que non estamos dispostos é a facer da língua galega
'Unha bandeira de cada unha das
políticas de cada município ou
das políticas de cada partido.
Porque se tacemos isto, se o galega é dun partido determinado, o
resto desvincularíase.

• CARME VIDAL

O director xeral de Política
Lingüística, Manuel
Regueiro, rexeitou opinar
sobre o recurso
apresentado polo PP ante a
reforma da Lei do Poder
Xudicial que posibilitaba o
emprego do galega ha
xustiza. Regueiro xustifica
os seus siléncios a respeito
dos .conflitos que xurden en
canto á normalización
lingüística pala "prudéncia e
disciplina de partido". Para
a normalización considera
necesários estudos como
os de identidade e filosofía
krausista que está a
desenvolver o Ramón
Piñeiro.

Vostede tala de non controlar
politicamente aos concellos
pero outros criticaron a sua
pasividade e o longo siléncio
a respeito da atitude ilegal do
alcalde da Coruña.

Que resultados se obtiveron
na sua xestión á frente da Política Lingüística?
Os logros como a aceitación da
língua galega e o aumento do
seu uso parécenme importantes . A DXPL está coordenada
pela Comisión de coordenación
de Normalización Lingüística
que se reuniu o 14 de Febreiro
para talar de dous aspectos, un
é o corpus lingüístico que hai
xente que quer resucitar, e desde o noso ponto de vista quer
facer do galega un dialecto doutro idioma como é o portugués,
e aí fixemos un chamamento
para que se queremos ter futuro
que respeitemos o galego. Despois tratouse do estatus lingüístico e priorizáronse actuacións
no ensino, a famílía, a administración, os meios de comunicación, onde existe o decreto para
a promoción dos meios escritos
inteiramente en galega, e finalmente no eido do mundo da cultura onde se priorizou seguir coas investigacións do centro Ramón Piñeiro e apoiar á Académia e máis o Instituto da Língua.

Investir no centro de lnvestlgacións Ramón Plñeiro desde o
seu departamento non é desviar os cartos necesários para a
normalización?
Habia eidos na investigación lingüfstica que estaban desatendidos e, con todo o respeito, o Instituto da Língua Galega é da
Universidade de Santiago, cando hai outras duas uni.versida-.
des. No Centro Ramón Piñeiro
traballan profesores das tres que

A. IGLESIAS

hai na Galiza e ocúpanse de
cuestións de normalización lingüísticas como o conceito e percepción que teñen os galegas
da sua identidade, que é moi importante para o
desenvolvimento
da normalización
lingüística.

exemplo, no centro estase tr;:iballando con outras formas de investigar distintas ás estatísticas, como é o método do sociólogo francés Bourdieu, que se basea en
entrevistas, e
penso que facer
progresar os métodos de investi'Non estamos
gación e proposPero para a indispostos a facer tas de normalización, e resgatar
vestigación xa
da língua unha
existen outros
estudos como
revista Aturuxo ou
centros e deparbanderra das
facer. investigatamento.s univercións sobre filosositários como o
poi íticas de cada fía
ILG que vostede
krausista eran
ven de sinalar.
. -.(;:eusas qué ñon
partido"
se estañan facenNon duplica a oudo en Galiza. Ver
tros centros nen
o florec1.mento do
se sobrepón a
galega através
dos seus meios e
eles, porque está
facendo investigacións diferennegar que iso se faga asi parécetes. A Universidade ocúpase da
me unha contradición. Unha performación inicial dos licenciados
soa que non sabe é imposíbel que.
fale galego e que q.queira.
en Filoloxia e centros de investigacións como son o Piñeiro, o
ILG ou o seminário de lingüística
Galego de todos
da Académia non teñen esa funComo analisa o teito de ·que
ción, polo tanto nós recebemos
os servizos de normalización
esa crítica, estudámola e vemos
dos concellos decidisen coorque non ten moito sentido.

a

Pode dicer que resultados se
obtiveron do Ramón Piñeiro
de cara a normalización do
galego?
Está tendo resultados e mire, por

denar as suas funcións á marxe da Xunta?
Cada concello pode ter a sua
equipa de normalización lingüística que están subvencionadas po~
la Xunta através da conselleria

r----------------------,
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Non quero
barullos·'

'I
1

O PP recorreu a reforma
da Lei Orgánica do Poder
Xµdicial que pQsibilifaba
o emprego do galego na
xustiza; que ten que dicer
ao respeito o Director Xeral de Normalización Lingüística dun governo do
PP?

1
1
1
1
1

1
1
1

Falarán diso persoas moito
máis altas e elexidas polo
povo, e vostede comprenderá que un funcionário.
non eleito polo pavo, por
disciplina, por respeito e
por prudéncia non se manifeste. Non creo que sexa
necesário manifestarse sobre iso poste que hai un
portavoz do grupo parla. mentar, un conselleiro da
Presidéncia e hai un Presidente ... Pedirlle a un director de política lingüística
que se pronúncie sobre un
· asunto seria unha pretensión dese director de soltar
a língua a paseo.

Nós desde a Dirección Xeral non
somos quen para darlle toques
de atención a ninguén. Nen estamos para iso nen queremos. Xa
está o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, que me parece que
Pero un ca-rgo como o
se manifestou ben claro. A raíz
que vostede rexenta é de
da sua senténcia e da Lei de Norimaxinar que estivese
malización" Lingüística e das deciocupado por unha persoa
sións oa Comisión de Toponímia,
que se manifestase a prol
creo que a decisión ten que estar
·. da normalización -do galeclara, outra cousa é que a xente
go en todos os ámbitos.
diga que esas leis non valen e
·non as cumpran. Aí entraríamos
Con esta pergunta vostede
dentro do terreo das atitudes e
quere que n:ie posicione sonon somos quen para meternos
bre unha impugnación que fai .
niso. Nós somos un partido huun vicepresidente do PP en
manista e dicimos: vostede é liMadrid dentro dun partido, e
- bree séntese libré, pero vostede _
eu són un Director Xeral dené un ente social ·qu~ pertence a
tro dunha consellaria e cunun colectivo que ten unhas leis
has responsabilidades espepalas que se rexe-:e esas leis son
1' cífica:s .. No~ debo -saltarme.~ 1
as que·son: ·
"
nengun dos ·Cauces nos. que 1
teño que manifestarme. A min :
Non se están a priorizar os innon me gustan os barullos :
nese sentido e por iso quera e
vestimentos de cursos no exterior frente aos planos de potenseg_
uir sendo prudente.+ '

ciación do us_
o do ·galega e os
estudos de. filoloxia n~ país?
Hai un erro de princípio, confúndese o que son estudos iniciais
ou de filoloxia galega en Galiza e
estudos neutras filoloxias. eo Universidades de tora. Aí foi onde dixemos que 28.000 pesetas aluno-ano non son nengun destra90. Agora, sobre o ensino da filoloxia galega como estl;JdO de formación eu creo que é poñer o galega en pé de igualdade con outra~ filoloxias que existen no
mundo e interesará xente sobre
a realidade galega.+

(•

'Non me
manifesto sobre .'"
·o recurso _
do PP
contra o uso do ·
galega na
xustiza"

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

A _Mesa lanza unha campaña para duplicar o número de afiliados
Utilizando na publicidade .unha
comparación coa desaparición
das baleas, a Mesa pala Normalización Lingüística ven de lanzar
ur:iha campaña ·na que persegue
duplicar o seu número de afiliados até chegar aos cinco mil.
"A Mesa é unha organización libre, crítica e totalmente carente

como língua inicial nas novas
de axudas da Xunta, financián-,
xeracións.
dose exclusivamente por meio
_das cuotas dos sócios", sinalaReivindican o seu papel en loron na apresentación da campaña, que utiliza o lema "Hai cou- .gros importantes da normalización lingüística, éomo o recosas que non deben desaparecer
ñecemeto da débeda histórica,
nunca'', en lembranza dos dados recentes dados a coñecer . que supuxo consolidar un orzamento de 3.000 millóns pqra
pala Acadérnia. Gali;?gQ, no qwé
Política Lingüfstica ou o esta- const_ata o retroceso do galega

belecimento da orde que regula a impartición en galega de
determinadas matérias· do ensino.
Esta .organización xa fixera con
éxito en 1990 unha campaña
de afiliación e reivindica, "sen
vc;>nt.ap_
e qe exclu.sjvid;¡¡e''., ,q seu
carácter de "apertura e transpa-

réncia ante a sociedade, vocación de traballo en todos os sctores, uMnimidade á hora de
lanzar propostas, interese por
catalizar e harmonizar as distintas tendéncias e sensibilidades
das persoas e grupos favorábeis á galeguización e ser un
proxecto !3Scrupulo~amente
apartidário". +
··

CRISE NA CONSERVA

Os do nos resfstense a vender e adebedan 180 millóns ·en salários

Massó manda ás traballadoras _a Cáriias
• ARANTXA ESTÉVEZ

/

Da que forá nomeada
"empresa exemplar" nos .
tempos d~ Franco, xa
case non queda nada. Só
os traballadores de
Massó, na sua imensa
maioria mulleres,
permanecen en asamblea
permanente nas
instalacións da
conserveira en Cangas á
espera dunha solución.
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A empresa débelles .cento_oitenta millóns ·de pesetas pero os
danos, os irmáns Tomás e Xaime Massó, pretendian que a
produción continuase na fábrica
como se nada pasara ate que os
traballadores decidiron que non, ·
que de ali non saia máis nada.
Nos anteriores dias, os traballadores retiveron dentro da fábrica a
Xaime Massó; cando chegou a
Garda Civil, saiu. Dias máis tarde,
intentou entrar e a fábrica estaba
pechada; rec-orreu tamén ás forzas de seguridade para poder
aceder ás instalacións. "lsto é simplemente un acto de chuleria. El
sabe que estamos aqui pechados.
Que ten que facer aqui? Non se
pode dicer que a fábrica sexa sua
cunha débeda de máis de dous
mil. millóns", comentan as traballadoras que fan garda. Tamén se
concentraron en Santiago ante a
Xunta para peder unha solución. ·
O feíto de que a xente non.cobre
dende o mes de Outubro está a
criar situacións de precariedade.
económica. Dos trescentos trinta
traballadores, cento trinta son fixos ·discontínuos e douscentos fixos. Os primeiros levan sen cobran nada dende Outubro, os segundos cobran cada dous meses
o 60% do ~alario, que veñen senda, na rñaior parte dos casos
6Q.OOO pesetas. O comité de.empresa xa acudiu á concelleria de
Asuntos Sociais de Cangas para solicitar axuda e esta remitiunos a
Caritas, que o ·
único que pode facer é proporcionar alguns alimentos
ás famílias
máis desamparadas. Familiares e viciños
son os que, realmente, están
a evitar que
moita xente
pasefame.
Xosefa é unha
muller que leva tanto tempo
traballando pa. ra a empresa
Massó que xa
non se lembra
nen do ano no
que comezou.
Sabe que son
case trinta
anos como fixa discontínua
e que desde· o
mes de Outubro non perci-

'
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As traballadoras pecháronse na fábrica e manifestáronse diante da Xunta.

· biu nengun diñeiro. "Agora vivo
coa pensión de vintecinco mil pesetas do meu home e non vexo
nengunha solución. Caído que
perdoaria todo o que me deben
se puidese mantér o posta de
traballo", explica. Outra traballa- .
dora fixa discontinua, Chelo, vive
unha sifuación semellante ou
pior. Despois de perto ·de vinte
anos de traballo, agora non cobra nada. "Estou separada, non ·
teño nengun ingreso na casa.
Sobrevivo gracias á miña filia e o
meu xenro que me axudan a pagar os recibos da casa. Por outra
parte, teño medo de buscar outro
traballo por se se soluciona o de

Massó e me chaman outra vez",
di. Mália non ter acudido aínda
a Caritas, pensa que non tardará moito se_non se vislumbra
unha solución.

Familias en situacións límite
A muller que menos tempo leva
traballando na conserveira de
• Massó leva vinte anos. Concha
Ria! e Xosefa Santos , as duas
do comité de empresa poto sin9icato CIG, entraron na empres a hai vinteoito e vintecatro
anos ,respeitivamente mália non
ter moito máis de corenta anos
de idade. Considéranse privilexiadas respeito doutras mulleres
xa que, ao ser fixas, van cobrando algo e os seus homes
traballan. "O piar é a xente que
non está regulada e feva oito
meses sen cobrar. Hai matrimón ios que traballaban os dous-

A. IGLESIAS

aqui e que estaban metidos nun
crédito ou pagándolle a carreira
aos tillos e, agora, como fan sen
cobrar unha chica?", comentan.

bran os paus da Garda Civil e
agradecen que , agora, estean
unidos todos, regulados e non
regulados, na
mesma reivindicación. Confían
As concentraen que alguén
erdoaríamos
cións dentro da
merque a fábrica
pero son consconserveira están
a débeda por
protagoñizadas
cientes da débepor mulleres cheda multimillonámanter o pasto
as de ráb1a. Toria que arrastra.
de traballo"
das pensan que
"O que sabemos
os actuais donas,
é que a etapa
Masó xa chegou
Tomás e Xaime
ao seu fin. Están
Massó , botaron
abaixo o império
desprestixiados
ante os bancos
que herdaron poi a sua incompee non queren inténcia para os
vertir. Confiamos
negócios. As tranunha operación
balladoras non reguladas lemde venda a tres bandas: a Xunbran xa todo o que tiveron que
ta, Massó e o comprador", opisofrer hai anos cando a emprena Luciano Villar , presidente do
sa comezou a se afundir; lemcomité de empresa.+

'P
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Como desma~telar unha empresa exemplar

,.

O conflito que se vive agora e·n
se pediron 350 máis co aval
ba a facer un seguimento á emMassó é o producto dun progredos terreas de Bueu. Despois
presa'', relata o presidente do
de .negociar un plan de baixas
comité, Luciano Villar. A partir
sivo desmantelamento que se
agudizou cos actuais donas, os
de ese momento, aparecen
voluntárias e prexubilacións e
irmáns Tomás e Xaime Massó.
compradores como a empresa
de traballar durante seis meses
A família contaba con empresas
Cossonay, con sede en Laus{:lndo pasado ano, foise eliminanen Cangas, Bueu, Barbate e
do a débeda cos traballadores
ne e capital do Ban~o Internacional de Luxemburgo. A intene cos proveedores. No mes de
Avilés; actualmente, só está en
funcionamento a de Barbate, en
Xuño, a dirección imposta pala
ción semellaba firme e o comité
Cádiz, con só oito traballadores.
Conselléria, plantexa a venda . entrevistouse con representanEn 1993, ante -Unha grave crise,
da empresa, máis saneada, ao
tes desta empresa que xa se ina Conselleria de lndústria con
Consello de Administración.
troducira no sector alimentício
Este rexeita a ·proposta e a diXan Fernandez ao fronte, impuno Estado españoi. Os irmáns
reción dimite.
Massó non cc;mfiaron nesta proso unha dirección profisional á
empresa e non de carácter famiposta.
liar, coa condición de que se se · A partir do verán, comeza outra
·atopaba comprador, a família
grave crise. "Funcionaba mal e
Os rumores seg u en · a xurdir
debía vender.
os traballadores aguantamos
mentres os traballadores non
ven nengunha solución. A Xun.
ate que pasou o Nadal. ImpónA Xunta comprou o Museu ~ senos unha regulación de emta di que ten outro comprador
Masso de Bueu, cuxa fábrica
prego, autorizada pala Delegado cal prefire non desvelar dáxa pechara, xestionou un crédición de Traballo, e nós presiotos e os irmáns Massó afirman
namos á Xunta porque se estato sindicado de 546 millóns e
o mesmo.•
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EFEMÉRIDE INSTITUCIONAL
chapuza política nos últimos
tempos.

Entre música de Bach,
Mozart e Haendel, entre os
aplausos e vítores dunha
multitude entusiasta, do·
acompañamento de reis,
príncipes, aristócratas,
banqueiros e políticos entre outra xente
"guapa"-, nun dia
radiante de primavera
sevillana-sol e recendo a
azahar-, o 18 de Marzo
de 1995, Elena de Barbón,
a filla maior do Rei de
España, casou na catedral
de Sevilla (a maior do
mundo, despois da basílica
de San Pedro no Vaticano)
con Jaime de Marichalar,
un fidalgo que traballa
discretamente nunha
oficina bancária de Paris.

Escaseza de· críticas
Nese ambiente de eufória voluntarista, forzosamente tiñan que
esluirse as poucas. críticas que
se pu des en escapar, como as
da concelleira Rosa Bendala, de
Izquierda Unida, que ironizou
coa decoración de ·Camelot coa
que se revestiu o itinerário destinado á exaltación popular da infanta, no camiño a percorrer, do
seu esposo, para levar o ramo
de flores á tumba do seus bisavós, na igrexa do Salvador,
construída, por certo, como a
Catedral, no solar dunha mesquita destruída ·(na Catedral dei·xaron , polo menos, a Giralda,
un pátio e unha porta) polo conquistador Fernando 111.

O espectáculo foi para a monarquía un baño de masas.

.

.

A folga de hosteleiros considerada case un delito.de alta traición

Crónica sevillana
dunha vodci chea de figurantes
• XOSÉ A. GACIÑO/SEVIUA

Foi un brillante espectáculo, que
Pilar Miró convertiu na sua mellar
realización cinematográfica, e
que significou para a monarquía
española todo un baño de masas, e para as estatísticas televisivas un nível de audiéncia que
pode competir coa do partido España-Alemaña da pasada Copa
do Mundo de futbol.
Tres dias antes da cerimónia, unha dúcia de xornaleiros acadia
aos xulgados de Sevilla para responder dunha acción reivindicativa que se remontaba a oito anos
antes : a ocupación dunha finca e
a paralisación dunhas máquinas
que destruiran postas de 1raballo.
"Nós non vimos hoxe a Sevilla a
celebrar casamento nengun comentaba Diego Cañamero, líder do Sindicato de Obreiros do
Campo-, viñemos celebrar un
xuízo , o mesmo que ante e o
mesmo que hai vinte anos. Esta
é a história do noso movimento:
xuízo tras xuízo". A instrución do
sumário tora tan desastrosa que
o fiscal retirara os cargos, a acusación particular non apareceu e
a xuíza resolveu absolver aos
acusados sobre a marcha. Pero
os xuízos a xornaleiros, pelas
suas protestas, seguen, antes e
despois dq casamento.
Como seguen, antes e despois,
as reivindicacións dos traballa-·
dores de hostelaria de Sevilla,
que tañen o convénio conxela- ·
do desde hai ano e médio, sen
que os empresários cedan o
máis mínimo, nen sequer despois do s~u éxito recadatório
nos dias do acontecimento (e
os que, terán, como sempre, na
Semana Santa. e na Feira). Os
sindicatos tentaron forzar a situación coa convocatória de folga para o mesm_o dia nupcial,
pero os empresários nen pesta-

. .

Tratábase de que nada embatentar forzar unha arbitraxe nexaron: a mesma dinámica
zase o modelo de grandeza e
que á forza tiña que mellorar a
eufórica en torno á voda, con
harmonía, de dignidade e de
oferta empresatodos os meios
honra, que a família real esparial de salário
de comunicación
ñola tiña que dar a todo o uniconxelado e flelaiando que os
maioria
xibilidade horária - verso, e principalmente aos
traballadores puseus súbditos, tan castigados
case total-, os
xesen en perigo
eran mulleres
polo desprestíxio, real ou fortraballadores tia brillantez do
zado, das suas institucións deveron
que
con-espectáculo, e
de idades máis formarse con mocráticas. É difícil medir até
mesmo o prestíque ponto era espontánea ou
aceitar unha coxio internacional
que mediadas
misión mediadoinducida -polo bombardeo
de España e da
dos meios-, pero o certo é
ra, sen capacidaCorca pala ridíque funcionou_ unha sorte de
d e de impar un
cula pretensión
complicidade xeralizada de
laudo, para desconvocar unha
de que lles subisen un pouco
que isto, polo menos , saise
folga considerada pouco menos
os salários , foi abando para
ben, despois de ter. vista tanta
que delito de alta traición.
desfacer o reto. Despois de in-

A
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Anguita escandalizouse de semellante parafernália en tempos de crise, esquecendo que
é precisamente . nos tempos de
crise cando medran as parafernálias máis · extravagantes
(mesmo extravagáncias sanguinárias como as que estamos a
lembrar agora, cando pasan
cincuenta anos da sua derrota
militar e .volven a asomar a orella detrás do medo) e que todo
isto non pasou de ser un paréntese de evasión, no meio da
crispación que non cesa.
Do millón de habitantes que suma a cidade de Sevilla e os municípios limítrofes, que serven
de cidaaes-dormitório , cento
cincuenta mil espectadores directos do acontecimento non
constituen un número represen- ·
tantivo, sobretodo se hai que
contar cunha parte que chegou
de tora, e non resulta difícil de
entender que, entre eles -non
sei se haberia que dicer "elas",
porque a maioria eran mulleres
e de idades máis que mediadas-, abondasen os que berraban, iso si , con discreción,
porque tampouco querían empañar a solenidade do momento, ao sevillano Felipe González
e aos ministros socialistas.
Apesar de todo, nun balcón do
percorrido alguén colocou unha
escarapela coas cores republicanas.•

REFRENDO. Á MONARQUIA
A.EIRÉ

A voda de Elena, a filia máis vella de Juan ·
Carlos de Barbón e Sofía de Grécia, foi, sobre todo, unha voda mediática: que usou e
se serviu dos meios para construir e, sobretodo, representar unha realidade. A repre-sentación non ten nada que ver co que son
as causas, senón co que estas causas par'ecen. O que se mostra, o que se fai saber,
convértese en realidade. Ese é o papel dos
meios de comunicación na sociedade do
mercado. Pilar Miró fixo a sua película, tan
fictícia como a dos d~máis meios, pois todos
seguiron idéntico guión.

comportamento, e o español en xeral, con
máis de 11 millóns de espectadores pegados ao televisor, refrendaron na práctica o
dictame dos inquéritos".

ción a representar non ten un contido evidente nen unha función concreta. A lgrexa
Católica é a grande mestra da .litúrxia porque o qeu ideário e a sua función basease
na fe , crer -o que non se.· ve nen .se pode
demostrar empíricamente. A monarquía española e os monárqui-

Non é casualidade que unha monarquía que,
na sua reinstauración rexeitaba o boato e o ba- - - - - - - - - - cos viñan agardando
a ocasión para exterroquismo dout_ras casas
riorizarse na sua conreais, tentando apresenóda institución precisa a fo rm ación dinástica.
tarse sempre ante o pavo
Reinstaurada por un
como algo sinxelo, escollase Sevilla, percurando litúrxia para proxectarse e dictador' o rei acadou
lexitimación constitua maior parafernália posías vodas fo ron usadas
cional no 23-F. Mais
bel, para casar a unha inCal foi a realidade qúe trasmitiron á totalineste ·c ometido durante a monarquia como tal
fanta. Tampouco o é
dade dos meios de comunicación? Un baño
ainda p(ecisaba a
que, desde o Governo e
de popularidade da Monarquía, apresentánas outras institucións, in- séculas pal.as monarquias" sanción popular. Non
doa como unha institución estábel, garante
chegan as visitas ao
cluida a lgrexa, non tiveda idea de España, nun momento no que
bairro madrileño da
sen reparos ·en facer disas outras institucións, o Governo, os partiCelsa, rien a·presénpéndios nunha época de
dos, os sindicatos e a mesma democrácia
cia en actos e inagu·
·
semellan esnaquizarse entre escándalos. · crise e despois das fortes
racións, menos as viaxes e vacacións· e
críticas recibidas polos fastos de 1992. CoinciEsta realidade foi apoiada en diversos
dubidosas compañías. Tiña que pasar polo
dían Governo con oposición e até os sindicameios de comunicación por inquérito~ nos
baño das multit1=:1des. Desde hai éculos usá- ·
tos se dedicaron a discutir se estaban presenque a Corca aparecía como a institución
ronse os casoiros reais para proxectar as
tes ou non na celebración matrimonial.
mellar valorada entre os españois, mentres
dinastías pois, non hai que esquecer que a
os demais baixaban todos en popularidade.
Toda institución necesita a sua litúrxia para
monarquia ten o ·seu basamento na cuesDesde os seus trinques de marketing oscomostrarse ante os seus seguidores. A litúrtión sucesória. En Sevilla non se refrendalumnistas poñerian ·lago de manifesto como
xia é canto máis esaxerada cando a funba ao rei, senón á monarquía.•
"o pavo de Sevilla, co seu trascendente
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DEPORTE ESPECTÁCULO

URBANISMO ESOCIEDADE

O p·o PULAR BAIRRO CORUÑÉS SERA DEMOLIDO

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

PRANTO POR UN PAPAGAIO

Unha torcid.a

FRANCISCO

volúbel-

TAXES

\

O alcalde arrebatoume os
lugares da infáncia mudando por gris o verde, as
fontes por esgueiros grises e as árbores por baldosa gris. Dos rueiros da
miña nenez só fican fotos
desvaídas nso caixóns
das cómodas e nas repisas nostálxicas dalgun
que outro salón "demodé".
E lembranzas na néboa
gris da memória ... ·

ponta dos pés e ia rubind o, amodiño, coma a
sombra dunha nube, até
chegar aos 9llos e a ca- luga que era onde princi""'=.,,..--, piaba a lamprear pola
banda de atrás:

E era que daquela o único que, certamente , non
nos abandonaba era o
desodorante importado
por algún parente do circo ministerial.

Aos tranformistas·, aos
transgresores, só nos
quedaba o pecado da
carne e o xamón na vixília: putas baratas decote
e freva de parco nas potaxes da coaresma; as Tablas e a Coraza
(delas talaremos outro dia) pala semana~ o
papagaio os Sábados, dia de cobro para os
currantes e de "paga" para os seus deudos...
A rua do Papagaio era unha serea con asobio de serpre paradisíaca. Era o froito proibido, a ribeira do pecado, o sendeiro da perdición tan deslumbrante para os dezaseis aniñas recén cumpridos baixo o manto inevitabelmente protector do Catolicismo Nacional.
Era o cúmio do machismo noviciado, iconoclasta e irreverente, transgresor, o Fisterrae
da nasa cobiza desnorteada e teimosa, o
templo de Satán.
Así que iamos eri "escuadras" de cito ou nove e, os máis arroutados, encarregábanse
dos achegame~tos e negociacións:
-Somos nove ... e, se nos fas unha rebaixiña, irnos todos ...
Ela, despois de aliarnos e reoliarnos entre os
remuiños de amadores incasábeis que baix.aban e subían unha e outra vez á procura da
fémia axeitada, ideal, ceibaba sempre, porque tamén case que sempre era a mesma:
-Cuarenta pesetas.
-Di so nada .. . Dámosche trinta. Nove por
tres, vintesete: duascentas setenta pesetas ... Vai ... ?
- Trescentas.
-Como que trescentas ... ?!
-Seis pesos máis ... ¡Nen vos toca a un por
cabeza!
Sorteabamos a ver quen comezaba o trafego nametnres ela subia ao piso e arregraba
as causas coa "m~dama" e a palanganeira:
-Son nove menores, pero eu fágome responsábel de todo ...
-Si, mullé si! Dame .vinte pesos , anda ... !
Lucianaaa, quenta auga!
-Na escaJeira apolillada, estreita e curta, faciamos a cola sorteada namentres ·escoitabaníos entre gargalladas contidas e nervosas os sospiros de namoro da parella circunstancial até que chegaba o gorxeo esmorrecente e indicador do fin do combate:
-Outro ... !
1

.. • -

Como unha pluma ao
vento. Así son os afeizoados futbolísticos g?-legos.
Os celtistas ainda non hai
dous meses que soñaban
. coa copa da UEFA. Foi
despois de gañarlle ao Deportivo. O treinador, Carlos
Aimar, era encumiado, falábase' de equipas ·que querían mercar os seus servícios e apremiábase á directiva viguesa para que lle renovase o contrato . Agora ,
siareiros e directivos xa falan de que se non gaña nos
tres próximos partidos, deberá deixar o cárrego. A
disculpa non é a situación
clasificatória na que se atopa o clube , senón que, foi
quen de-afirmar que "é preciso rezar".

-Que ben che ulen os
"obacos" ... Se che uli- sen asi os colións!

Eran os tempos da· posguerra miseirenta dunha
guerra tamén miseirenta
nos que o único. que
abondaba era o medo, a
fame e a fé; eran os tempos das bandeiras e os hines patrioteiros, dos desfi1es e as procisións, da
pontualidade e o siléncio,
· dos velos e os sermóns,
da rádio e o rosário, das
lentellas e a oración.

' ... '".~''lo...

• PUCHEIRO '.

O popular bairro de putas coruñés, situado nas proximidades do
Orzán, vai ser derrubado. Novas urbanizacións desprazarán da Rua
do P?pagaio e doutras circundantes aos máis tradfr?ion~is ofícios.
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Tempo despois , xa cumprido o meu servizo co
invicto, volte·i polo bairro
chinés, coma lle chamaban alguns apesar de
non haber nengun ch inés en cen millas á redonda, cuns aniñas máis
e tamén con máis cartas
no peto.
Parabamos no MAYPU ,
o bar máis moderno,
fimpo e coa mellar música e as mellares lúmias
Os asobios de serpre chamaron decote por . do entorno qúe , por certo , xa cobraban enunha rapaza que eu coñecih cando ainda
tre os quince e ós vinte pesos, segundo fose o monumento e o tempo empregado na
no_n era puta, pero que tiña, invariabelmente, que ser puta coma eran a sua nai e as
visita cultural.
suas irmás máis vellas e, o fara -ainda trafegaba de palanganeira- a nai do seu pai
Fina era oronda coma sortella e roibal coma
putativo, un animador de orquestra comesto
cervexa que vendia ao prezo do añorado
palas venéreas que non daba tirado de enriouro de Moscú no seu trunfal segundo piso
ba nen cos conxuros da meiga de Vaiñas e
sen ascensor que governaba cos aires duno xarope milagreiro de Estrella dos Coños.
ha raiña en "do menor". Por ali ian a cotio,
despois do peche, o máis florido do alterne
suburbial: morenas, roxas, roxos, morenos,
Luzdivina, que asi se chamaba a caída, tiña
coxas, bribóns, santiños, chulos , maricas,
escrito nos olios a mágoa de ser o que era e
fodia entre queixumes de pecadora arrepenmachos, mexpias, calvos e cabróns.
tida que me levaban ao mar dos orgasmos·
nos sospiros da decéncia submetida.
· Risas , fume, champán, brindes, bicos e magreas misturábanse no ar máis viciado que
A rua do Papagaio, a sua travesia e o caleixón
as almas pecadentas dos presentes naquede Tabarés, formaban unha "hache" estreita e
les bulícios descontrolados e consentidos
longa, miseirenta e suxa, fedenta coma o alenpolo aparato ditatorial. O pecado da carne
to dun condenado irredento e desafiante.
barata era tan espeso e fachendoso que,
sinceramente, era de láparos non pecar ...
Ainda así, Tabarés semeliaba outro mundo,
Asi que pecabamos e bebíamos arreo, case
a banda máis dexenerada do inferniño local.
que sempre até estoupar, intre que a inefáOs mexos baixaban en erixurrada revolvidos
bel Fina aproveitaba para botarnos fora cor:i
tanta finura e firmeza coma a que correscoas augas fétidas das abtucións palangapondia á sua grácia oficial:
neiras que saian de cando en vez por todas
e cada unha das fiestras valeiras de vidros
. sans e cheas de antiga mugre ambiental. O
-A dormila a casa, que xa é dia ... Mañá sefedor persistente formaba parte e estaba en
rá outra noite ... !
todo: nas paredes, nos letreiros, nas ·letrinas, nas tristeiras bombillas de cuarenta,
Nunca marchabamos do bairro sen visitar
nos vasos, nas bandexas, nos .micos famenao Julito e á Pamela dous maricallos autén.t0s, nos cans fuxidios e nas ro upas grises
ticos e satisfeitos de selo naqueles aires da
dos catres de faena ... Por estar ·até estaba
dignidade aparente e ostentosa coma o veludo artificial.
nos biéos das férnias encoiradas e case que
vellas, decote borrachas ou enfermé!S, sem- ·
-Aí van dous pesos, Julito ...
pre dispostas ao choio por sete ou oito pesetas. Caña, anís e "grifa" lexionária eran o
mana cotián das chivas e dos castróns sifilí-"¡Al cajón!", informaba en afemiado casteticos que vivian delas. Subúrbio dun subúrllano Julito, ao tempo que o pechaba dándolle unha ·salerosa cuada que todos fesbio inobre e amoral, probe e podre, Tabarés
era, das ruas feas, sen dúbida, a máis fea.
texabamos con retranqueiro fervor; até a
Betorda, antigo buque insígnia da zona e
Os furtivos entraban no bairro coma flechas
estrela indiscutíbel do bar, coma se xa
non estivese cansa de verllo facer ...
desteñidas, titando ás badaxas de reollo, ás
agachadas e sen deterse, coma fuxindo da
tentación cubizada dia tras dia na amargura
Pois agora chegoulle a piqµeta ao naso vedas suas vidas, na soidade dos seus leitos
llos bairro pecador: o Papagaio vai senda
de sabas impolutas, no siléncio das alfomderrubado e convertido en deserto moral,
bras e as froliñas murchas polo incienso púnun arrepeso areal gris: . ·
rificador. Eran a medoñenta testemuña da
castidade tentada, os perenes fonambulistas
-:-Polvo fuches e en polvo reverterás!
'no fio da navalla, as vítimas dunha moralina
castradora e irracional.
E eu, cando o derrube sexa consumado, enmorriñareime e chorarei na noite baixo os eflúA Orensana era a máis grande succionadovios momos e grises da lua polo tempo perdira de todas cantas mamonas teño coñecido
do axoellado sobre a sua cinza, !amén gris.+
ao longo do meu médio século de existéncia
FRAl\C1sco TAXES é au~or de teatro
n~~t·e· paraíso .terrenal. Escomenzaba na
~
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Na Coruña tamén andan
abraiados. O Deportivo a
sete pontos do Madrid!
Inaudito . Insólito, lnadmisíbel... Chegou a hora do escándalo. Xa ninguén lembra
que, até hai dous anos todos se daban cun canto nos
dentes por non descender.
Agora queren títulos, esixen , demandan. Que mal se
afixeron e en pouco tempo.
Esquecen que, no xogo só
pode gañar un. Que pode
haber outros millares sen
que uns sexan maos.
Celtistas e deportivistas son
incapaces de analisar as
circunstáncias obxectivas
coas que se atopan ambos
conxuntos . O Celta ten unha equipa para pasar apu ros até o último minuto da
competición. A directiva
desprendeuse de xogadores que marcaban a diferén cia e mercou a outros ou xa
pasados ou ainda sen facer.
Deses xa habia na equipa.
Con Vicente lesionado e
Ratkovic sen poder intervir
na metade dos partidos , o
Celta non ten meio do campo que construia xogo. Non
chegan baló ns a dianteira e,
asi non se poden marcar
goles. Pero estes xogado res son os mesmos aos que
os siareiros aelamaban como europeus, comparándooos cos deportivistas.

1

O problema do Deportivo é
outro. Non souberon nen
asimilar o éxito, que acolleron como vitalício, e non se
deron canta de que o Real
Madrid está esta tempada
facendo un fútbol superior
ás últimas edicións .e, ainda
asi tamén perde os seus
partidos como en Santander
ou empata co Compostela
no Bernabeu. O Deportivo
vai á par do Barcelona. Pe- '
ro a presión dos meios de
comunicación, uns por intereses comerciais e outros
pola própria visión reducionista, sementou as dúbidas
no vestiário e na própria directiva. A comunión existen- 1
te entre xogadores-treina- 11
.dor-directiva-cidade, que- 11
brou. Esta tempada xa non 1
1
voltará a ser como antes.• 1
'
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f.ERRORISMO EESTADO

Belloch afirmara na rolda· inforfTlativa que
"existia un risco real de que Omatasen sectores extroficiais"

Membros da Gardo ·Civil
·tentaron asasinar a Roldán.en Laos
•A. EIRÉ

MeJ"!lbros da .Garda Civil
tiñan localizado a Roldán
en Laos e desprazáronse a
ese país para .tentar "traelo
pero nunha caixa",
segundo revelacións
realizadas a este xornal. O
Ministro Belloch
manifestara, na rolda
informativa na que deu
contada detención do ex
director da Garda Civil,
que existía "un risco real de
que circulas extraoficiais o
matasen (a Roldán) se non
o atopábamos
oportunamente".

José Ignacio Lasa,
morto aos 20 anos,
e José Antonio
Zabala, falecido aos
22, teñen erexido
desde hal anos un

meiros interesados en !impar o
Carpo, pero é preciso que a
Roldán se lle dea o seu merecido". Desde a desaparición do
político socialista, integrantes
da Garda Civil, tentaban atopa1.o para axustarlle contas, mentres -que outros , como os integrantes do sindicato clandestino, eran partidários de protexelo e poñelo a disposición da
Xustiza "para proceder á limpeza que se ten que dar dentro",
segundo declaraba daquela o
seu portavoz Xosé Piñeiro.

Rold3n declara que
pactó su entrega con
Paesa convencido
de que le habla~ en
nombre de Intenor

O Ministério do Interior desprazou dous avións Mystere para
recoller a Roldán . Un despegou
via París, onde fixo parada e outro via Roma. Os dous aparatos
chegarian a horas distintas ao
aroporto de Fiumicino. Pero non
frn o aeroplano que fixo a viaxe
directa a ltália o que traeria a
Roldán a Torrejón, ainda que
despegou antes, senón o segundo aparato. Despistou até
aos xornalistas ao aterrar con
anterioridade. Estas manobras,
postas á luz nun programa informativo especial realizado por
Antena 3, fo.ron xusti-ficadas
desde Interior pala existéncia
dunha trama para matar a Roldán antes que puidese declarar.
Segundo puido saber A Nasa
Terra, esta trama estaba integrada por membros da Garda

monumento na sua
vlla natal, Tolosa.

Civil. Os contactos mantidos
con Roldán en Laos e a vixiáncia a que estaban sometidos os
poliGias que andaban a percura
po prófugo, fixo que o CESIO localizase a Roldán no seu cocho .
de Laos, "pero chegamos demaxiado tarde, senón a Roldán traíamolo nós, pero metido nunha
caixa", comentou a este periódi90 unha fonte digna de crédito.

Borrar o ridículo
Con esta acción membros da
Garda Civil querían "borrar ·o rídiculo ao que-nos someteu este
señor. lso non pode· perdonalo
a Garda Civil, e ser nós quen
voltásemos con el a · España",
negando que houbese interese
en impedir que implicase a
máis persoas; pois, segundo
esta fonte, "nós somos os pri-

O comando enviado a Laos chegaria a es~e pals cando xa Roldán estaba en Bangkok, aonde
o trasladarían un dia antes do
previsto. O próprio ministro Belloch recoñecia,- na rolda informativa .ao dia seguinte de deter
a Roldán, que existia "un risco
real " de que atentasen contra
del. Pero ainda era máis preciso
e concretaba que a ameaza se
situaba en "círculos ext raoficia¡g". rncidi_
a máis neste aspecto querendo xustificar a premura
da detención e a falta de algunhas comprobacións por ese "risco real de que o matasen se
non o atopábamos oportunamente". A custódia por parte
dos Geos que están permanen·temente con el; as análises das
comidas para jmpedir que o en~
veleñen e os dispositivos de segu ridade demandados mesmo
polos xuices que interveñen nos
sumários abertos pola corrupción amamantada na loita antiterrorísta, demostran que ese
périgo de atentado contra Roldán segue a existir.+

CO CASO DE LASA E ZABALA O DEBATE TRASLÁDASE DA CORRUPCIÓN AO PROBLEMA NACIONAL

ARRINCARLLE AS UÑAS A DEMOCRÁCIA
MA.Nl.JEL VEIGA

O caso de Lasa e Zabala ten a virtude·
de situar a crise que está a viver o estado no seu ponto crucial. O que era, até
agora, unha confrontación entre os dous
grandes partidos españois, co gallo nomeadamente da corrupción, ven de sofrer unha modificación que pode resultar
decisiva.
Xa non se trata da ilegalidade dun fun. cionário socialista sen moral (Roldan) .
Tampouco dun simples mal uso dos fondos reservados (Vera), nen sequera
dunha extralimitación na loita contra o
terrorismo (Sancristobal, Damborenea),
nen, por último, dun· atentado de grupos
desartelJados e trapalleiros até o grado
de confundir o seu obxetivo (Amedo e
compañia no secuestro de Seg~ndo Marey). Calquera destes feitos delictivos
resultaba asumibel para o sistema político que conta coa posíbel alternáncia entre dous partidos para .resolver as suas
crises de governo. Velaí que o PP aproveitase con fecúndia as denúncias surxidas até agora.

ha actuación que implica directamente á
Garda Civil. Novidade importante, pois a
Benemérita, se ben levou o peso da loita
antiterrorista, non aparecera até agora
publicamente vinculada ás matérias denunciadas. Trátase, xa que lego, dun tema que involucra directamente ao Estado. A eliminación de
Lasa e Zabala tam- - - - - pouco foi unha chapuza, senón unha operación de extermínio
e, sen pretender a incursión no humor negro, perfectamente rematada. Obra, en fin,
de profesionais que
sabían cales eran os
seus obxetivos e que
contaban co siléncio
oficial para· levalos a
termo. Por último, as
vítimas non son inocentes, non se trata
dun obxetivo trabucado, senón de membros declarados de ETA.

A aparición de Lasa e Zabala é un acontecemento doutra espécie. Todo aponta
a que, no que respeita ás suas orixes,
non se trata semente do Gal, senón dun-

Este último aspecto resulta primordial,
pois o que se está a poñer agora ante os
ollos críticos da opinión pública é un dos
princípios que rexiu até agora: o de que

frente a ETA vale todo. Esta é a pedra de
toque da superioridade moral e democrática que o sistemá se atriQ_ue a si mesmo.
Arzullus soubo tirarlle partido ao caso e
lembrou que nunca os secuestrados por
ETA foran torturados, nen comeran de
distinta comida da que tiñan para si os
seus captores.
- - - - O Estado e a opinión
pública española pódense defrontar, por
fin, coa sua asignatura pendenfo, a cuestión nacional, e en
concreto o problema
ETA basco.

'O que se esta/ a

poñer agora_en
cuestión é o princípio
de que frente a
vale todo"

Pero cabe, neste
ponto, a pergunta de
por que o pacto de silén cio, do que foron
participes milleiros de
_ persoas, funcionou
en Chilé ou na Arxentina .e, pola contra,
está a piques de romperse en España? A
resposta encóntrase no feito de que ETA
non foi derrotada.

Que fallou , xa que logo, no calculo estratéxico realizado por Madrid? Sen dúbida,

a créncia de que este era un conflito orixinado no delírio ideolóxico e mesmo no
capricho du·n fato de extremistas, o. que
é congruente coa histórica cerrazón española, incapaz de recoñecer, nen por
un intre, a pluralidade nacional do Estado. Tratouse demasiado a ETA coma se
fose o Grapo. O .Plan Zen definía aos
etarras como simples matóns e as normas de estilo periodísticas ordearon facer uso do calificativo delicuencial de
· banda. Ainda .é hoxe o dia no que os
meios oficiais tratan de ignorar as raíces
políticas do problema. Todo o que seña
incidir nesta afirmación -sosteñen- é
poñerse da parte dos violentos. Prescíndese deste modo do contexto histórico e
social do que é, máis que un problema
terrorista, un problema nacional. O Estado convértese asi tamén en vítima da
sua própria ideoloxia.
Que pode pasar agora? Pois que Belloch
perda a sua batalla contra os duros de
Interior e que todo sega máis ou menos
igual, durante uns ,anos máis, ou que as
denúncias segan adiante e conferénciaspola paz, como a organizada en dias pasados por Elkarri, gañen forza e a negociación comece a albiscarse como unha
posibilidade no horizonte.+

. f.ERRORISMO EESTADO
Na madrugada do 22 de Febrei'ro un grupo de homes de paisano con
metralletas carregadas e que dixeron ser da Garda Civil entraron na
sua casa de Barcelona. Acusáronos de estar vinculados a un suposto
comando de ETA que operaba na cidade. Vários dias despois, e tras a
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aplicación da Lei Antiterrorista e o padecimento de maos tratos, foron
postas en liberdade sen cargos nunha rua de Madrid. Nesta entrevísta
tachan a ~ei Antiterrorista de "anticonstitucional". A maioria dos meios
de comunicación calificounos de terroristas. Case nengun rectificou.

Detidos por pertencer a ETA e. postas en liberdade sen cargos vários dias despois

Zigor Larredonda .e Mari~ Ferrer
'Nada máis ·chegar dixéro_
nme:
Sabes o que s_e di da .Garda Civil? P_ois é verdade'
• ADAI

¡

BARCELONA

Cales foron os motivos da sua
detención, detención que posteriormente se demostrou totalmente inxustificada?
Zigor: Cando eles viñeron a casa o
que nos dixeron é que se nos atribu ia unha presunta relación con
ETA e isto baseábase no feito de
que un dia veu Rosario [trátase de
Rosario Ezquerra, tamén detida) a
miña casa. Eu non sabia quen era
nen por que veu a miña casa.

Entón viñeron buscalo a casa ...
Maria: Nós ouvimos que chamaban. Levanteime e perguntei que
quen era e entón ouvin "somos a
Garda Civil". No momento de abrir
a porta vin a moita xente e como
carregaban as metralletas. De
contado puxéronme de cara á parede e entraron a saco no cuarto
onde estaba Zigor. Xa non nos
volvimos ver até que saiu en liberdade . Finalmente a min esposáronme e subíronme nun coche.

Ensi_náronlles algun tipo de orde xudicial para levar a cabo o
rexistro ou algunha orde do
xuíz para detelos, ou simplesmente lles dixeron que tiñan direito a chamar ao seu av~gado?
Maria: Non, non. Non tiñamos direito a chamar nen ao avogado,
·nen á nosa família nen a ninguén.
Aplicáronno~ a Lei Antiterrorista e
iso quer dicer que nos leron os dire itos que tiñamos, como por
exemplo negarte a declarar pero,
polo feíto de estarmos incomunicados, como nos avisaron eles
mesmos, "o siléncio outorga".
Zigor: A Lei Antiterrorista permite a
tua detención durante cinco dias.
Maria: Primeiro son tres dias e despois tante asinar polos cinco días.
Eu por exemplo estiven tres días.

Posteriormente condúcenos á
comisaria de Barcelona
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testáronme que non tiña direito
nengun .nen de o perguntar nen .
· de o saber.

A vostede tamén lle vendaron
ós ollo.s?
Maria: Si, si. Ao sair de casa tiráronme a chaqueta enriba, igual
que a Zigor e transladáronnos,
supostamente pola distáncia, a
Terrassa. Tamén é certo que en
nengun momento nos mostraron
placa nengunha, vestían de paisano. e portante debiamos crer
que eran da Garda Civil.
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Unha vez transladados supostamente a Terrassa, que tipo
de perguntas realizaron?
Zigor: A niin só chegar tiráronme
contra a parede, turráronme do
cabelo e o primeiro que me dixeron, e isto quedoume moi gravado, foi: "¿Sabe o que din da Garda Civil?", eu contestei que non e
eles respondéronme "pois que todo é certo''. Esto quere dicer que
todo o que fixeron incluso durante
a época franquista é certo, e que
continuarán a facelo mentres sexan a Garda Civil.
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Dixéronme tamén que o pasaria
moi mal e que Maria por ser muller pasaríao ainda pior. Despois
sentáronme nunha cadeira, esposado todo o tempo e sen poder
ver, e empezáronme ·a perguntar
cousas absurdas sobre as miñas
amizades en Catalunya e Euskadi. Foi entón cando empezaron as
torturas físicas. Puxéronme unha
bolsa na cabeza, dábanme golpes na cabeza cunha suposta
guia teléfonica, dábanme golpes
no lombo e mentres ameazában- ·
me con que tiñan a miña riai e a
miña irmá e que para esta última
. habia cola para violala. Tamén
que violarian a Maria. Chegáronme a pór unha pistola nas mans,
mentres estaba esposado, dicéndome que aquela pistola era do
Comando Barcelona.
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Canto tempo pasou até que os
transladaron a Madrid?

Maria: Non ·sabemos onde.

Non saben onde os levan?

Maria: Paréceme que dia ·e mé- .
dio. Máis ou menos. .
·

Zigor: Eu creo que dous días.
Zigor: Á comisaria non, pasto
que era a Garda Civil. Levamos
Déronlles de comer e de beber?
todo o tempo os ellos tapados.
Eu por exemplo non vin a ninZigor: Eu en Barcelona non estiven
guén dos que me interrogaron.
Se non os levaba .tapaqos di cí- . nen nun calabozo . Paseime todo o
an me que pechase os ollos, si- · tempo sentado nunha cadeira nun
despacho que non podía ver e non
tuación na que estiven durante
me deixaron nen comer, nen beun dia e médio.
ber, nen durmir. O único que me
deixaron facer cando acabou a faDespois transladáronos novase de interrogatórios e se deron
mente, supostamente a algun
co.nta de que eu non sabia nada, .
lugar de Catalunya.
foi deixarme comer un bocadillo é .
tomar unha botella de auga.
Maria: Eu ao chegar a un despacho perguntei onde estaba, ainda
Maria:: Eu en Barcelona tamén esque xa sabia a resposta, e con-
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CARME PUÉRTOLAS I EL TEMPS

tiven moito tempo nun despacho,
esposada e sen beber nada. Coa
chaqueta enriba ou cos ollos pechos. Dixéronme que me farian a
bolsa, a bañeira, abaneáronme como se me fosen zoupar e entón fa-

cíanme · un interrogátório moi agresivo, insultándome todo o tempo.

Sofreu algunha agresión física?
Maria: Nengunha. Só ameazas . O

qus pasa é·que as eres.
Zigor: É a situación. Eu tiña unha
bolsa na cabeza e dicíanme que.'··
ma precintarian, é dicer, que non
me deixarian respirar e ao mesmc ·
,

.
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tempo, cada vez que se abria a
porta, queria dicer que ostiarian.
Collian unha espécie de guia telefónica ou unha carpeta moi grasa
e dábanme. Cando este proceso
acabou ·eu mesmo sentia medo
cando se abria a porta. Tamén me
puxeron unha espécie de obxecto
metálico nas costas e dicíanme
que eran electrodos e amenazábanme con que mos porian nos
collóns. Cando parecia que o ian
facer, o garda desaparecia e aparecia outro que repetia o proceso. .
Até 25 gardas chegaron a pasar.

Concretamente sain ás 2,30 horas dun Venres. Perguntáronme
se tiña cartas na libreta, causa
que eles xa sabian e funme para
Chamartín. Ao
chegar a Barce1o na habia t50
'Cando aparece
persoas esperándome e foi
a palabra ETA de ehtón cando me
das nupor meio, poden. inteirei
merosas mostras de solidariefacer o que
d ad e que tiñaqueiran"
mos recebido .

En ca~to ás perguntas, eran absurdas.
Perguntaban canto
. gañabas, canto gañaban meu pai e miña nai ... e tamén me
abrigaban a me levantar contra a parede para facer flexións coas pernas.
Eu era incapaz de
realizar nengunha ·pasto que non
me tiña direito e rian de min porque
eu traballo nun ximnásio e era incapaz de realizar unha flexión.

bespois trasladáronos a Madrid

.

Maria: A viaxe deica Madrid realizámola en coche, en realidade
unha caravana de coches. Supoñemos polos diálogos que eran 7
ou 8 coches. Vendáronnos a cabeza cunha causa branca e eu ia
na parte posterior do coche entre
dous gardas civis.
Zigor: E continuaron os interrogatórios. !mediatamente despois de
entrar no coche perguntáronme
que quen facia un fanzine en Bilbao que se chama Bolchevique.
Maria: Che·ga un momento en
que tes a sensación de que o ·que
queren é non deixarte descansar
nen un minuto: A min perguntábanme constantemente sobre temas políticos e sobre os meus
coñecidos.
Zigor: De feito en Madrid os interrogatórios continuaron, pero non
tan heavies, é dicer, non tan constantes e en nengun momento nos
tocaron . As ameazas si que continuaron e por exemplo a min ameazáronme dicéndome que acabaría como Joan Caries Monteagud?, que violarian a Maria, etc.
Maria: A min puxéronme nunha cela ainda que os interrogatórios continuaron e mesmo me despertaron
a meia-noite para realizalos. Supoño que xa se divisaba a miña liberdade. Os últimos interrogatórios
estiveron motivados porque a última declaración tala, como estás
incomunicado, ante un avogado de
ofício, que simplesmente o tes ao
lado posta que non podes talar con
el, e entón suponse que o preparas previamente coa Garda Civil.
Eles mesmos dicíanme "o interrogatório é para que saibas que tes
que contestar diante do avogado".
Son tres interrogatórios iguais, para ver se contestaba ben ou non.

Como se produce a sua liberdade?
·
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e que os nasos nomes non tiñan
saído nos meios de comunicación.
Primeiro non o eres pero, despois,
anúlante tanto como persoa que o
acabas crendo. Enfin, afinal deixáronme no centro de Madrid, non
sei nen en que rua, dixéronme que
tomara un taxi e que fose para
Chamartín e foi o que fixen.

Maria: Eu fun a primeira en sair,
sen pasar polo xuíz e debo dicer
que mesmo despois de declarar
ante o avogado, co que non puden
talar en nengunha ocasión, volvéronme baixar á miña cela. Eu seguia estando incomunicada pésie
a ter asinado que estaba en liberdade. Despois de estar várias horas pechada- fixéronme sair axiña,
déronme o que levaba na bolsa
antes de entrar. E o único que me
dixeron é que ninguén sabia nada

· ha orde de detención nen arde
de liberdade. A única.proba que
teño son as mostras de solidariedade, os recortes de prensa e .
o billete de Madrid a Barcelona.
Zigor, como pasou ·polo xuíz, si
que ten a arde de liberdade. O
único que podemos facer é escreber unha carta á Audiéncia
Nacional para que nos devolvan
todo o incautado.

Miguel Castells,
avogado das ví~imas dos Gal

'Os Gal non son un problema
do PSOE senón do Estado'
• JOSEBA SALBADOR

Segundo a sua opinión, a que
responden estas detencións?
Zigor: Eu ainda estou alucinando
por todo o que pasou e non sei
de que var todo isto.

Parece unha cortina de fume
para tapar outras cousas, non?

Este avogado basco, ex
sen_
ador de HB, é un dos ·
mellares coñecedores da
investigación xudicial da
trama dos Gal, non en
balde exerc~u a acusación
·particular· no xuízo contra
Amedo e Domínguez.
Nesta entrevista opina que.
o proceso contra as tramas
antiterroristas pode sofrer
un parón.

Maria: Un poµco interpretámolo
como unha desviación da opinión pública. Estaba o tema do
GAL, existia unha posíbel crise
E que lles pareforte do governo e todo este
ce o papel do
show si que provocou que os
meios de comunicación case non
Informe Semanal cando a sua
talen do GAL. Semente apareliberdade xa tora anunciada anñen ºmoito· máis calado que o
ciamos nos, criminalizados bes~
teriormente, posto que neste
A investigación da trama dos
próprio delito de Governo. Proprograma ainda os apresentatialmente e envoltos nun sensaGal, chegará até o fi~al?
fundizan no tempo e nas persoban como membros do Comancionalismo que demostra a pouas ,_máis alá do que poden ser
ca ética periodística que existe · Oxalá, pero téria que saber se
do Barcelona, ainda que afinal
as siglas do partido que está no
neste asunto todos entendemos o
rectificaron un pouco?
neste país . Posteriormente das
Governo. Por exemplo , desde o
mesmo polo "final". E digo isto
outras detencións e posteriores
15 de Xuño de 1977 até o 16 de
Maria: ~igor ainda non saira pero
porque dá a impresión de que papostas en liberdade producidas
Xuño de 1981 os batallóns da
case nen se falou.
eu si. E verda,de que dixeron que
ra alguns o final consiste en que o
inorte, en relación con Euskal
PSOE perda as eleicións e, como
eu estaba en liberdade, pero enfoHerria, mataron a 37 persoas,
caron o meu carné de identidade
Pensaron en exixir aos meios paso necesário, uns cantos diriferiron ~ outras 166, e protagonide comunicación notas rectifi- xentes deste partido vaian ao cárdurante moitos segundos e sobrezaron máis de 250 accións conpuxeron a imaxe de Rosario enricadoras?
cere. En calquer caso, é dificilísitra bens. Só no ano 80 mataron
mo que se chegue até o fundo
ba. A mensaxe do programa foi
a 23 persoas. Son cifras do últiZigor: Si. Sei que se fixo. O que das tramas, xa que non houbo un
que ainda pertenciamos a ETA. mo libro que escrebin. Os parapasa é que ti fas unha rolda de
cámbio de réxime político e as
policiais movíanse como pez no
prensa e .eles publican o que que- tramas criminais seguen incrustaMesmo un detalle que surprenauga nunha povoación que lles
ren. A maioria dos periódicos pa- das nos aparatos do Estado.
deu e que fixo lembrar tempos
era absolutamente hostil, dispurécense a El Caso e poñen que tí
pasados, foi a incautación dunñan de información exacta, funes un colaborador de ETA na porComo ere vostede que vai terha máquina de escreber como
dos, armas, etc. estaban vincutada ou poñen, como no caso de
minar todo?
obxecto delitivo.
lados aos aparatos do Estado.
un dos detidos de Sant Adria, que
Existe unha implicación gravísiMaria: Si. Colléronme todas as
es ionqui, cando en realidade el é
Existe o perigó de que termine
ma de autoridades pertencentes
axendas que tiña desde os 16
un eduéador de rapaces. Nós te- cunha fórmula parecida á do Waao PSOE, evidentemente, pero
anos, a torre do ordenador que vatergate, que finalizou cunha série
rnos un tillo e inteirámonos foral
hai tamén cargos policiais que
le unhas 150.000 pesetas, a máde funcionários e colaboradores
están no cárcere e ninguén se
quina de escreber, álbumes de foMaria: A vulneración da intimidade Nixon condenados polos Tritos, toda a correspondéncia privade que se levou a cabo foi impre- bunais e un pacto entre os parti- . pergunta que siglas políticas teñen. O partido político é conxunda que atoparon, enderezas, casdos, en virtude do cal Nixon deisionante co tema dos pisos frantural, os governos son conxuntusetes, disquetes
xou a presidéncia da República e
cos. Hai oito anos
rais, pero os aparellos do Estado
que teño alugado
acolleuse ao priviléxio do Executinos que tiña xogos
son permanentes.
o piso e na casa ,vo, que impedia que se lle pudese
(ainda deben estar
de Zigor, tamén
perseguir xudicialmente. Ainda
xogando aos marmaioria
Ainda que se trate dun crime de
que aquilo foi· un crime do Goversuposto piso francianiños) , papeis,
dos periódi_
cos
Estado, que responsabilidades
no e non de Estado, existe o peri-.
co, vive desde hai
recortes de prenten o PSOE?
sa, os Egin, que
vinte anos a sua go de que o caso Gal termine
parécense a El
telos é un delito ao
família.
dunha forma similar. Pero creo
O PSOE, efectivamente, non foi a ·
parecer, pasto que
que, ainda que falle o Parlamento
Caso e poñen,
criador das tramas. Necesitou utiZi"gor: Ademais
me perguntaban
e falle a prensa, quedará a opihai unha cousa
lizalas e atopounas xa feítas. Por
como un dos
por que os tiña,
nión pública· real , que seguirá .exiisu é responsábel, en primeiro lumoi clara. Cando
xindo a investigación dos feitos.
etc.
detidos de Sant
aparece a palabra
gar, de non as ter desmantelado,
Claro que seria necesário un
ETA de por meio,
e en segundo lugar de telas utiliQue pensan facámbio na actual coiuntura, pois
Adria, que é
poden facer o que- hoxe en dia a opinión pública está
zado .e p0tenciado. E é que o
cer des·pois de
todo ·isto? Teñen
ionqui, cando en queiran e dicer o senda suplantada pala "opinión PSOE aceita e pacta o continuisqu·e queiran. A
mo, non se enfrenta a eses apainterposta algunpublicada" e, polo tanto, tende ·a
realidade e·1é un min torturáronme estar constituída polos próprios rellos e intégrase no sistema. Non
ha denúncia?
rompeu nen depurou a corrupción
asi, pero a Rosameios de comunicación.
educador de
económica, a guerra suxa, a torrio déronlle tres
Zigor: Cando me
tura coa que se atopa.
taquicárdias, lelevaron á AudiénEn que consistiría o pacto entre
rapaces''várona ao hospicia Nacional, onpartido~?
Por que durante o xuízo contra
tal, eu n9n a vin
de falei con SuAmedo e Domínguez daba a impero o meu avoperGarzón, perOs Gal non se limitan a un problepresión de que non existían as
gado si, e cando
guntoume sobre
ma de Governo. O tema ·ten máis
vítimas dos Gal?
entrou a talar con . calado. Este feito pode producir
maos tratos. ExGarzón, levábana dous policias
pliqueille todo ainda que a el non
unha confluéncia de intereses enEfectivamente, en toda a prensa
nacionais porque non se tiña de
lle cambiou a cara porque me patre d PSOE e o PP a partir de dedo Estado suprimíuse ante a opipé. Contra ETA vale todo, teñas
rece que é un bloca de xelo ... Paterminados ·níveis de profundidanión pública ás vítimas destes desa olimpicaménte de todo. Poste- . feíto ou non. As probas son o de
de. Segundo se vaia profundizanlitos. As vítimas eran uns entes
menos.
riormente, e conxuntamente co
do, pódese alcanzar un nível no
meu avogado, redactamos unha
que hai intereses comuns para .sen rosto, abstractos, pura enteléquia. Carentes de personalidade
Queren engadir algo máis?
denúncia por maos tratos e apredeter a investigación. Aí están os
concreta. _N on é que non aflora. sentaré mola nos xulgados de
nomes de Fraga, -de Martín Villa,
Maria: Nós, en todas as entrevissen á luz pública, é que se tivo un
Barcelona.
etc., e tamén existe unha cúpula
tas que nos fan, queremos deixar
coidado exquisito en soslaiar a
policial que o PP teria interese en
moi claro que é e que significa a
sua existéncia como seres con.E todo o que non lles foi devolsalvar e manter.
cretos. Hai que evitar que valva a
Leí Antiterrorista neste estado de
to pódeno denunciar como rouacorrer. As vítimas son necesádireito e democrático e denunciaPor que afirma que os Gal son
bo? ·
rias para comprender ·os delitos.
la, para que a xente se sensibilice
un crime de Estado e non un
A investigación e o castigo do cricon que, ainda que exista unha delito de Governo?
Maria: O problema é que como
me de Estado vai moi vinculado á
constitución, esta lei é absolutate aplican a Lei Antiterrorista
aceitación das vítimas como semente anticonstitucional porque
Non creo na existéncia dos grünon podes denunciar nada. Eu
res con realidade concreta, humavulnera todos os direitos humaestiven tres dias desaparecida. e
pos parapolíciais á marxe do
nos habidos e por haber.•
aparato do Estado. As tramas te- · na e histórica.•
non teño papel nengun, ne~ un-
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ENSINO

Mobilización
contra

o proxecto

SEXISMO EPOLÍTICA .

UNHA MULHER NO ·PODER,
PATENTE DE CORSO PARA O PATRIARC·A DO
y

de lei de centros
•A. ESTÉVEZ

Asociacións· e sindicatos planean
medidas de presión para que se
retire o que é xa proxecto de lei
de centros tras ser aprobado polo
Consello de Ministros. No Consello Escolar do Estado o proxecto
tora aprobado cos votos da Administración, patronal e CONCAPA
(Confederación Católica de Asociacións de Pais de Alumnos).
Votaron en contra os sindicatos
de traballadores, de estudantes,
os movimentos de renovación
pedagóxica e ::t CEAPA (Confederación Estatal de Asociacións
de Pais de Alumnos). Agora só
falta o trámite parlamentário para
. a sua definitiva aprobación.
A CIG, sindicato maioritário no
ensino, apresentou setenta e cinco emendas parciais. O secretário.
federal da CIG-Ensino, Manuel
· Dios, acudira a Madrid hai uns
dias ao pleno da permanente do
Consello Escolar do Estado onde
votou en contra·do proxecto de
Lei Orgánica sobre "Participación,
Avaliación e Governo dos Centros
Docentes'', que desenvolve aspectos da LOXSE.
A central nacionalista ere que este proxecto modifica aspectos da
LODE que se referian á igualdade de oportunidades no ensino e
que, á hora de implantar a reforma, hai que ter en conta a todos
os sectores involucrados directamente. Algunhas das consideracións de CIG-Ensino sobre este
proxecto de lei, que xa foi criticado nos pasados dias polos alumnos de ensinanzas medias, xiran
ao redor da tendéncia a privatizalo. Outorgar autonomía aos centros provoca, segundo a central,
que os que carezan de grandes
recursos recorran á privatización
de servizo xa que se contempla a
posibilidade de que os centros·
cobren polo uso de instalacións e
actividades que organicen. A in-·
clusión no proxecto da figura do
administrador, con vixencia de
cinco anos, interprétase como o
desexo da Administración de facer o centro rentábel.

<

\

O prolongamento dos concértos
cos colexios privados tamén é un
punto criticado pala CIG. "Esíxen-.
se uns requisitos mínimos que calquer centro privado pode cumprir
para seguir tendo concerto coa
Administración. Os cartas para isto seguiranse restando do presuposto do ensino público", explica
Antonio Ricón. Por outra parte, os
- alumnos estarán condicionados
nos seus estudos superiores a
que na zona onde estudasen existisen as matérias precisas para
aceder a eles. Por ex~mplo, os
centros só teñen a abriga de ofertar duas das catro modalidades de
bacharelato e isto pode afectar,
sobre todo, aos institutos do rural.
O temor do sindicato nacionalista respeito a que exista un control ideolóxico sobre os profesores veri dado, fundamentalmente, por dous pontos do proxecto:
o feito de que calquer persoa
allea poida avaliar o traballo docente e o cámbio da figura oo director. Este pasa a ter unha vi-·
xéncia de tres a cinco anos e ten
a posibilidade de designación de
determinados cargos como os
de xefe de seminário. +

LUPE CES

ras. Mas nós consideramos
que a institucionalizac;om do
feminismo, a apropiagom da
nossa linguage, das nossas
formas, mesmo a asimilac;om dalgumhas das nossas reivindicagons tem tido
conseqüencias catastrófi.cas
para o movimento feminista
em geral, valeirando-o de
contido, reducindo o seu
campo de actuac;om e convertindo a maioria das suas
representantes em pragmáticas do feminismo , que mi dem todo em quotas e estadistica e passam já de analisar o porqué da nossa subordinac;om e explotac;om ;
convertindo-se em cómplices
da explorac;om de mulheres,
h?mes e pavos .

Nom hai momento melhor
para observar que resposta se lhe está a dar as mulheres desde o sistema e,
concretamente, desde as
instituic;ons que o representam, que as datas ,ao
redor do 8 de Margo. E o
momento no que os meios
de comunicac;om fam a excepc;om anual e se ocupam das mulhees para . algo máis que dar canta de _
ecos de s.ociedade ou de
sinalar as vítimas da vio. léncia sexual e sexista.
Hai já algum estudo sério
sobre o tratamento dos
meios de comunicac;om a
respeito das mulheres, ainda que este .ano vam ter
no último semestre -outra
oporturiidade, pois vai-se
celebrar ~m Pekim a Conferéncia Internacional sobre a Mulher.
Por pouco que se lea ou
se escoiten os distintos noticieiros 'podia-se ver as claras como desde
as distintas instituic;ons se asumían muitas
das reivindicac;ons das mulheres: réparto do
trabalho doméstico, igualdade salarial, acesso em iguais condic;ons ao mundo do trabalho ... De súpeto todas as representantes dos
distintos organismos utilizavam a nossa ling uage, a linguage feminista, para afirmar
que a pesar do muito que se tem avanzado
em . quanto a situac;om da níulher, ainda se
vai seguir trabalhando desde as instituigons
para que se academ os objectivos de igual- ·
dade. Entom aiream uns programas de actuagons para fomentar ·aquilo e aquilo outro,
para apoiar as mulheres menos desfavorecidas, mas tamén aquelas que tenhem que
luitar" e competir cos homes no "arriscado '~
mundo das financ;as e a empresa ...
A efectividade deses projectos e sobre todo
o presuposto que se adica a eles, queda
num segundo plano. A avaliac;om do resultado ainda a eles, queda num segundo plano.
A avaliac;om do resultado ainda está por ver
desde que se aplicou o primeiro deses
plans. Mesmo a Raínha espanhola junto a
Cristina Alberdi inaugurava.m umhas jornadas sobre a mulher rural e mostravam a sua
preocupac;om pola mulher que vive no campo em situac;om de margfriac;om e relegada
· a um segundo plano em todos os aspectos.
Saltam a prim.eira vista algumhas contradigons. Cristina Alberdi no Cúmio de Copenague sobre Desenvolvimento, falava dum
pacto social entre os sexos para acadar a
emancipagom das mulheres; da necesidade
de fortalecer os lac;os de solidariedade cos
paises pobres e fachendeaba de que o seu
país (Espanha) tinha acadado unhas quotas
de colaborac;om indiscutíveis. Mas na prática
forma parte dum governo que segue ao dedinho as directrices do BM e FMI, que persiguem manter os níveis de benefício dos monopólios e as multinacionais, explorando os
re.cursos dos país~s pobres, ingerindo nas
suas políticas internas, reprimindo qualquera
movimento para subvertir a orde establecida
e como conseqüencia de todo isso, mantendo a maioria das mulheres deses paises na
mais absoluta pobre<;a e margina<;om.
Tampouco se enterou Matilde Fernández,
Ex-ministra de Asuntos Sociais, de que o
FM e o BM derom por rematado o proxec.to
de Estado de Bemestar, e que polo tanto
antes de talar ri'o acto no que participou em
Compostela, dezindo que havia que profundizar no Estado de Bem estar para que as
mulheres conseguisem quotas de igualdade,
tenha que ir junto aos responsáveis do partido que representa para que lhe explicase
como se estam cargando, coa Reforma Laboral ou o Pacto de Toledo sobre a política

d!3. pensións, por pór algum ejemplo , esse
suposto Estado de Bem-estar. Que vaia aos
sindicatos ou as empresas e pregunte se re. almente as mulheres que se acolhem a um
contrato a tempo parcial, fam-no, na maioria
dos casos, como op<;om livre, tal como ela
asegurou , ou fam-no porque é a ún ica
opc;om de trabalho posível. Tamén Hillary
Clinton anunciava no Foro de. Copenague
que EEUU ía destinar 100 milhons de dólares a educa<;o·m de mulheres e nenas dos
países pobres. Será a todas as que nom sejam zapatistas, porque a essas , como a muitas outras, o que lhes manda som asesores
mílitares e armas para ·assassinalas. O Governo espanhol tamém "colabora", como informou Cristina Alberdi, cos países em desenvolvimento cum incipiente negocio de
exportac;om de armas.
O jeito de. bufoñear desde o aborto de poder
nacional galego que é a Junta de Galiza,
nom foi por outros derroteiros. Tinhamos na
prensa a mesma Manolita López Besteiro
fazendo declarac;ons pota igualdade e presentando os seus programas de actua<;on.
Por suposto, seguiram a potenciar essa rede de as·ocia<;ons de mulheres impulsada
polo OPUS DEI que está a recolher todo tipo de subvencións, que representa os intereses do P.P. e pretende, na mais genuina
herdanc;a dos métodos da Secgom Femenina do Movimento, im-
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O feminismo tem que expli car as mulheres, as outras
mulheres , as mulheres trabalhadoras que soma maioria das mulheres , que essas
HERMO
nom representam os nossos
intereses, que a igualdacfe
que nos oferecem nom é real e só alcanzaria para umha minoria privilegiada. Nom esquezamos que o sistema capital ista tira
grandes benefícios do trabalho doméstico e
da fungom reproducto ra. A maiores utiliza a
ideologia machista para manter o trabal ho
asalariado das mulheres como um trabalho
em precário , nom aos niveis nos que os
mantinha em plena Revoluc;om Industrial ,
ou mesmo como os mantem ainda em muitos pontos do planeta ; mas as condic;ons
mínimas recolh idas no Estatuto dos Trabalhadores , e as prespect ivas nom som de
melhorar senom de profundizar no retroceso em quanto as conquistas acadadas até
hoje pola classe trábalhadora. Já anunciou
José Maria Aznar cinco anos de política de
austeridade em quanto acceda ao poder, e
nom vam ser os gastos de Defesa ou os
Fundos Reservados os que vaiam a sofrer
o tesourac;o.
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O feminismo galega se quere. entroncar coas mulheres <leste país e talamos sempre
da maioria das mulheres, nom de todas as
mulheres, deve dar resposta .as tres coordenadas que confluem na caracterizac;om
do sujeito feminista, é dizer, deve definir-se
nas coordenadas que caracterizam a mulher galega:
• Umha mulher que pertence a um povo ao
que lhe é negado o direito a dotar-se dum estado indepen~ente.

pulsar umha image da mulher e da familia tradicional, acorde cos interesses conservadores ,
'5'
• Umha mulher que sofre a explorac;om capi e da lgreja católica. Um
talista.
dos actos que organizarom por este 8 de
• Umha mulher que soMc¡.r<;o foi em Ortigueira, umha mesa redonda
fre a organiza<;om pasobre o futuro da multriarcal da sociedade.
her. Desde logo nom
estava naquela mesa
O Movimento Feminista
cata~tróficas
nengumha represenna Galiza deve entender-se dentro do procetante, nen algume que
so de luita pola emancialza-se a voz para d~
pa<;om social e a liverfender, por ejemplo, o
futuro das mulheres
-dad e como pavo. Só
que trabalham nas mium cámbio em profunnas de lousa em Ortididade na maneira de
produzir e consumi·r,
gueira, que presentam
um alto índice de canum cámbio nas relagons entre os povos,
cro de pulmom e tenhem que soportar jornadas esgotadoras
pode romper as bases nas que se suster.ita
numhas condic;ons infrahuman~s .
o patriarcado; e só atacando as bases .do
patriarcado conseguiremos essa sociedade
Desde alguns sectores femiñistas diráseigualitária e justa, ond$ seja possivel outro
nos que para umhas poucas mulheres que
jeito de produzir, consumir e viver sem
acedem ao poder, nom podemos desde poopressons. +
sic;ons feministas atacalas/gastar energia
que deveriamos canalizar em criticar aos
•
.
LLl~E CES
fo rma parte da Dirección Naci ona ~ de MNG
homes qu_
e levam tanto tempo nessas este-

'A instit_u cionalizarom
do feminiSffiO, a
apropia\:Offi da IlOSSa
Ji· nguage tem tl' do
conseqüencias
para o
movimento feminista
em geral" .
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Delil B. Yilmaz
.
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'O petróleo e a auga son, os botins de g·uerra
da invasión turca do Curdistán iraquiano'

Xavier Vinader comenta en EL TEMPS alguns aspectos da
detención de Roldán e da reforma de lnterior."Falei cunha
persoa relacionada coa embaixada norteamericana que me dixo· .
que estaban moi satisfeitos porqueo governo laosiáncolaborara
con eles. Como mínimo, os Estados Unidos representaron un
papel. Non é de extrañar porque aquela_é a sua área de
influéncia", Vinader califica a Paesa de axente trifásico. "A man
direita non.sabe o.que fai a ésquerda. Igual que pasa nos
Est~QOS Unidos: a CIA protexe aos narqos e despois utilízaos
nos conflitos guerrilleiros mentres a DEA loita contra o tráfico de
drogas a ferro e fouce". Despois situa a transición no ministério
do Interior como a clave: "Cando gañaron as eleicións no. 82, os
socialistas fixeron un tímido intento de democratización.
Estabeleceron relacións con álguns policías democráticos e
tiñan apoios na Unión Sindical de Policía. Fixeron a Mariano
· Baniandrés director da Brigada de Interior. Pero durou pouco.
Cando alguns socialistas chegaron a cargos en Interior atoparon
papeis nos arquivos. Os antecesores valeirárono todo e non
habia máis que recortes de di.arios .. Estando eu no exílio en
Londres chamábanme a min para me pedir informacións das
bandas de extrema direita".

•H.V.

A invasión turca do Sul do
Curdistán, nun território
aberto en tempos do Iraq,
agacha a intención de se
facer cos ricos campos
petrolfferos desa nación
sen Estado e submeter
ainda máis ao povo curdo,
denunciou Delil B. Yilmaz,
representante do ERN K
(Frente de Liberación
Nacional do Curdistán).
A ocupación comezou dous días
antes do Newroz, Dia da Pátria
Curda, o 21 de Marzo, que comemora o fin da sumisión aos asírios, 612 anos antes da nasa Era.

O desvio do Douro

Ainda que o governo turco
anunciou que na invasión participan 35.000 s61dados , Delil B.
Yilmaz asegurou que en realidade son 50 .000. A xustificación
da violación das fronteiras do
Iraq está na intención de aplastar a guerrilla do Partido dos
Traballadores do Curdistán ,
PKK , pero para o ERNK , no
que, cun papel relevante, está
integrado o PKK, a verdadeira
razón é o control do território.
En teoría o exército invasor está a
desenvolver accións de limpeza
de focos guerrilleiros. Até o momento os mortos curdos cóntanse
por centenares, entre as que hai
grande cantidade de civis, mentres as baixas turcas son militares
e mínimas. "Entraron nos campos
de refuxiados no Sur, dentro das
fronteiras do Iraq -denunciou
Delil B. Yilmaz. Están matando a
can dos nasos cada dia".

~

Delvil B. Yilmaz, do Frente de Liberación Nacional do Curdistán, chegou á Galiza
invitado pola CIG para denunciar o xenocídio do povo curdo.

nen as outras poténcias protectoras impediron a incursión, que
producira numerosas vítimas entre a povoación civil. As denún·cias que repetidamente fixeran
estas· estados palas agresións
sofridas polos curdos ás mans
do Iraq durante a guerra do Golfo , non se reproduciron en 1992
e tampouco son formuladas na
actualidade. Unicamente Alemañ a expresou algunhas obxeccións á acción bélica.

A guerra do Golfo significou que
o Iraq perdeu o control real sobre o seu domínio territorial ao
Norte do paralelo 36 e que nesta parte do Curdistán nacera unha forma autónoma de governo
que compartian a Unión Patriótica do Curdistán e o Partido Democrático do Curdistán. Na actual idade ambas forzas están
enfrentadas entre si e ca Movi mento Islámico do Kurdistán.

Encorar o Tígris e o Éufrates
Segundo Delil B. Yilmaz, "Turquía quer presionar ao Iraq e facerse cos pozos de petróleo
curdos". A maiores, a intención
turca é controlar o outro grande
tesauro deste território: a rique. za acuífera do P?ís no que nacen o Tígris e o Eufrates. Oeste
xeito, os turcos xa an'unciaron a
sua intención de encorar as augas dos dous ríos.

"O "primeiro de Xaneiro de 1996
entra en vigor un tratado de desarme arancelário entre a Unión
Europea e Turquía, En Xuño o
Estado español asume a presidéncia da Unión durante un es.~azo d.e seis meses. Nese peri?-

En Outubro de 1992 xa se producira unha invasión semellante.
~~quela nen os Estad?s Unidos
' 1./
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Todos os diários portugueses ocúpanse da decisión do Consello
da Auga, dó ministério do Meio Ambiente de Madrid de aprobar
o Plano Hidrolóxico do Douro sen contar coa opinión do governo
de Lisboa. "O plano hidrológico para o rio Douro preve a
construgáe de um mínimo de 16 barragens. A água desviada em
Espanha num ano por este conjunto de obras, será igual a que o
Grande Porto consome en dez. O executivo de Lisboa, por
intermédio do secretário do Estado do Ambiente, Pagas Martins,
minimiza a aprovagáo do plano espanhol e afirma que os
projectos para cada um dos rios (Douro, Tejo e Guadiana) tem·
de se sujeitar a urna negociagáo global. Contudo, o Governo
espanhol parece apostado em avanc;ar isoladamente com os
projectos para cada bacia, limitando asim a negociac;áo global. A
Espanha pretende construir um sistema que permita recolher
água do Douro e fazé-la cegar a bacia do Guadiana, utilizando
canais artificiais e o leito do Tejo".

do España ten que impar aos
turcos o respeito polos direitos
humanos e o recoñecimento do
noso autogoverno, e en caso
contrário, impedir a unión alfandegária porque Europa non pode
manter semellante cooperación
con países que non son democráticos, con estados terroristas,
como Turquía, que pratica o terrorismo de estado contra os curdos violando os seus direitos fundamentais", dixo Delil B. Yilmaz.

Desde hai quince anos, no CurPor outra banda , o Iraq está a
distán turco , o Curdistán Noroactuar pasivamente -os curdos
din que compracentementeeste, hai unha gue~ra de liberadiante dun ataque que eliminaria
ción nacional. "A via pacífica do
a autonomía curda e paria os priPartido da Democrácia demons. meiros pasos pat ro use inútil, xa
que os seus de.ra a recuperación
do control do teputadas, que participaban nas insrritó rio . "Sadam
titución s, agora
Hussein ñon di
'Europa non
foron detidos, de
nada", denunciou
Yilmaz. O povo
modo que ante
pode cooperar situacións
de prido Curdistán está
repartido entre o
vacións de dir.eicon estados
Iraq, o Irán, Tur
tos, como esta .e
terroristas
como moitas ouquia e Síria e untras, vímonos na
h a diáspora de
como Turquia'. obriga de coller
vários millóns de
as armas", explipersoas está esca o representanpolo
p al lada
te do ERNK, que
mundo: sete mitamén pediu que o.s cidadáns do
llóns nas metrópoles turcas, un
Estado se absteñan de facer tumillón en Europa e o resto por
rismo en TLlrquia "porque cada
América.e Austrália.
peso que gastan ali, serve para
mercar unh~ bala para matar a
O Estado español pode
un curdo", dixo .
. presionar a Turqu1a

A zona, segundo os acordes internacionais, está baixo a tutela
dos Estados Unidos, Franza e o
Reino Unido, ademais, no labor
protector, tamén participa Turquía. lsto non foi obstáculo para
que o Estado euro-asiático destacara a 50.000 homes con tanques e avións para invadir o Sur
do Curdistán.

• ·•

A reforma de -Interior

De momento, no último capítulo
da guerra do Curdistán, un .grupo de estranxeiros, entre etes
catro cidadáns ~spañois, que
estaban a visitar a zona e denunciqr o xenocídio, foron detidos palas autoridades turcas.•
..
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XOSE LOIS

Democrácia blindada
O editorial do IRIMIA trata no seu últmo número da situación da
democrácia. "Os partidos políticos están chamados a seren
orgaizacións exemplares que r::eleccionen aos futuros
governantes. Pero metidos na vórtice de quen máis gasta máis
votos acada, nacen os Naseiro e as empresas como Filesa. ·
Baixo o clarísimo principio de que o que se mova non sae na
foto, de que as listas eleitorais e o pasto de traballo dependen
da direción do aparato, os que normalmente medran non son de
ética exemplar e pensamento criativo e crítico, senón os de
talante servil e probada pillaria". Par.a mellorar o sistema haber.ia
que introducir listas abertas, segundo a revista quincenal."Que
· os cidadáns teñan algo que dicer sobre a quen prefiren.
Posibelmente Roldán, o·Alfarroba, non pasaría de Zaragoza.( ... )
Outra que non ternos que desbotar seria elexir nós o presidente
do Governo, e non por intermediário, e, por que non? o
presidente da República, coma en Portugal ou Franza ainda que
isto implicase quedar sen duquesa de Lugo. A algo hai que
.renunciar". t
l
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As mañas
do raposo
Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe· G.onzález)
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Na presentaci~n da
edición galega
reformada do Diario
16, o conselleiro
delegado da empresa
escusou a auséncia
do director, J.L.
Gutierrez. "Un leonés
de carpo enteiro,
como el é, sempre
quer vira León". Mália
os esforzos por situ~lo
neutra fronte ira (o acto
era en Vi90), o orador
teimou: "E que el leva
a León no corazón".

Agora que saltou o
de Lasa e Zabala, ven
ao caso o canto aquel
do ·concurso que había
entre as policias de
vários paises por ver
de quen era capaz de
conseguir un coello
-máis. grande.
Apreséntase a policia
francesa cun animal
de 30 quilogramos e ·
todos fican

Creo que a miña dedicación, durante máis de trinta anos, (toda
a miña vida laboral); ao mundo
da pesca; parte deles como capitán de bacaladeiros e director
de empresasdo ramo. Con oito
anos no ollo do furacán, sufrindo en carne própria e colaborándo por mitigar, no posíbel, a
negativa incidéncia, da triste
história do sector pesqueiro Anosa·
español. Creo,
digo, que xüsti- toleráncia, o
ficaría a rabiosa noso
indignación que
me produxo o "negociar"
apresamento,
en augas do lévounosa
Atlántico noroc- perderos
cidental do buque Estaí por históricos
patrulleiras ca- .dereitos de
nadianas.

pesca

Pasados uns
días; tratando
de serenar o ánimo; dispóñome
a.escreber, non tanto para contribuir á difusión das circunstáncias e opinión que me merece o
triste caso do Estaí, (o-que por
outro lado, está tendo resoáncia
nos médios de comunicación),
senón para alertar aos implicados e persoas ou organismos
con algún grao de responsabilidade na nosa pesca de Grande
Altura (caladoiros lonxanos), re- ·
cordándolles que o que hoxe
Canadá pretende coa flota do
fletán, xa o puxo en práctica e
levou ás últimas consecuéncias,
coa a flota bacaladeira española. A nosa paciéncia, a nosa toleráncia, o noso "negociar", (léase da Administración), lévounos
a perder os históricos dereitos
de pesca aceitando cupos dos
que só citarei como exemplos
que en 1974 foron 205.000 as
toneladas de bacallau asignadas ao noso país; 59.000 Tn.
para 1977; 10.000 Tn. para
1980 e cero, ou sexa nada, nos
anos· seguintes. Pasando a Administración canadiana a partir
de entón a desenrolar unha celosa ·función policial en mares
da· NAFO, fara xa das 200 millas
da sua zona exclusiva.
Foi así como unha flota que su-peraba os trinta barcos, só en
grandes buques; ademais de
várias ducias de parellas bacaladeiras , con base, estas, principalmente en Vigo e Pasajes; pasaban á história; (só queda unha representación testimonial
destas últimas pescando fora

Dita jsto quixera chamar a vasa
atención sobre a desigualdade
coa que se apresenta o tratamento da igualdade dos sexos
no texto e mais nas· ilustracións,
nos catro tomo~ aparecidos.

C. SILVAR

Moitas veces hai que desbotar
pL.iblicacións infantis preoisame·nte porque hai quen pensa
que os nenas e nenas, o público infantil ; merece menos. No
eido que nos ocupa ten a mesma necesidade de rigor e, o
feíto de que a perspectiva igualitária non se manteña, dificulta
o uso do material para persoas
partidarias dun enfoque coed1,1cativo.
·

das 200 millas ou recorrendo,
con. grandes restriccións, aos
caladoiros noruegos). Desta forma, (amén de erras próprios e
xestións, en ocasións máis que
dubidosas) desapareceron as
nasas factorías bacaladeiras algu nhas tan importantes como
as do Ferrol e A Coruña. Así forense enchendo os nasos portas de chatarr.a flotante.+
XosÉ ANroNio DURAN CANEmo
(CAPITAN E PORTAVOZ DO
COMITÉ DE EMPRESA DE
PESQUERIAS ESPAÑOLAS DE
BACALLAU,

S.A.)

A Nasa Historia
Infantil
e as mulleres
Teño seguido con afención a
aparición dos catre tomiños da
colección ·~ Nosa Historia " de
A Nasa Terra Infantil. Vai por
diante a miña felicitación polo
esforzo editorial que supón dar
a coñecer a nasa história á inf áncia, un eido especialmente
precisado de publicacións que
divulguen a nasa história e na_
nosa língua.

Pranto do mar salgado
Greba, racha e rabena coas ardentías;
proa maxestuosa, rexa e xebre; coa popa,
coa popa apañando no mar o peixe do día.
Xoíña xente, nas augas alimento atopa,
cedo a frota sae a percura do mar aberto,
todo é azul, e o mariñeiro súa a sua roupa.
Pesca a armada imbendble, da nasa costa, preto;
tirando das rexias redes, escollendo o peixe,
sempre pensando nun futuro perta e incerto.
Baixo o ceo azul, no azul do mar, sabor o azul peixe ...
... frota galega, dóce pranto do mar salgado,
homes loitan por coller mareas ou só un feixe.
Loitando coa tempestade e o mar enrabechado,
rumor e alpurne é, mar de ledicia e sufrir,
de tornar, de acobillar, de estar engaiolado.
O mar, coma a fermosa muller, non deixa vivir;
alimenta, coma a gaivota, ás suas crianzas ;
crea, co seu feitizo, o lareado rexurdir.
Homes, que cós d'Eire e Bretaña teñen semellanza;
mariñeiros que o seu futuro queren atapar,
pois a comunitaria marea crea inquedanza.
¡As cestas do apreciado peixe pódense aloiar!
prescindindo sempre do Imperio Europa, algún día,
e así a nasa forte ceivanza poder louvar.

RAMON LAREu (Vigo)

Máis en concreto: non comparto
en absoluto certos barbarismos
lingüísticos cos que se forza a
aparición do feminino na escrita
-cu na tala. Pero daí a que non
se podan atapar na nasa língua
nomes que nos "nomeen" ao
conxunto humano, a todos e a
todas nun intre histórico hai un
abismo. Non vexo, sinceramente esa preocupación nos criadores dos títulos da colección. "Os
habitantes dos castros" é a excepción . Para decatarse do excesivo do uso do masculino podese consultar o anuncio nas
páxinas de ANT.
O uso de palabras cun contido
integrador dos dous sexos non é
complicado sempre que a preocupación exista, e, por suposto,
tamén neste eido hai persoas
expertas que
poden asesor.ar. As
A presenza das ilustracións
mulleres nos to- mostran
mos que sairon
-deixo á mar- poucas
xe o primeiro: mulleres
"Os prehistóricos" -confirma (seria menor a
tópicos sexistas proporción de
e comunica perfis moi estereo- mulleres
tipados. As ilusdaquela?
tracións, verdadei ro eixo da
publicación dada a idade para
a que vai enfocada, mostran poucas mulleres
(seria menor a proporción de
mulleres daquela? que raramente fan algo que non estexa asociado ao fogar, as tarefas domésticas. E o que é igualmente
grave, e ademais falta á verdade, os homes que aparecen están rodeados doutros homes ,
non cociñan nen están coas·
criaturas. Os diferentes povos
que chegan á Galiza son bandas
de homes, árabes, viquingos ou
galegas, fenícios ou gaditanos ,

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

A mariñeiros
frac os
todas son p4lgas
E non é para menos, con toda a
parafernália institucional e declaracións de intencións anunciando
España e a UE, un _montón de
medidas que como era previsíbel
non se fixeron, porque os políticos e· a política pesqueira desenrolada pala UE van de costas á
realidade social que é a que máis
·padece as suas consecuéncias:
os mariñeiros.
.J..I

A manifestación celebrada en Vigo foi a máis numerosa das realizadas na defensa do sector pes-

queiro, e por iso debemos congratularnos. Pero enseguida acabaron con ela os políticos que se
suben aó carro das desgrácias
que padece o sector, porque habia luces, non de boémia, senón
de plató para televisións internacionais; na galega a esas hqr~s
puñ~n debuxos animados, abandonando ó palco presidencial po- ·
la porta de atrás unha vez lido o
comunicado oficial en castellano,
apesar das protestas dos asistentes por non facelo en galega, e
non comunicaron ó pagamenfo
pala liberación do Estai, aindá
que nes~ momento xa o sabían,
Eu, · que vivo no Casco Vello, tan,
. abandonado polo Concello até
agora que se acercan as Eleicións
Municipais, podo talar, por ser vi-

ciño observador, En Cangas mobilizouse toda a do Canadá, sede que os fregu~gundo o Direito Inses asisten ~ misa península do Morrazo ede
ternacional, e codas nove á Cole- moitos outros sítios, pero ali
mo me temo, se
xiata van rezar a
pretende desinflar
Deus e os da misa non.estaban moitos dos
o globo da presión
das 12 van moitos políticos que asistiron á
internacional canque só queren que
do debería ser toos mire tododiós, concentración de Vigo
do o contrário, secomo así aconteguir coas mobilizaceiJ no_ palco dos
cións. Neste intre
políticos en Vigo,
apóiase aos armae a· sua inasisténdores, pédense incia na de Cangas, e prev-isibeldemnizacións polos feítos acaecimente na de Marin. lsto recórdados pero por nengun lado se quer
me cando o PSOE, partido no· poacordar e subsanar a situación
der, no caso de Namíbia, non
que sofren e padecen os mariñeiapoiou ao secto~ pesqueiro porros. No sector pesqueiro aplícase
que naque! intre nos vendian a
o sistema de retribución "á parte"
moto das vantaxes de estar na
o que supón un nível de jmplicaUE; e agora rachan as vestiduras
ción do mariñeiro moi superior ao
. ante actuacións llegais por ·parte
dun asalariado da indústria .
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sós, agás en duas ilustracións.
No eido dos contidos, a ilustración e o texto non difiren. En
"Os habitantes dos castros", por
exemplo, faise por duas veces a
diferenciación entre homes e
mulleres: ·unha para constatar
os bigotes e as saias curtas dos
primeiros fronte das longas túnicas delas, e outra para constatar que tanto uns como as outras usaban alfaias.
Polo demais todos os oficios que
saen fano en versión masculina:
o coidado da terra ou do gando,
onde é case que seguro que se
poderian atapar bastantes mulleres, case que non é tratado do
mesmo xeito que a ·medicina ou
as práticas relixiosas. Por último
constato que non aparece nen
un só nome próprio de muller, si
de homes, para exemplificar como eran os nomes das persoas
naqueles tempos.
Como dicia ao princípio, o asunto é sério non só porque incide
nuns estereotipos que xa hai
tempo que están en entredito e
hai moito traballo feito cara a
endireitar as causas, senón tamén porque o resultado final
desvirtua a realidade.
Non é certo que durante o tempo histórico que abranxen os
tomos aparecidos as mulleres,
maiormente, levasen potas daqui para aló (unha boa parte
das que aparecen nas ilustracións pratican asiduamente o
trasego de tarteiras e potas),
prendesen o lume do fogar ou
paseasen cos ourives. Tampouco a meirande parte dos homes andaban tora da casa todo
o dia guerreando ou con actividade fabris: metalúrxicos, escultores, monxes, bispos , comerciantes, canteiros ...
Para rematar quero amasar o
meu desconcerto ao comparar o
xeito como se ten abordado o
asunto que nos ocupa no primeiro volume, "Os prehistóricos", co que veño de dicer.
O tomo 1, "Os prehistóricos" é
da absoluta responsabilidade
de Pepe Carreiro, non ten asesoría histórica pero non parece
que o resultado amase a sua
necesidade. Moi ben escrito, é
un exemplo de equilíbrio que
non se atopa nos outros volumes aparecidos . Un grupo de
homes e mulleres da prehistória en Galiza realizan moitas
actividades nas que unhas veces salientan eles, outras elas
e as máis ninguén . Evita o estereotipo dos homes peludos
cazando, pola via de reflectir o
complicado da caza onde tose:o In~ co1, se
nflar
~sión

can1r to, seilizaintre
rmae inaeciquer
.ción
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non puideron valerme de fiadores· polo sirnple feito de que viven na outra banda -da ría.

BOTIN DE GUERRA
NANINA SANTOS

Desde hai uns días unha violéncia concentrada abátese sobre
as mulleres alxerianas. Nove mulleres martas en 9.ez dias. O
símbolo fora Uargla en :Xuño de 1990: Manifestación de homes
percorrendo as ruas para linchar e incendiar a casa dunha viúva "de má vida". As feministas botáronse á rua en demanda de
liberdade e protección xur füca.
Hoxe mulleres feministas coñecidas viven exiliadas, na clandestinidade ou serI)iclandestinidade. As mulleres teñen desaparecido da faz daquela terra e as que asoman fano rapidamente
mentres conviven comedo.
·
Salima Ghezali, directora do xornal La Nation e feminista (esti-·
vo en Compostela o 8 de Marzo de 1991 convidada pola Asociación Galega da Muller e polos Grupos ·de Mulleres de Univer idade) di que a violéncia contra as mulleres non é'património exclusivo dos integristas; de feíto, estes, denunciaron en
determinados bairros de Arxel agresións contra as suas esposas
e a ua fillas, e engade, 'Os últimos asasinatos.de mulleres en
Alxéria non son novos. O que é novo é a atitude das autoridades que decidiron darlle publicidade para desacreditar ao contrário e demostrar a sua barbárie".
No clima xeralizado de violéncia que vive o país, a onda de
violéncia contra etas, convérteas en botin de guerra.•

dos e todas participan. Homes
e mulleres aparecen como inventores de trebellos, protagonizan as cerimónias máxicas,
construen mámoas, senten melancolia e "a algún déuselle por
chorar".
A linguaxe está coidada e reflicte ese protagonismo compartido
que aparece nas ilustracións.
Na miña opinión o resultado é
moi bon e, sobretodo, amasa
que se pode facer doutro xeito.
Gostaríame que estas liñas servisen de toque de atención pero
tamén de ánimo para seguir na
empresa, rectificando canto haxa que rectificar. Os nenas e as
nenas galegas agradecerano. •
CARME CORBAIAN .

(PROFESOÍ~ DE Hl:TORlA)

Biblioteca
provincial
da Coruña?
Na chamada Biblioteca Provincial que, noviña do trinque, puxo en ·servicio hai pouco a Deputación da Coruña, practícase
un autoritarismo cuartelario
nun ambiente de modemísima

inoperancia. Non falei antes
das orixinalidades deste centro
cultural porque esperaba que
se correxisen, pero como semella que van a peor algo haberá que dicir.

lsto venme á memória polo rece.,

..

..... ...

......

O de provincial n0-n lle acae
nada xa que de feito é local,
coruñesista a toRe. Tan localis:.
ta é, que o fiador que alí esixen
para que responda pecuniariamente polo aspirante a lector,
ten que ser por
forza veciño da
Coruña, "a sí
como tener un A
trabajo rem unerado
que suntuosidade
justifique su contrasta coa
solvencia".
Mesmo así re- pobreza do
za o impreso, seu fondo de
que califican
de ficha-con- óbras en
trato. Xa que
gal ego
lago, un traballador parado,
un pensionista,
unha ama de
casa ... , non
poden saírlle de garantía .a
quen pretenda un libro prestado. E como tampouco serven
de garantes os que vivan fóra
deste concello, velaí que os
amigos Nacho Taibo, Pepe
Carballude, Pancho Pillado .. .,

~

-
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A suntuosidade nas instalacións desta biblioteca disque
provincial, con detalles ben ó
gusto dos noves ricos, contrasta fortemente coa pobreza miserenta do seu fondo de obras
en galega, das que vén carecendo en flagrante omisión ata
dos títulos máis coñecidos da
nosa literatura. Amais diso, na
tal dependencia seudoprovincial da Deputación coruñesa, a
tala gal.ega está totalmente
proscrita, no mellor estilo paco·vazquista. Como cónsecuenCi¡:¡,
naturalmente, de que o presidente da Deputación é un fiel
acólito donoso alcalde. ·
Por informatizada que estea, o
andar. desta biblioteca coxea
das catre patas. As súas normas de funcionamento non son
coñecidas nin · polo proprio persoal que malatende ó público. E
se a víctima dun maltrato quere
apelar á Dirección perderá o
tempo lastimosamente, porque
a directora é inaccesible. Non
inaccesible ó desalento: inaccesible ós usuarios, xa que .os tai
esperar moito pero finalmente
non os recibe. Como ben se es-.
tá a ver nestes últimos tempos,
o carné do Pesoe obra milagres
na xente, pois que convirte os
seres máis obtusos en funcionarios cualificados.

A raiña Sofia, din os
xornais, foi rnoi xentil
por encarregar.un ha
ostentosa vaixela na
facto ria de Álvarez.
Sen embargo, fontes
da empresa indican
que a vaixela foi un
regalo do·s directivos á
sua Maxestade. Algun
xa se lembrou de
Carme Polo, a .colares,
que facia tremer aos
xoieiros cada vez que
entraba pala porta.
Non tiña o costume de
pagar.

MANOEL RIVEIRo loUREIRO

(A CQRUÑA)

Que pasa
con Ferrín
A un tal X.M.M.V. non se lle
acorre mello'r xeito de defender
a necesidade ·dun xornal galega que atacar a revis.ta de pensamento crítico A Trabe de Ouro e o seü director X.L. Méndez
Ferrín. Terra a nasa, chea de
cacholas programadas para
atacar a Ferrín. Nada mais e
nada menos que a Ferrín. E o
mais curioso do caso é que a
febre atacante provén do cam,.
po do nacionalismo pretendidamente de esquerdas. Para min
que hai uri obradoiro antiferriniano onde pasan pola pedra
os miolos dos defensores da
terra. Non lle encentro outra
explicación.

Andan abraiados os

comentaristas de
Madrid cos artigas que
o socialista Mujica
está a ceibar no ABC.
O vet~rano dirixente
do PSOE pide a
dimisión de González
e o cámbio de
_, governo. Seica, disé,
: que lle proén alguns
Atacar pódese atacar a calquera, : dos negócios que fixo
ninguén é intocábel, tododiós é •: co coronel Galindo e
obxecto de crítica, hai que derrucos responsábeis da
bar ídolos, vivemos a cultura da
·guerra suxa. No País
desfeita total... ese conto que xa
sabemos de sobra. Eu podo cenBasca xa o
sürar certas atitudes e iniciativas
relacidnaron várias
de García Márquez~ poñamos por
caso, pero a sua figura meréceme
veces co tráfico detanto respeito que sé de pensar
drogas. En canto dure
en facerlle unha crítica trapalleira
arrepíanseme as carnes. Ca FeFelipe van-seguir
rrín pásame outro tanto. Polo vis~estapando e a el xa
to, o tal X.M.M. V. non pensa así e
bótase ·como un can de presa
He chega a auga ao .
contra o naso home de Tagen
pescozo. Cómpre
Ata. Se con iso queda satisfeito e
deixa contente ao catequista ideobotar. o pecho de
lóxico que o formou, pois adiante
siléncio.
coa carraxe antiferriniana. Ainda

non existen luces de plató nen fobimento que os políticos están
tógrafos de meios de comunicapreparando para receber ao Esción para tirá.(en fotos a políticos
tai. E sospeito que se quer recede colo duro, pero estaban os
beles como heróis cando debeprincipais afectados, os mariñeiriamos recebelos como vítimas,
ros, pequenos empresários, covítimas dos políticos responsámércio, estibadores, talleres e os
beis, non só da Administración
moitísimos que tratamos· de deCentral -na galega ainda non
tender os poucos postas de trateñen competéncias- senón da
Unión Europea, que seguen vi:ballo que van quedando, que xevendo de costas ao sector pes- · ra o sector pestjueiro; agora en
queiro, principalmente os máis
Marin, proposta pola Federación
do Mar da CIG, e continuar con
afectados.
isa nas mobilizacións que fagan .
falta; e ao mellor teremos que saEn Cangas mobilizouse toda a
car os cintos e sacar con centalapenínsula do Morrazo e de moitos outros sítios, pero ali non eszaos aos fariseos do séctor pesqueiro que están sentados no
taban moitos dos políticos que
·asistiron á concentración de Vigo;
templo da U.E.•
non pecharon o Corte Inglés, nen
XOSÉ M. TOBIO GoNZALEZ
Alcampo -ria folga xeral si que
abriron-, porque en Cangas,
(DA E~CUTfVA DA CIG-MAR)

......... ..

impresionados. Lago
chega Scotland Yard .e
mostra un coello de 75
quilogramos. Máis
impresión ainda. Por
fin chega a Garda
Civil, pero trae un
elefante. Os outros
opóñenlle que isa non
vale que o concurso
era de coellos. Entón
o elefante, que ten os
ollas · inch~dos, ponse
a berrar con certo
nervosismo: "Que son
un coello, que son un
coello!".

Total que esta dependencia, se
pouco ten de biblioteca púb.lica,
de provincial ten aínda moito
menos.•

--- ---------------------------------------------------------------~--------------,

É certo que polo sistema da parte,
podíanse levantar salários elevados nos bons períodos , pero tamén cando os resultados son maos, como no caso dos últimos
tempos e máis agora no Estai e
outros barcos, os mar.iñeiros, a
costa dos seus salários, participan no mantimento da actividade,
compartindo, e non precisamente
dun xeito equitativo, riscos co empresário e ás veces pagando os
resultadQs da sua má xestión, imperícia, avarícia ou falta de previsión investidora. Quen vai pagarlles aos mariñeiros do Estai os
dias perdidos de traballar pala actuación do Canadá, e máis pala
mercancia réquisada, precisamente por 'ir "a parte!"?

ALDEA

~

que pasto a atacar, mellar podia
escollar-, por exemplo, a García
Sabell, recoñecido martelo dogoverno central; a Díaz Pardo, firme
valedor de Vera; ou a Carlos Mella, hon:ie de xunteiras alboradas
e surprendentes neoconversións

1

A Caridad Falagán,

xa ne ·quedou· o· de

"
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Fálagan, con acento
esdrúxulo que fai
máis·fino. Como o
capitán do Estaí que
rebautizaron como
Dávíla, no canto de
Davila, que soaba
demasiado galego.
En Foz a fam ília Leitón, xa hai anos
que se puxo Leyton. E
ao concello de Pantón
acabarán por
chamarlle Panton.

Os terreos de Frígsa,
en Lugo, como os de
Alvarez, en Vigo, pO'r
poñer dous exemplos,
teñen os destiños
marcados. Retírase a
indústria e medra a
especulación
urbanística. Son
, empregos que
desaparecen, marcas
emblemáticas que se
esvaen nunha
atmósfera de deterioro
·produtivo. Xa o decian
-os cineastas da
Monthy Python:
"Vivimos na sociedade
da ereción: torres,
cañóns, edifícios ... ". O
caso é darlle para
riba. •
-
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bloqueiras. Pero non, estes non
interesan, ten que ser o Ferrín.
Que será o que lles dói de Ferrín.
. Os que xa ternos unha certa idade vemos como pasan os anos e
o bqdoquismo non escampa. Os
"Odiado amigo Amado Noia" d_o
conto seguen a peteirar adoecié:Jos na crónica de·nós.

c~ren

PERSONAXE
X.X.

PIÑEIRO COCHON

Hai un personaxe na terceira parte de "O Padriño" que moito
me bate na memória ultimamente. Chámase don Tommasino e
ven .sendo un vello consegliere do diabético Micha el Corleone.

Existe un tratamento esquizofrénico a respeito do Ferrín, que xa
Nun momento da película, como o italo-americano se laiase de
fede, e no que tamén cal o tal
que certos deputados da República Italiana lle fixesen compeX.M.M.V.: primeiro din que o adténcia desleal nos seus negócios, o vello mafioso, baixo un ol
miran como escritor e logo machácano politireventón e sidliano, tivo un auténtico momento de in piración:
camente. Os
. que asi talan é
-Caro amico -reflexiona don Tommasino mentres saborea unha
que nunca 0 le- Asua obra ten
tostada
de aceite-, a política e o crime sonche unha mesma cousa.
ron, ou se o leron o entende- ·aforza do Hai un par de noites pescudei un par de candidatos a conceron, ou se o entenderon non mito,
lleiro _na miña vila que, a iso das tres da mañá, estaban a disqueren recoñe- da treboada.
cutir dentrn de un coche.
c el o. A Ferrín
·
o
s
galegas,
hai que xulgalo
Se me atrevese a botar man de ce1tos calificatvos próprios dalcomo un todo. querámolo ou
gunha
esquecida literatura, diría que os tales personaxes tiñan
f';Jon se pode diun rostro patibulário. Se ademais tivese algún micrófono diresociar o escritor non, somos
cional para poder
do político. Ca- ferrianianos
liamos un cacho
saber o que dician, estou seguro de que descubriría algunha
dun ·conto seu.
conspiraci.ó n para deixar a miña vila máis pobre, máis suxa
"Confío con armáis
encanallada. E sen chegar a saber que estaban tramando,
dor en que alsentín un tremendo desexo de vinganza siciliana.
gún dia unha pedra caía na engranaxe, unha estrela relumbre,
veradeira rebeldía estoupe por
Acabo de incorporar a un mafioso de película na escasa nómina
canles diferentes, as luciñas condos meus mentores espirituais. Unha frase sua define tan ben
tidas no cantar da matriarca coneste entorno de agora que fai inesquecíbel ao personaxe que a
ví rtan se en volcán, liberación".
pionunciou. Coido que don Tommasino é un auténtico sábio. +
Onde acaba a literatura e comeza a política? Onde acaba polítj_ca e come.za a .literatura? Acaso
simbólicamente ao Pai" e coucidade de Lugo. O pasado ano
na engranaxe. ~ na _matriarca, no
sas así), pensa que con atacar fixera tamén as práticas en Luvolcán, na liberación? Eu non o
ao Ferrí n xa ten resalto o progo mais neutro coléxio. Quero
sei. Ao mellar o tal crítico ponnos
facer aquí unha pequena expona saída do labirinto. O que te- , blema de identidade da sua liña
política, e non se dá conta do risición da situación lingüística
mas é que deixarnos de doutrinidículo que fai. Vai sendo ·hora
que se vive nestes centros eduñas e capeliñas e afrontarmos as
de sabermos da significación
cativos e que, penso eu, se pocausas na sua totalidade. Non se
sobranceira do Ferrín. Só desde
deria extrapolar ao conxunto
lle poden busc~r as cóxegas á
o posibilismo populista e a mesdas vilas galegas.
Trabe de Duro e ao seu director
quindade máis miserábel se poe calar como lousas cando o naComezarei talando da área de
de pór en dúbida a sua figura e
cionalismo popular decide encaCoñecimento do Meio. Dicer,
faltarlle ao debido respeito.
bezar a candidátura europea con
primeiro, que o mestre ten a
Carlos Mella ou cando lle dá por
O que hai que facer é deixarse~ abriga de immocear qo PSOE. En que quepartir esta made trapalladas, non facer tanto
damos? E ou non é?
téria en galecaso dos que nos governan a
ga. Pois ben,
cachola, disfrutar de Ferrín, merFerrín xa forma parte daquilo
gullarse na sua linguaxe, talar. ·no primeiro co- Non quero
que somos, e non deberíamos
léxio ao que cair nas teses
esquecelo. A sua obra ten a for- · con el no idioma azerrata, plantarlle cara aos que ódian a inteli- . fun, o meu
za do mito, da trebbada. Os gaxéncia, pratican o amaño e des- - mestre-titor, da morte da ·
legos, querámolo ou non , socando me reprezan o· compromiso radical. O
mos ferrianianos; quer dicer,
Ungua, porén
demais pertencen ao capítulo _ cebeu ·o primeiazerratas, arraianos. Hai quen,
ro dia, descul- asituación é
das claudicacións mal levadas.+
- levado do estroncio fog1,1eteiro
pou-se por non
· de certas fr~ses de éxito ("Matar
complieada
EMWO CID FERNANDEZ
me talar en galega
xa
que
el,
(BARCELONA)
ao ser dunha
"aldeita cerca
de Vivero" non
estaba moi afeito a empregalo. Supoño que xa deduciriades que el era o ·mestre de Co/
ñecimento do Meio ... No coléxio no que estiven este ano as
causas non che están moito
Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
mellor. Dos/as aproximada34 24 11 - 34 30 56
mente trinta mestres/as nenTelefax (981) 34 27 51
Veño de rematar as Práticas de
·gun/ha emprega o g?l_e_g_o !')e~- · __
2º de Maxistério nun coléxio éfá
ta matéria. Limitan-se a tradu-

a

Alguns
exemplos· sobre
.
.
a s1tuac1on
do galego
~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 !'~n~ \A _Co~l~~~)

,

os libros ao ·castellano.
Pasou-me un caso curioso cun
docente que reflicte a mentalidade da maioria dos/as ensinantes na cuestión lingüística:
Un aluno traballa no libro de C.
do M. Decatei-me de qúe o libro era en língua castellana ,
perguntei-lle a razón ao mestre e respostou-me que o neno, ainda que era de Burela,
non era filio de galegas. A que
non sabedes de onde eran?
De Portugal. ..
Falarei agora, moi brevemente,
da área de Língua Galega .
Apontar o seguinte:
1. As horas que marca a leí para
o ensino desta matéria e as que
o/a mestre/a dá non se achegan
nen de lonxe.
2. Os /as máís dos / as mes tres/as enfocan a matéria como se se dunha língua estranxeira se tratase. Traducen o
léxico ao castellano e explican
o resto dos aspectos da matéria nesta língua. Certo é que
nos máis dos coléxios nos que
estiven habia uns/unhas poucos/as mestres/as que empregaban o galego, mais de que
serve isto se os/as nenos/as
saben que o/a profe esta representando un papel, un rol,
e cando remata esa clase comezarei a explicar as matemáticas en castellano?
3. A competéncia lingüística en
galega dos/as mestres/as, na
maioria dos casos , é, sínxelamente, preocupante .
Dos/as nenos/as comentar ,
moi por riba, que nos dous co1éx io s é unha minoria os/as
que falan en galega. Na clase
de 1 º onde estiven este ano,
por exemf}lo, bardante dun nen o, son castellano -talantes
aparentes. E digo aparentes xa
que, se ben o seu léxico é castellano, a construción é totalmente galega. Falar:i traducin do ao castellano o galega que
levan dentro.
Non quero cair - nas teses da
morte da língua, porén a situación é complicada, extremadamente complicada. Todos sabemos o que sucede cando coexisten duas línguas nunha
mesma comunidade, unha delas, a que está en inferioridade
de condicións, remata desaparecendo. Todos sabemos onde
nos leva este "maravilloso bilingüísmo harmónico".
E é que a normalización da nosa língua non pode vir dada pola concienciación individual de
persoas illadas, non, necesitanse solucións · políticas claras e
xustas coa nosa língua. +
-
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Morreu Chano Piñeiro,
o home que demostrou que o cine galega é posíbel
Sempre Xonxa, un bon exemplo de ficción própria, foi a sua obra principal
edade, unha verdadeira revo1uc ión desde nós mesmos".

• XAN CARBALLA

Na madrugada do
21 de Marzo, cando
xa a primavera
entrara, morria nun
hospital de Vigo
Charro Piñeiro,
entusiasta impulsor
dun cine galego que
culminou con
Sempre Xo'17:xa, a
ua obra máis
popular, que
marcou un fito de
autoafirmaci ~ n
c l ctiva. No cine
c mona vida,
sempre tomei parte
activa. Non me
interesaba ser
simples espectador ',
<licia nunha
entreyista, recén
estreada a sua obra.

Unha obsesión
polo cine

Dicer Chano Piñeiro é dicer
Sempre Xonxa. Poucas veces
unha obra foi tan indisolubelChano Piñeiro durante a rodaxe de "Sempre Xonxa".
mente unida a un autor. Petou
en todas as portas, viaxou, molesdea da sua muller, "onde souben
do lume. ¿Sabes o que é contar
tou en todas partes e inventou torealmente o que foi a emigración
unha história ao pé do lume? Nun
dos os mecanismos posíbeis para
para Galiza, e onde descubrin uncuarto coas paredes de pedra nesair adiante cun proxecto no que
ha segunda familia".
gras, unha xaneliña afumada pola
deixaba a metade da sua vida. ·Paque entra unha raiola escasa de luz
gou a pena. A ovación que recibiu
Chano narraba nesta entrevista,
dourada. E eles dous entretecendo
a película cando a sua estrea foi
con sensibilidade exquisita, algunmil histórias, mentres alimentaban
unánime e, obretodo, sinceira.
has lembranzas. "Coñecin en Ruun Jume increíbel poñendo un gaChano Piñeiro viña de demostrar
rabullo aquí e outro acolá".
billón a Rosa Femández, unha seque se podía, e e debía, facer unñora flaca, de noventa anos, e ao
ha ficción própria, que amasase,
seu x.enro. Nunca esquencerei as
Toda esta conversa de Chano Picon mellar ou pior orte, o conhistórias que me contaron a carón
ñeiro, preliminar do que debería
flitos, as arela e a realidade dun
paf ao que e lle negaban capacidade.

O último proxecto de Chano
Pineiro demostrou a sua teima porque o cine seguise un
lugar de encontro. Poi un superespectácu lo audiovisual
que tivo como marco o Parque de Castrelos. Durante case un mes ·houbo unha proxección diária, en pantalla xigante e con ·sonido sofisticado. Chano foi o ideador e o
que empuxou a todos a colaborar. Trouxo presentadores,
· directores, organizaou deba- .
tes, reclutou poetas e montou
un espectáculo de música e
luz láser que sobrecollia e
preparaba aos espectadores
para as películas, nunha escolla nas que estaban desde Cida.dan Kane ou Tomates Verdes fritos a Pelle o Conquistador. Entre as bambalinas,
un home irremediabelmente
enfermo non deixaba _de pensar no ciclo do seguinte ano.
O éxito de público non lle
gostou a algun político local
que tentou sinalar co dedo a
alma timpa dun entusiasta diANXO IGLESIAS
fusor. "Non paga a pena contestar esas pequenas necedades",
ser un libro no que que habia conretrucaba xeneroso cando falamos
tar a sua vida, é un prodíxio de
con el.
sensibilidade e firmeza. Non lle
doe recoñecerse coma un "inadapChano Piñeiro quédase con nós,
tado social", sempre á procura
cada vez que ollemos voar a sua
dunha revolucón que debía comecámara por enrriba da paisaxe aluzar por un próprio. "Non me goscinada das Médulas, sobre as que
·tan os valores desta sociedade, a
Caladiño cumpre a sua obsesión.
sua obsesión pola competéncia.
"Eu tamén son un pouco coma
Non acredito tampouco nas ideas
Caladiño, fantasioso, ilusionado,
grandilocuentes. Coido que todos
solitário quizais". •
debemos facer, quizais desde a so-

•

CONVERSA-CON CHANO

Non foi o primeiro. Ante outro
moito esforzáran e en demo trar
esa incontestábel verdade porque a
Ditadura de Franco non lle permi=tiu regre ar co eu talento. Carlos
Velo, un cineasta expulsado ao exílio de México, é un símbolo. A
perdida MarÍñeiros de Xosé Suárez outro. Chano Piñeiro foi un dos
que tomou ese testigo. Armouse de
valor de de os vinte anos, nos que
coñeceu o cine e tamén a enfermidade ("cando estaba no Coléxio la
Salle de Santiago, entrando na Universidade, comezaron os problemas co intestino") e culminouna,
despois de tripar os difíceis camiños da cinematografia con . éxitos
como Mamasunción, o ensaio definitivo antes de Sempre Xon.xa.

Coñecinte na Coruña cando facias unha xira con
imaxes rodadas de "Sempre Xonxa" para tentar
convencer á xente que pagaba a pena apostar
por ese prox.ecto en forma de axuda económica.
Non foi moito o que conseguiches recadar, mais
finalmente, superando moitos atrancos, o teu soño filmográfico chegou a bon fin. Fíxenche a
nosa primeira entrevista e ali xa me decatei da
tua forza, do teu empuxe e do excelente sentido
do humor <liante das adversidades. Máis tarde
descobriria a tua tenrura e un belo corazón que
te facian entrañábel para a xente que tratabas.
Chano, en verdade, facíaste querer nioito.
Este xomalista contribuiu mínimamente á causa
de "Sempre Xonxa" e sempre me agradeciches
ese pequeno xesto, nunca o esqueciches, amosando velai outro trazo: o da xenerosidade.

Marcado desde cativo ·
Chano Piñeifü, nunha conversa
inédita con Celso López-Pazos
(Marzo, 1990), debullaba a sua infáncia, "a pátria de todos nós", e
sinalaba nela e na primeira mocidade algunhas das . marcas do que
despois foi deitando na sua cinematografja. Pontecaldelas, a vila
de nacéncia dos país; Forcarei, onde foi seu pai de boticário, "onde
me sentía ás veces extrano, po.Ja
língua e porque non me consideraban · de ali, pero onde vivin momentos máxicos" e Rubillón, a al-

lit

ÓSCAR LosADA
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A derradeira (que odiosa é ás veces esta expresión) vez que nos atopamos foi na apresentación do teu libro Conversas co vento, no que se
recolle unha escolma dos teus fermosos e entrañábeis (esta expresión perseguirache aló onde
vaias) artigos publicados polo Faro de Vigo.
Agasalláchesme co libro e nel escrebeches unha
adicatória na que indicabas "que souben apostar
por un proxecto imposíbel... e facelo posíbel".
E non foi asi, Chano, ti foschs quen o fixo posíbel. Non me deas medallas que non merecen
estar máis que no teu peito.
Crías nun cinema galego, feíto pola xente do
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noso país e loitaches arreo para que se convertese en realidade. Eu creo ne!, pero ti levaches
as miñas crenzas aos feítos, deixando moi claro
que o cinema galego _pode ter público en Galiza. "Sempre Xonxa" foi unha fita histórica da
que os galegos aos que o cinema non Hes importa moito sabían da sua existéncia e moitos
·dos que non adoitan ir ás salas, fórona ver.
Querido Chano, puxeches os alicerces dun cinema que non sabemos se será quen de chegar
até o tellado. Se te digo que foches l!n pioneiro
esbozarás un sorriso picarón dos teus, como dicendo que non foi para tanto, pero abriches a
porta a un degoiró e unha esperanza.
.Chano ·e a Xonxa tiveron unhá repercusión
enorme no país e iso é o que conta. Non dabas

•••••••••••••••••••••••••••••

'Crias nun cinema
galega, feito pala xente ·
.do naso país e loitaches
arreo para que se
convertese en realidade'.

coa Xonxa a;~eitada e· sabíalo, tamén o sabia
Uxia, que apareceu tarde en cena para convencerte de que era ela a muller que precisabas.
Vós os dous convencéstesnos a todos do ideal
da eleición.
Lémbraste cando tiñas o pelo longo e xogabas
· ao hóquei herba na universidade? Nunha entrevista que fixemos para TVE contabas as tuas experiéncias deportivas e deixábasme a impresión
de que na vida e no cinema eras un auténtico deportista, mália que a masa corporal non te
acompañase, disposto a afrontar calquer final
,por duro que fose. Desgraciadamente non se po-'
den gañar todas; sempre hai unha que perdemos.
Agora andarás coa Mamasunción e terás tempo
· de lle explicar como funciona iso do cinema e
por que existen tantos tolos pola sétima arte.
Non esquezas de contarlle ese horroroso filme
chamado "A cautiva do deserto'', halo pasar en
grande, como fixemos os que te escoitamos relatala.
Dicias, con razón, que as películas non se deben comparar, ao igual qu·e non o facemos cun
can e un cabalo ou unha mazá e _unha pera. Xa
poderá conversar co vento todo e que queiras,
afortunado el, que seguirá escoitando o teu inte· Jixente parolar.
Seguramente, arestora, estexas voando con Caladiño "camiño das estrelas". t

•

•
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•Nace a
Fundación Risco

• Campaña pala
legalización
das rádios libres

•·'

Radio Kalimero de Vigo, Radio
Cecilia de Marín e Radio Piratona
de Vigo comezan unha campaña
pola legalización e recoñecemento
das rádios libres. Coa iniciativa
preténdese criar un movemento
dirixido a acadar do Governo
autonómico unha resolución
similar á adopatada en Cataluña
pola que se insta ao Govemo
central a identificar e legalizar as
radios libres. Para comezar a
campaña, organizan un concerto
en Marin, no polideportivo da
Cañota, o Venres 31 de Marzo
cos grupos Na Barraka e Tarzán
e repiten o Sábado 1 de Abril no
Número K de Santiago de
Compostela co engadido do grupo
Mol. O prezo por concerto é de
cincocentas·pesetas. •

• Premios do Salón
de Arte Xove
de Ourense
O IV Salón de Arte Xove de
Ourense, instituido pola área de
Educación e Xuventude, concedeu
o pasado Luns 20 os seus premios;
no apartado de pintura para
Enrique Gavilanes, en grabado para
· Pablo Sanchez e en escultura para .
Alfonso Varela. Os gañadores
recibiron 200.000 pesetas. cada un e,
ademáis, houbo accésits de 50.000
para Tatiana Meda!, Dolores López
e Elena Rodríguez.•

O pasado sábado 18 de Marzo
constituiuse en A11ariz a
Fundación Vicente Risco
presidida honorariamente por
Paco del Riego e polo seu filio
Antón Risco. A primeira
intención da Fundación vai ser
mercar a casa na que viviu en
Allariz o escritor, para
reabilitala e facela sede
perm.ananete da Fundación.
Ademais de agruparse nela a
biblioteca que se conserva del e
o seu importante fondo de
pinturas, Antón Risco ten
intención de donar o. seu fondo
de literatura fantástica. Na
Fundación preténdese
• estabelecer tamén un lugar
: . permanente para coller bolseiros
: e investigadores. O secretário da
: Fundación, Cherna Castro,
: agarda que no prazo de un ano
: poda estar culminada a primeira

.

• Homenaxe
a Avilés
de Taramancos
fase de adquisición e obras. Na
directiva da Fundación ademais
dos mentados tamén están
Arturo Lezcano,, Carlos
Casares, Femando Serrano e
Anxo Quintana. Como membros
de honra foron designados
Antonio Blanco, Xosé Conde
Carbal, Xaime Quessada,

Virxilio, Xoán Luis Ramos
Pérez-Coleman, Maria Xesus
Martínez-Risco, Xosé Anxo
Valente, X osé Luis V arela,
Segundo Alvarado e Manuel
Cerezales. Na foto, de esquerda
a direita pódese ver a Antón
Risco, Arturo Lezcano, Anxo
Quintana· e Paco del Riego.•

'

.
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• Semana de ·Galiza
en Barcelona
O concello.de Barcelona organiza
do 3 ao 7 de Abril unha semana
adicada a Galiza co obxectivo de
que os galegas residentes en
Cataluña poidan disfrutar duns días adicados ao seu país e, por
outra parte, que os cataláns poidan
achegarse á realidade galega. A .
semana conta con exposicións de
pintura, comic, artesania,
cerámica, orfebrería etc. Tamén se
proxectarán documentais e
películas galegas e se organizarán
concertos de rock, música
tradicional e bailes típicos.
Os debates e conferéncias tamén
son parte importante--desta semana
galega en Barcelona. O Luns 3, o
·tema será "O desenvolvemento de

X uño ·no Museu Municipal de
Lalin. Até o peche do prazo de
apresentación de obras,
remitfronse ao certame 154 cadros
e 48 esculturas e, entre as
seleccionadas, hai unha
representación da comarca do
Deza. A artista invitada nesta
segunda edición é Pilar Taboada,
resiente en Venezuela, á que se lle
pediu que expusxese tres obras
suas na Bienal. +

Galiza: onte e hoxe", o Martes 4,
"Os medios de comunicación en
galego", coloquio no que
participarán, entre outros, o
director de A Nosa Terra, Alfonso
Eiré e Xosé Manuel Rei, director
de O Correo Galega. As ch~las
contihuan o Mércores co tema ·
· "As meigas", o Xoves con "A
identidade de Galiza: onte e hoxe"
e rematarán o Venres 7 co tema
''A criación literária, producción e
difusión".+

• Exposición
de Luís Seoane
en Pontevedra
Ata o dia 2 de Abril, sesenta óleos
de Luis Seoane expóñense no
Edificio Sarmiento do Museu de

Pontevedra. Os cadros, pintados
entre 1944 e 1978, tempo de
exilio, serven para seguir a
evolución temática do autor. A
mostra inclue obras moi
elaboradas en canto a cor e outras
máis esquemáticas e serve para
descubrir o universo galego desde
os olios de Seoane+

Co lema O escritor na sua terra, a
Asociación de Escritores en
Língua Galega organiza de de
este ano unha homenaxe anual co
obxecto de recoñecer a figura e a
obra dun escritor ou escritora.
Desta vol ta Noia acollerá aos
asistentes, para homenaxear a
Avilés de Taramanco , aoque se
concede a título póstumo a "Letra
E" realizada por Manolo Coia. Ás
14,30 haberá un xantar de
confratemidade, para o que se
poden reservar mesas chamando
ao teléfono da AELG (981-22 85
80). Colocarase unha placa na rua
de Noia que leva o nome de
Avilés e oferecerase un reci~al
poético, con case vinte·voces
distintas, no Liceet de Noia ás 18
horas.•

• Xa están
seleccionadas
as obras para a II
Bienal de Lalín
Corenta e sete obras pictóricas e
dezaseis esculturas foron
seleccionadas para a II Bienal de
Arle Pintor Lax.eiro, que se
celebrará do 28 de Abril aó 2 de

•Entregado
os premio
"Mancho Valcarc "
O 11 de Marzo tivo lugar na
Coruña a entrega do premio
"Moncho Valcarce" nunha ceahomen~xe organizada pola
irmandade do mesmo nome na
celebración do segundo cabodano
do pasamento do párroco galega.
Numerosos amigos e compañeiros
coincidiron nun acto que resultou
emotivo.
Os premios recairon na
Coordenadora Anti-Encoros de
Navia de Suama polos seus 50
anos de loita na defensa dos
intereses dos labregos da zona
contra os intentos de destrucción
do medio pola construcción dun
encoro.(na foto Xesus Méndez
recollendo) Tamén houbo premio
para Cáritas de Lugo pola labor
educativa que leva no rural,
sobretodo_a través do programa
"Preescolar na casa'', que atende a
perto de tres mil nenos de O a 6
anos das zonas desfavorecidas. As
Comisións Labregas-Sindicato
Labrego Galego, premiadas en
1994, recolleron este ano o busto
de Mancho Valcarce, realizado
polo artesán Salva Hernández. +
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A vontade

Nen me abandonarás nunca

no xelmo
valeiro

De Xosé Posada Curros e Luis de
Gálv_?z (Lugo, 1940)
Cenários: António F. Simón
Iluminación: Francisco Veiga
Música: Manuel Rodeiro
VesÍiário: Ana Costas
Estudo crítico: Manuel Forcadela
Dirección: Manuel Guede
Versión ao galego: X.L. Méndez
Ferrin.
Compañia do CDG: Román,
André Pazos; Neves, Mela
Casal;. Hermelinda, Maxo
Barjas;-Oliverio, X, M. Olveira
Pico; Librada, Laura Ponte;
Mariña, Susana Dans; Flora,
Rebeca Montero; Anxela,
Teresa Horro; Raimundo,
Vicente Montoto; Xacobe, Xosé
António Porto; Xabier, Luis
Tosar; Eduardo, Lino Braxe;
Roxélio, Xan Cejudo; Pilara,
Margarita Femández;
Ricardiño, Luis Castro.+

Nen me
abandonarás
nunca polo CDG
O Centro Dramático recupera e traduce unha peza dos anos 40 para estrear a sua aunciada programación
de repertório, con compañia estábel.
Baixo o titulo de Nen Me Abandonarás Nunca a obra Canción Gallega de Xosé Posada e Luis Gálvez
non se libera da sua condición de
texto realista e costumista. O esforzo.co mético sobre esta obra sen inte;ese produce deformacións importantes no sentido textual que confunden ao espectador.
O recitado argumental de Nen Me
Abandonarás Nunca é sinxelo.
Nunha aldea da beiramar nos anos
40 viven Román e Neves, parella
de burgue e que tiveran un filio e
unha filia de relacións denanteriores. Co regreso do fillo emigrante,
vai crebar a pota de remorsos e
leis que pesan sobre a família.
A solución cenográfica tenta definir un e pazoentre mar e terra. No
primeiro acto o autore cargan ao
mar coa parte do vilán ( e cadra, a
lembranza do Trebón , de Cotarelo
Valledor) e prodigan consellos a
Román para que valva a vista cara
á terra. Na banda dos labregos suxiren un espazo beatífico que o
párroco (Don Xabier) identifica
"coa boaventuranza dos pobres de
espírito". A paranoia marítima de
Román recita o Negra Sombra.

O mar ruin
O primeiro acto carga a oposición

André Pazos e Mela Casal.

destes dous elementos, con promea de liberar as tensións no cerne
do drama. N unha banda o mar ruin
e doutra a terra xenerosa. Neves dille ai seu home que poderian escapar do mar:"Por que non fuximos
terra adentro, onde non <lea chegado o seu arruallo nen a sua brisa?"
Pero o espectador non verá chegado o momento da reacción dos
dous elementos. Todo este caudal
embalsado vaise polos regatos dunha conversa de rebotica que culpabiliza a emigración de todo o mal
ou gaba a forza da fe cristiana e da
medicina tradicional. O regreso do
emigrante, que a dramatúrxia anúncia como catalizador das tensións,
agrava o mal de Ramón e Neves.

O recurso da enfermidade apraza
a precipitación do drama e o relato baixa de intensidade até o fastio. Por momentos cede á tentación do teatro costumista ou ·métese no melodr~ma galante. A
obra que traía todas as marcas
dun drama ibseniano (nomeadamente da Casa de Bonecas) vaise
para un papiro a meio andar entre
o realismo almidonado de don·
Pepito de Echegaray e o debate
existencial de té benéfico de Benavente. A dialéctica realidadeilusión, auténtico-falso, liberdade-suxección que movia ao Ibsen
do modelo, só é na obra de Posada-Gal vez diletantismo. A antinómia entre maxinado e ·real, a
disputa da dobre moral, non exis-

te. A traxédia do ·pasado que nos
segue, pega un chouro e do drama existencial ao melodrama co
regreso do filio emigrante. Claro
que Posada-Galvez escreberon
esta obra·no 40; A Casa de Bonecas é de 1879 e as Comedias
Barbaras de 1906-1922. Onde
fara nos anos 40 a reacción contra-naturalista de Valle?

i:,orza de vontade
Carlomagno perguntaba a Agliulfo, o cabaleiro inexistente de !talo
Calvino, como se amañaba para
prestar servizo. "Con forza de
vontade", respostaba Agliulfo
desde o seu xelmo valeiro. A resurreción <leste texto dos anos 40
produce non menos desconcerto e
perplexidades que a Carlomagno
lle entraba ao escoitar a vella armadura voluntarista.
Manuel Guede e compañeiros responsábeis no reciclado desta im~
posibel Canción Gallega tiñan que

25

saber que con vontade só non andariá ese traxe de ferro de Posada
e Gálvez. O espectáculo é un naufráxio previsíbel, ao pairo entre a
comédia de bágoas e o sermón
moralista. Se do que se trataba era
de contextualiz&r unha época na
·história do teatro, esta non era a
obra a escoller. Úla a complexidade e· o carácter poliédrico que lle
· atribue a Nen me Abandonarás
Nunca o programa do CDG? Se
cadra nos acenos expresionistas
que fan rir ao espectador cando
non é o caso? Ou será no naturalismo Iardeiro do primeiro acto?
A forza de confundir a proposta
teatral co poder da vontade, o
CDG-IGAEM explica
as espectadores confusos
en que con- Un estudo
sisten os arca- profunda
n os da obra
nun libro de na
. 220 páxinas. hermenéuFraga Iribar- tica do
ne di que o
texto de Nen texto e
Me Abando~ advirte que
narás Nunca
nos
foi escrito en
tempos máis a topamos
dificiles. Re- ante unha
fírese con este pudoroso mensaxe
eufemismo á · nacionalista
Ditadura da en clave.
que el mesmo
foi ministro
do Teatro. O
concelleiro Portomeñe sinala que
a obra foi escrita no Lugo dos corenta que imaxina entrañabel e
íntimo. Por fin, un extenso estudo
profunda na hermenéutica do texto e advirte que nos atopamos ante unha importante mensaxe nacionalista en clave. Na representación non aparece, pero aqui como nos corenta compre saber lér
entre liñas.•
G. LUCA DE TENA

Arte

UNIVERSITARIA
111

A primeira socioloxía literaria galega: 1975-1990

A plástica _

Xoán González-Millán aborda neste libro o que .entende que son os procesos institucionais
máis significativos do feíto literario gqlego das décadas setenta e oitenia: o novo ~stafuto
s.ocial .do escritor, o nacemento dunha nova industria editorial, o fenómeno dos premios
l1teranos e o nacemento -a partir de 1975- dunha nova literatura, onde a narrativa se
establece como o xénero privilexiado.

máis radical

NA MESMA COLECCIÓN

LITERATURA E SOCIEDADE
EN GALICIA
Xoán González-Millán

. XERAIS

~~

~~

A LITERATURA
DURANTE A GUERRA CIVIL

A UNIVERSIDADE
(1966- 1992)

Claudio Rodríguez Fer

Rubén Lois González

111

Nordesia
Producida polo Centro Galego de
Arte Contemporánea e orientada
Por X.L. Garcia Canido e X. Antón Castro, apresentouse en Madrid (Centro Conde Duque) e agora en Santiago (Casa da Parra) un
inv.entário de obras de _artistas galegas que en apariéncia mellor poden aproximarse aos procesos e
resultados dos artistas-guia do
mercado mundial.
A seleción, tan discutíbel como
calquer outra, ten cando menos
duas virtudes. De primeiras comprométese con criadores moi novas e curta traxectória profisional,
pero nos que o comisário damostra intuiu visións· inequívocamente
persoais do discurso artístico, e
que este comentarista tamén comparte. Hai moito mistério na obra
da pontevedresa Roiga Méndez, a
sua aportación ao evento é destacábel por oferecer a escultura

>

"·
.'
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canta de· libros
construida cun material excepcionalmente singular: o tempo. O env o ltóri o de flores suspensas e
mortas convoca señardades incontrolábeis no espectador.

compoñ'enentes dispares, ef\lazados en percorridos lineais que
chaman máis á razón que á emoción. A obra de Pérez Vicente testemuña ao novo artista contemporáneo que a produce. Cidadán de
alta cualificación· técnica que dispón de información moi diversa e
está atento a canto o rodea, sendo .
por outra parte quen de empregar
linguaxes, métodos e obxectos de
singular complexidade. Curiosamente o resultado do seu labor,
que nunha sociedade de masas a
elas vai destinada, é s6 recebida
por selectas minorias que se enfrontan ao producto artístico sen
prexuizos decimonónicos e cunha
boa formación prévia neste campo.

Diametralmente oposto na sua linguax e é o traballo de Armindo
Salgueiro, que se expresa de xeito ·
directo, irónico e. procurando significados múltiples. Tanto que
obriga a voltar sobre as suas imaxes unha e outra vez porque en cada nova visión sempre se a:topa algo que sorprende.

Información
internacional
Co título de A/rica América latina

Cuadernos, chega ao se'u número
dezaseis esta publicación promovida
por Sodepaz (Solidaridade para o
Desenvolvimento e a Paz). O número
está adicado a Cuba, "Cuba: a loita ol
socialismo posíbel), con atención á
situción producida nos últimos cinco
anos d denominado periodo especial.
.Traballos de Pablo G. Casanova, Elena
Diaz, Cintio Vitier ou Delia Luisa
Lóp.~z entre outros, falan de cultura,
democrácia, meio ambiente o calidade .
de vida, n_esta hora decisiva de Cuba.•

Policial en

g~lego

Cúmio chega ao seu undécimo título na
coleción CómpliC!e, con O asasino da
Torre de Londres de J.L. Livingstone.
Na sinopse estráctase, "o posto de
govemador da Toore é dos máis
desexados do reino. Durante a sua
toma de posesión un soldado amosa
nas suas mans a cabeza ensanguentada
da muler do novo govemador. Os
encargados de Scotland Yard reparan
comoúnico ponto de partida nunha
franse escrita hai tempo "Son os corvos
os que teñen a verdade ... ". • ·

Divulgación
atractiva
Xerais chega xa ao octavo volume da
'Biblioteca Compás, adicados desta
volta á Medicina, Deportes, .cidades
e Rou·p as. Estes libros, postos ao dia
moi recentemente, combinan unha
escrita sinxela e esquel)'lática. con
debuxos realistas de grande atractivo
moi na onda das enciclopédias visuais
que serven aos' máis novos para unha
paroximación aos grandes
coñecimentos. As versións ao galego
tamén son 'tuiles para enriquecer o
vocabulário galego especializado.•

Diccionário
Trilingue
Aparece nas librarias o primeiro
dicionário trilíngüe Español-GalegoPortugués, editado por JCV. O seu
autor, o mariño mercante e escritor
Xosé Manuel Cameselle, di que con
este vocabulário pretende fornecer
unha ferramenta para todo profisional
que necesite estabelecer unha
comparación entre os tres idiomas. O
traballo ten unha presentación de
X.L.Méndez Ferrín e conta con 463
páxinas e arredor de 33 .000 voces.•

A segunda virtude da exposición é
o equilibrado balarice de linguaxes e soportes diferentes empregados por cada artista. Poderia entenderse coma un resumo dos usos
e os xeitos en vigor entre os criadores de meados dos noventa.

Materiais do Noroeste: Exportación, de Jorge Barbi

talacións en nengun momento esVoltando ao critério de selección
tán á altura do que.sabe facer coas
dos artistas, hai que sinalar que
palabras, ilas que enarbora a bannengun dos presentes é descartá- · deira racial do insólito Manuel
bel, dado o interese de todas as
António, poeta que entendía de
propostas elexidas, apesar da desi..:
noites, mares e ventos.
gualdade entre elas, como é fácil
de constatar. O que, sen embargo,
Barbi, Vicente e Teiga
é claramente negativo, son as aus-~ncias de criadores de valor no
Entrando no território específico
noso ámbito cultural de determida criación plástica, destacan sen. nados xeitos de acometer o procesibelmente as aportacións de Jorso de criación artística .. Os pontege Barbi e de Isaac Pérez Vicente.
vedreses Xan Anleo,, a quen o
Na serea e sólida oferta de Barbi
Centro de Arte Reina Sofía adíspese íntegramente a trama da arquiriu unha importante obra para
te contemporánea: o obxectivo da
os seus fondos na última edición
expresión artística é enunciar que
de Arco e Anxo Cerviño, de nen~
algo sucede e non se sabe con cergun xeito deberon ·ser excJuidos, e
teza que é. O ·obxecto pode ser
os ourensáns Ignácio Basallo e . calquera, para que representalo se
Miguel Mosquera terian dado cos
se pode tomar xa rematado, e o
seus enérxicos traballos unha solsuxeito sempre é o criador e as ·
véncia á exposición da que agora
suas relacións co social ou o natucarece.
ral. A sua obra toda é unha fermosa analoxia da viaxe a ningures
Como non podia ser doutro xeito,
que é a vida. Os seus reiterados e
Nordesia ten un santo e unha banensimismados paseos polas p.raias
. deira. O santo é o inquedO' poeta
oceánicas recollendo os obxectos
Antón Reixa, herdeiro en vida do
con que o mar o agasalla, encerran
meirande escrit9r que deu Galiza,
unha profunda ensinanza: non se
quen sabe se temén lbéria toda?,
ten nada e todo se pode atopar se
na segunda metade <leste século,
o que procura sabe sorprenderse a
X.L. Méndez Ferrin. Reixa articutempo. Non podo deixar de lemla a exposición coa sua inspirada
brar a sua presenza na feira de arte
poesía, ainda que as suas duas insArco 95, que quedou certificada

Utilidade.
social
A morte

e a doncela
A alienación social, a violéncia, a
frustración, a angúria do ho~e
contemporáneo, os mecanismos
de humillación ' as relacións entre
os donos e os escravos, entre as
vítimas e os verdugos .. . son alguns dos temas que con maiqr ou
menor acerto e autenticidade ten
percorrido o universo cinematográfico de Roman Polanski (París, 1933) xa mesmo desde os seus
primeiros cortos feítos en Polónia,
país do que era orixinário e aoque
se trasladou aos tres anos acompañado polos ses país, xudeos de
Cracovia. Os seus personaxes son
criaturas que case sempre acost:uman a moverse por cenários claustrofóbicos· e pechados (mental ·ou
xeograficamente) e que sempre tamén tentan revolverse e remontar
esa fatalidade (Kafka?,Huston?)
por un camiño que o achega á far-

sa e á parodia , pero, tamén á traxedia e o drama.
Formado cinematograficamente
no prestixioso Instituto de Cine de
Lodz en Polónia, este eterno vo-.
yeur, amante das situacións insólitas e das farsas· barrocas ("Che?")
traballou como actor para o Andrej Wajda de "Pokoleni.e"
(1955), ainda que, a~tes e despois
<leste encontro xa fixera os seus
primeiros ensaios cinematográficos cunha boa morea.de curtametraxes rodadas en Polónia e onde
afloraran con maior ou menor intensidade os. temas máis recorrentes da sua filme grafi.a.
En 1962, facia o seu primeiro longo "O coitelo .1a auga", filme pechado onde vo,taba aos esquemas
xa ollados en ''Le gros et le mai·gre", curto rod<.do en Paris un ano
~ntes. Neste sua primeira longa,
tres personaxe ;, un marido, a sua
muller e un i 1esperado inti:uso,
serven de coa,·tada para establecer-unha vez · náis- o mecani.smo
da alienación 3oclal e a dialéctica
do amo e o escravo, temática esta
ben presente en "A morte e a doncela". Logo Yirian "Repulsión",

coa apresentación dunha grande
chapa metálica pintada en negro e
ferida con disparos dun arma que
producia unha delicada inquedanza. ¿De que nos fala Barbi, de silanpeiras paisaxes cósmicas ou de
insensatas violéncias?.
Para se aproximar ao modo criativo de Isaac Pérez Vicente hai que
se situar no território do artista nidiamente urbán, Virtude da
chegado do
mündo publi- exposición
citário e bon éo
coñecedor das
equilibrado
suas agresivas
e áxiles meh- balance de
saxes. Despois linguaxes e
traballa durante un dilatado soportes
periodo sobre diferentes
unha morfolo- empregado
xia esquemática que valori- s por cada
za con textu- artista
ras e calidades
dos materiais
utilizados, pero sempre laborando sobre
soportes convencionais. Agora entra en cena con instalación de

Finalmente conviria destacar que
Xosé Teiga incorpora á exposición unha desenfadada revisión do
pop. Para i o fai u o de madeira
elaboradas indu trialmente e valoradas coa superficie do material
orixinário, atravé dun traballo de
impresión erigráfica. E tes elemento articúlan e egundo ritmo
vivaces e dan como re ultado unhas pezas impactante , me mo
que abeirando o decorativismo'. É
facil augurarlle un interesane futuro, tanto a este artista mozo como
aos demais participantes na expos ición: Tono Carbajo Rosana
Carnero, Carmen Hermo, Enrique
Velasco e Manuel Vilariño.
Concluindo: Nordesia ten un carácter máis de acto nece ário que
de suficinte. Ben e tá apresentar
colexiadamente o máis arriscado e
heteroxéneo, pero para aportar claridade nun ambente artístico tan
complexo e polifacético como o
presente seria máis intelixente
acotar e amosar campos que teñen
unha entidade própria e sobretodo, permitir que os artistas den unha visión máis ampla da sua produción. Evitar a odiosa ensación
de bazar é unha das tarea de meirande mérito para o responsábel de
calquer exposición colectiva.+
FERNANDO FERRO

"Cul-de-sac", "A semente· do deaEn A morte e a doncela conta a
ño", "Macbeth", "Che?" "China- · história do reencontro entre unha
town" (fita non moi persoal pero
muller e o seu torturador, despoi
espléndida recriación do universo
das primeiras eleición democratido thriller), "Le locataire",
cas que tiveron lugar en Chile des"Tess", "Piratas" '"Frenético",
pois da "retirada" de Pinochet. A
"Lu~s de fel" e agora "A morte e
muller está casada e vive nunha
a doncela''. Gran parte do cine de
casa na praia ao carón do seu hoPnlanski é a búsqueda e o intento
me que vai ser nomeado Presidende atopar (a partir cicais de "O
te dunha Comisión que investigara
baile
dos
as torturas no rexime anterior. Por
vampiros") un
azar receben unha visita dun home
punto equidisna sua casa e ela ere recoñecer
ne!, pola voz, á persoa que a tortutante entre o Polanski
entramado do
rou e violou repetidas veces. Con
ciñe de autor, expresa
este argumento, baseado nunha
de universo unha fonda
obra teatral do chileno Ariel Dorfman que representaron en Broadpróprio reco- e complexa
way, Glenn Close, Gene Hackman
ñecíbel e o ci- reflexión
ne comercial,
e Richard Dreyfuss, construe Pode publico sobre o
lanski un filme de actores (ao xeim a i o r i t á rfo , exercício
to qe Maniciewicz) espléndidos
de conexións
actores e só tres, Sigourney Weaco grande es- do poder
. ver, Ben Kingsley e Stuart Wilp e c t á cu 1 o absoluto
son, que se mergullan, a cachón,
("Piratas), de
nun guión labrado a tiraliñas, sen
referéncias
erros, como un mecanismo perfecclásicas, (xéto de reloxaria onde a mestria dos
neros) en teintérpretes é quen de transmitir
mas e estilos narrativos, nos que
sen chisca de falsidade toda a traé un mestre("Chinatown", "O
xédia que estamos a ollar. O texto
baile dos vampiros", "Fren'ético,
de Dorfman e o incontéstábel e
"Piratas" .. ).
perfecto coñecemento do oficio
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que posue Polanski fai que o espectador, non se sinta atrapado
dentro da dialéctica do cine-teatro,
·senón que pola riqueza dos diálogos, a sua complexidade, a verosemellanza do traballo interpretativo e a equilibrada e pertinente
eleición narrativa de Polanski sexa quen de penetrar no interior e
na fondura da história. É "A morte
e a doncela" unha fita claustrofóbica e pechada, na que Polanski é
capaz de estabelecer unha dobre
sensación de opresión e angúria:
por unha banda construindo en
imaxes un guión perfecto e por
outra artellando un plantexamento
compositvo, na planificación, nos
encadres, nos ángulos da cámara
( empre un pouco baixa para permitir oliar os tejtos da casa o que
produce unha amplificación da
en ación de opresión xeral) que
harmonizan co anterior.
Acáda e asi un equilíbrio moi notábel nun filme, que se ben é moi
discutíbel na úa mensaxe política, (reconciliación , compromiso
con todo , en fra e do realizador
"a vítima deben aprender a vivir
co verdugos") expre a unha fonda e complexa reflexión sobre o
exercício do poder absoluto (tema
xa tocado polo próprio Polanski
na ua fallida "Macbeth" e que
agora queda vencellado á tortura)
ainda que esqueza (a pé feito?) o
plano, de de lago abrigado, da
contextualización hi tórica. Con
todo, "A morte e a doncela" é un. ha fita de nece ária visión que ten
e de empeña unha función socialmente util e pedagóxica. +
CELSO X. LOPEZ-PAZOS
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retina do espectador fiquen unhas
imaxes agradábeis dun conto popular con argalladas, raposaria e
até podemos dicer que con rrioraleX'a. É de agradecer, dado o pano- ·
rama audiovisual do país, unha
película cuxa transcendéncia é a
de ser ·un prod~to simpático que
faga ceibar algu n ha gargallada na sala.
Polo menos Son obras
evitamos a al- l
gun pseudo- ixeiras,
criador que como os
nos quer ven- contos nos
der argumentos su posta- . que se
mente profun- basean,
dos que com- feitas
portan unha
vacuidade to- fundamental.
talmente

para

Rodaxe de Tornabón.

Outro. canto
ameno
Tornabón) de

Xosé Carlos Soler
Xosé Carlos Soler volta aos cantos populares na sua segunda curtametraxe, "Tomabón", vieiro que
xa escollera na sua primeira reali-

zación, "O párroco embaucado".
Os filmes do realizador betanceiro
teñen como pretensión que o espectador pase un anaco agradábel
ollándoos, cousa que consegue
cunha narración fluída dos acontecimentos. Son obras lixeiras, como os contos nos que se basean,
feitas fundamentalmente para entreter, cometido co que cumpren.
O director ten un excelente gosto
á hora de facer localizacións e sabe tirar moi bon partido das paisaxes galegas en Tornabón. Amáis

· ten unha boa faculdade para criar
a sensación de autenticidade nas
cenas que se desenvolven na taberna feitas con poucos figurantes, até o director tivo que porse
<liante da cámara, mais os xustos
para dar esa sensación de verismo
requerida. A bonita fotografía é
outra das bazas desta produción,
realizada sen nengun tipo de subvención oficial.

Os actores en
Tornabón es- entreter,.
tán correctos, cometido
con especi<j.1
destaque para co que
un notábel cumpren
Xan Cejudo,
que salienta
sobre o resto
do reparto. Soler segue a ter proxectos baseándose no noso amplo
repertório de contos para futuras
realizacións.
Cando dé cun argumento máis
complexo e divertido, veremos
deica onde pode chegar a sua habilidade narrativa e se é quen de
transmitir en toda a sua riqueza e
variedade o humor do país.+

Soler sabe debuxar ben a história
e cóntaa con sinxeleza para que na

.ÓSCAR LOSADA

canta de discos
é unha das mellores voces
femininas do estado. Rodeada
de bons músicos, a intérprete
catalana pretendeu facer un
disco -cheo de espiritualidade,
como a corporal que ela
considera se representa en
xogar, bailar, cantar, comer,
beber ou amarse. Un exceso
de "elevación mística" eivou
o resultado, no que seria de
agradecer unha miga menos
de "levitación" e un chisco
máis de espiritualidade
enérxica e rítmica, ainda nas
pezas lenes. Alguns dos
temas fanse demasiado
longos. •

L'Esperit
d'al Andalus
de Rosa
Zaragoza
A pezas deste traballo teñen,
na sua meirande parte, un
contido relixioso. Son temas
das tres relixións que houbo na
penín ula (xudea, cristiá e
mu ulmana).
Esta obra foi gravada en
directo e nela Rosa Zaragoza
canta con belos matices,
amo ando máis unha vez que

Ó.L.

Devotos
llegad,
de Joaquín
Díaz
Joaquín Díaz oferécenos
neste disco cancións de
contido relixioso localizadas
na rexión castellana. Como se
di na capa interior deste
traballo, "Durante séculas
fóronse criando
manifestacións motivadas
polo fervor, as crenzas ou as
supersticións; superpóndese
festas cristiás ás pagás;

inventándose novas
devocións e xurdindo á sua
sombra oracións , cantigas,
romances e gozos votivos a
tal ou cal santo, a Deus ou á
Virxe en calquera das suas
advocacións". O bon gasto e
o traballo de investigación do
intérprete que nos ocupa é
inegábel , cunha traxectória
avaliada ao longo dos anos.
O folclore de Castela ten ne! a
un dos maiores valedores. O
que sucede é que este traballo
só é recomendábel para
amantes de procisións e
semellantes actos relixiosos. •

Libro + Cassette
Xa á venda en todas as libreirías

Mª Xosé Oueizán
Fara demin
LIBJH)S

.
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Xornalista e e~critor, :
Fernando Assis
Pacheco, veu á Galiza
presentar a edición en· .
.gal ego (Ir _Indo
Edicións) do seu· libro

Exa
nunc
can e
SÓ S1

a fal
rista
com
seu 1

Traba/los e Paixóns de
Benito Prada (Galega
que veu a Portugal
gañar a ·vida). Con

motivo do lanzamento
da obra e do
espectacülar éxito de
vendas da edición .
portuguesa (Asa
Literatura) . Enchéronse
páxinas de revistas e
xornais nas que
finalmente a parecía o
noso país sen a tópica
referéncia española. Assis Pacheco coñece a
diferéncia e soubo
transmitila aos seús
colegas nunha
emocionada crónica da
emigración galega a
Portugal.

V~n

JOAO FRANCISCO VILHENA / LE R

de publicar a versión galega de Trabal/os e paixóns de Benito Prada

Fernando Assis Pacheco
'Fixen unha homenaxe aos emigiantes galegas en Portugal'
• ANTÓNIO MASCATO

Canto hal de verdade nas histórias que conta no seu libro? É
certo que o seu abó foi de miúdo
para Portugal nunha cuadrilla
de esmolantes, tal e como o Benito Prada?

'.

Sempre comezo por dicer que son
neto dun galega, Santiago Doallo,
de Melias, unha parróquia próxima
.á cidade de Ourense. Iso evítame
ter que dar outras explicacións. Na
novela hai moito de verdade, mais
hai tamén moito de histórias que
ouvin c"ontar, ben ao meu abó ou
até aos meus curmáñs galegas. A
história dos .esmolantes raparigos ·
non podo atribuirlla físicamente ao
meu abó, mais si sei que era especialmente sensíbel a lembrala.
. Creo que foi verdade, mais non
podo aseguralo; el era moi di~creto
no falar e a distáncia de idade con
respeito a min era longa. Esa tiistória está na miña cabeza hai máis
de corenta anos, desde que comecei a pensar neste libre.

O seu libro comeza cunha forte
escena. A carga emocional do libro é moi intensa, e apréciase
un grande traballo de documentación.
Cando comecei a escreber díxenme

a min próprio: carrega este libro
Realmente é terríbel a consideración social dada polo povo
cunha intensa emotividade ou non
portugués aos galegos emigranfagas unha novela. Para contar isto
tes, mesmo a definición do diciomesmo que conto podía ter feito un .
nário ás entradas
ensaio, mais queda
facer literatura e ti- .
galegos, galegadas~ galeguices ...
ven que deixarme.
levar polo sentimenEn Coimbra , e
to, pola sa udade,
non son de ferro;
m áis claramente
mesmo pola miña
en Lisboa, os galeprofisón debia ter
gas que non cherecursos para non
gaban a ricos -o
cair no sentiinento,
noventa e nove por
mais non puido ser.
cento- eran trataEstaba a escreber a
dos como segun vida do meu abó, redas figuras dunha
almente un dos gapeza de teatro que
legos máis ricos ·de
non lles pertencia.
Portugal, un pária a
Cando me instalei
quen correu a v.ida
en Lisboa para
moi ben. Era de lonexercer o xomalis- .
x e o galego máis
mo fartoume a.
poderoso de Coimconsideración e o
bra cando eu atinxín
trataínento para co
a maioria de idade,
galego: mozo de
mais ese non era o
corda, cuase peseu pasado. Nen era
dinte, cuase chulo,
o presente dos seus
.
cuase náda. Estas
· amigos e compañeiros galegas emi- ·- foron as cousas que me fixeron
grados'. Afiadores galegos que crutensar as cordas emocionais, para
zaban a cidade tras da roda, galegos
tocar esta peza en forma de nov~la
á esmola, outros disfrazados detrás
que pretendo sexa unha suav~ medos máis baixos traballos. Repudia! odia de violino, o instrumento ·
dos por unha das máis estúpidas soque mellar representa a sensibilidade <leste povo tremendo que é o
ciedades que eu xa teño visto: a clase académica coimbresa.. .
gal ego.

'Cando -.
comecei a
escreber
díxenme a
min próprio:
carrega este
libro cunha
intensa
emotividade
ou non fagas
unha novela.

Galego é pexorativo en lingua
portuguesa , en Portugal. Por
que?
·

Ao meu abó non lle gustaba nada
esa referéncia aos galegas con e a
conotacións, e <liante del a xente
non se atrev ia a e as ri as. En Li boa a cou a foi peor. Eu próprio fui
albo de bromas a este re peito. E
para ser sinceiros ternos que dicer
que o emigrante galego en Li boa
foi un acomplexado que e deixaba
vencer pola grande cidade. Estando
mái lonxe da pátria de orixe, foi
máis infeliz que aq uel que e instalou no Porto, perto da ca a; comportouse máis como criado de servizo que como traballador cunha forza de iraballo para
vender.

O galego en Portugal foi sempre,
até cunha carga de humor grande
e aceda, pexorativo. Os primeiros
galegas que terán vindo para Portug al confúndense. Os primeiros
que viñeron foro n os grandes nobres amantes de raiñas portuguesas, soldados de alta e de baixa
patente, cabaleiros, militares. -Logo da independéncia de Portugal ,
os galegos que viñeron foron os das
profisións ma1s
baixas. O viño do
Porto existe hoxe
No libro hai un
porque uns labreepisódio, que é a
gos, duros e arriscarta do Padre
cados, foron capaOyarbide, na que
ces de andár entre
un xesuita explica
0s socalces do rio
por carta o drama
Douro a mover teda emigración a
rras, plantar cepas
un interlocutor.
e apañar uvas. Fo- ~ - grande
E'scrébea xustaron os labregos de
r
~
Ourense, do Conmente cando o Bedado, e do Rosal os
nito Prada comeza a andar os caque fixeron ese
miños da emigraprodíxio que agora
comercializan o.s
ción. Realmente
ingleses. O viño do
esa carta é un dos
Porto é galego por
momentos máis
orixe e Inglés por negócio. Esto
intensos dese clima emoc_ional
que permanece en toda a novela.
non toda a xente sabe.,.

., O galega

en Portugal foi
sempre, até
cunha carga
de humor
e
aceda,
· pexorativo"-

..
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.:····· ······························~····················~··············~····~·······························:. NO CENTENÁRIO DO PATRIOTA CUBANO
'O galego ~ra a sua língua v·e rdadeita'
·
Hai un ha frase preciosa··no"Seu libro na que se dí qué Benito Prada .
jalaba moi_mal tres linguas nunha.
Realmente era iso, a barallada do
español e portugués co galego, daba iso?
Exactamente iso era o meu abó,
nunca soube que lingua falaba. Só
cando chegaba a hora de irá Galiza,
só subir no autom6vel, el comezaba
a falar galego de Melias. Eu, motorista particular del, aparezo no libro
como a personaxe do Bencanta, o
• seu chófer, e xa digo só o ouví falar

correctamente unl'ia lingua, o galego, do resto español e portugués
mesturado con galego facía unha
lingua demoníaca. Non só na língua, a sua normalidade era aqui, na
Galiza, en Melias. Era completamente abstémio, non probaba un
maldito grolo de viño, riíais en Melias era o contrário, enchíase de viña até perd.er a consciéncia.
Asi como eu leo en galego desde
moi novo, lembro que a primeira
cousa foi unha edición da poesía
completa de Rgsalia que me costou

•

moito esforzo na época, hoxe leo
galega con fluidez e sigo de perto a
literatura galega: Pois ·o meu abó
leu durante toda a s~a vida un único
libro, unha imposíbel Historia de
España, que logo castrapeaba . e
achaba que o problema político español ía resolverse cunha ~estaura 
ción da monarquía póndose á fronte
ao rei Godo ou Suevo qúe corres- ·:
pondese. Déille a ler unha edición :
de Rosalia e moitas veces tiven que •·
traducirlle algunhas palabras que a
sua falta de formación non lle permitia comprender.+

¡

•.••.• ·························································••&••··········································
Cando un leitor portugúé~ me perra sempre na memória e, finalgunta polo libro aconséllolle ler
mente, apareceu como un dos eleante de nada esa carta, e logo comentos nucleares deste libro. Así
mezar a novela. Neeran as histórias
ta e tá o re umo
que ouví en Meconci o da história
lias cando neao.
.
que e conta. Non
As miñas memótive que re-e creber
rias da Galiza son
Lisbo~,
e te epi ódio, saiu
ben fermosas ...
dunha vez, ó tive
que interromper váPor outro lado eu
rias vece a redactiña contas pención, mais porque a
. dentes coa socieemoción facia puxar
dade de Coimbra,
bágoas nos olios, lao que fago é un
mento non ter as enaxuste de contas
traña mái duras.
coa miña cidade
Este libro foi escrito
natal. Axuste de
entre a morte do
contas tamén coa
meu pai e a da miña
maneira· en que
nai, o que aínda caCoimbra tratou o
rregaba máis a memeu abó e a oumo ria afectiva e a
tros galegos, fatenrura. Oyarbide é
miliares meus ou
un pi car de olios a
non. Sendo o meu
un meu amigo proprietário de resabó un home moi rico e de enortauran tes vascos en Madrid, de
me altura e forza física foi moitas
quen tomei o nome, para criar esa
veces mal tratado por aqueles esper onaxe fundamental que é o pai,
túpidos que tratan a un miúdo de
non o frade, o pai afectivo que
oito anos por señor doútor só p.or
nunca tivo o meu abó nen o Benito
er fillo dun profesor da Universi- .
Prada
dade ou por ir traxeado con roupa cara. Falaba o meu abó moi
Eu preci aba falar da emigración
mal portugués e iso era ahondo
galega como tal e vi ta de de Porpara aqueles descerebrados rirse
tugal. Son un bon e critor de cardel. As asimetrías sociais eran hota e-sabia que e te recur o ía darrríbei en Coimbra.
me bon rendemento literário, por
i o a carta do Padre Oyarbide para
E a Universidade non xeraba aio diácono Subijana é un dos ponres de renovación?
to mái emotivo do libro. E te
epi ódio de cobre a miña e tratéAnte ao contrário. Era unha ·pésixia: non teñan dúbida e te libro é
ma universidade. Chea de mau
·obre emigrante . E a carga emoprofe ore e mái preocupada por
cional é obre e e drama brutal,
agradar ao rexime de Salazar ou
obre e a ·angría humana. Aínda
en acadar Ministro -Profe ores
me emociona lembrar parte de a
que na docéncia ou
carta que ei de mem ria, cua e,
na inve tigaGión
poi empre me poño na pel do
Podo poñer o
Padre Oyarbide apenándo e pola
exemplo dun catedrático célebre que
orte de aquele pobre galego
no comezo de curque parten da terra. Aquel galeo repre entaba a
guiño que ía fuxir de alto pola
vária per onaxes
fr nteira ero o meu abó e para min
i o ignifica moita cou a no caidunha e cea dun
drama clásico alexón da en ibilidade.
mán. Repre entaba
a doncelas, o caCla i mo en Coimbra
baleiro, o soldado,
o povo, a corte, toÉ moi sorprendente no seu relado! Nos, alunos e
to como describe a sociedade rualuna , uns por moral da Galiza, da que procede o
fa e outros até. por
seu abó, cunha tremenda dureza
e realismo, mais cun cariño ta- · gostaren dábamos
grandes palmas, no
mén moi evidente; e en contrafin da escenificaposición como describe á socieción. E el daba por
dade académica de Coimbra con
finalizado aí o seu
absoluta falta de simpatía. O relabor docente entrato de Coimbra é despiadado,
tregando o curso a
o retrato da Galiza é extremadamente cariñoso. Malia esceas co- ·
un. asistente que
daba as aulas até o
mo a do asado no forno do fornifin do curso. Canto máis deszo na
cador logo de ser decapitado ...
clase social coimbresa máis perto
de Coimbra me sinto. Do resto
Ese episódio do fornicador decanon quero nen ouvir falar. Se en
pitado que é asado no forno dopaGuillarei houbese Universidade,
nadeiro e que dá inicio 3:º libro eu
coñ certeza, ía ser mellor que a de
ouví contar ao meu curmán. DediCoimbra. Non me interes_an nada
coullo a un pretendiente dunha
os vellos coñecidos da sociedade
sua namorada. Contóunola con
académica de Coimbra.
tanto realismo que se me fixou pa-

'En Coimbra

e
os
galegas eran
tratados como
segundas
figuras .dunha
peza de teatro
que non lles
pertencia"

Tempo do 36
Cara o final da súa obra Benito
Prada, que nunca quixo saber
nada de asuntos políticos, quer
en Portugal quer no seu país, toma partido polos derrotados na
Guerra do trinta e seis. Ten sérios problemas· políticos coa Policia Política Portuguesa. Non
irnos desvelar ·o cabo da obra
mas si mencionar a preséncia de
Franco en Coimbra para recoller o título de Doutor Honoris
Causa _pola Universidade.
Si, máis unha para Coimbra.
Doutorado en Direito un dos homes máis torpes da história peninsular. Ben, -pois foi iso, nestes
episódios Santiago e Benito teñen a mesma atitude. Cando se
produce a sublevación das tropas
de Franco el viaxa -a Ourense a
preocuparse pola sua família e regresa doente, non foi capaz de
asimilar que no -seu país, sempre
lle chamou á Galiza o meu país.,
puidese~ acontecer tanta monstruosidade, debe u ouvir e ver .
cousas moi fortes, porque cando
chegou viña doente, trastornado
por feítos dramáticos.
Cando se recuperou un pouco comezou a falar mal do Franco, e aí
a Poi icia Política comezou a
ameazalo con expulsalo e cousas.
semellantes se non calaba. Mais
iso para o meu abó era exactamente convidalo .a dar comícios
en favor dos derrotados e contra
os gañadores.alertando á cliente- ·
la do seu negócio dunha inmediata restauración monárquica co
rei godo Widfredo, ou cousa semellante, á fronte
das tropas.

O norte de Portugal
'Este libro
encheuse con refufoi escrito
xi ados galegos, a
outras partes de
entre a morte Portugal viñeron
refuxiados de Astu~ _do m·e u pai e , ·rias,
León, Extrea da miña nai, . mad u ra. Aquí a
Guerra do 36 vio que aínda
veuse moi de perto,
cori intensidade, tocarregaba
da a xente coñecia
a algun galego que
máis a
tiña mortos, asasi-,.
nados, na sua famímemoria
lia...
afectiva e a
Déixame só dicer
tenrura"
para finalizar que o

Máximo Gómez, de pé, e Martí, dirixeni:es cia independéncia cubana.

Martí e Castelao para
·desencantados e níhilistas
•M. VEIGA

Cintio Vitier, un dos máis nomeados intelectuais cubanos, laiase do
desencanto e do nihilismo que
afecta hoxe a unha parte da mocidade da illa. Sabendo cal é a causa
maior da situación que vive Cuba
non deixa de recoñecer que este
fenómeno significa tamén un fracaso para a revolución . E facendo .
unha homenaxe a José Marti, neste ano no que se cumpre o centenário da sua morte, recurre a el na
procura de remédios.

"Non é Marti, perguntase Vitier,
suficiente vacina contra eses velenos ambientais? Non é Martí capaz de facer de cada cubano, por
humilde e iletrado que sexa, un
patriota?" Vitier alude, para quen
non a coñeza, a unha obra á vez
orixinal e popular, á vez universal
e patriótica, á vez refinada e política. Cando un galego le este alegato nun artigo que .Vitier titula
Marti na hora actual de Cuba,
pensa - ou debería pensar- en
Castelao. Non reune acaso o rianxeiro cualidades similares ás de
MartÍ? Castelao, como a grande
meu. abó mqrreu
figura da independéncia cubana,
atropelado por un
foi político e intelectual. Político
taxi cando ía facer - porque é posibel entender a arte
revisión médica,
de governar dun ·xeito símilar á
alá en Cestona, e que a família en- · máis grande poesia, tan defensora
controuno nú nun hospital no que
da independéncia persoal como
as enferineiras eran freiras, mondirixida ao beneficio comun,, afirxas, e nunca apareceu a súa roupa
ma Vitier.
nin o moito diñeiro que levaba para pagar a estáncia e o tratamento.
Pasar dormidos
Quixen deixar a história daquel
"A maior parte dos seres humans
abó, de quen tanto gostei, escrita
para quen quixera ler. t ·
pasqu dormida sobre a terra. Co-

meron e beberon; pero non souberon de si". Alude con estas palabras o escritor cubano a que a
maioria dos seus compatriotas non
coñece ben a sua história. Igual
pode un perguntarse o que pensarían e farian hoxe os galegas se
coñecesen unha parte alomenos da
traxectória do seu país, unha migalla· sequera do reinsel deixado
polo noso Daniel.
O Castelao tan emotivo como literariamente eficaz de Causas
(compria ver se estes fragmento~
-non se anticipan formalmente a
obras hoxe tan loubadas como as
de Eduardo Galeano); o Castelao
patriota sen mácula do Sernpre en
Galiza (que non dirian alguns se
atopasen na sua obra un chisco de
matéria reprobabel !); o Castelao
<lesa esc.óla ainda viva de comunicación co povo que son os seus
debuxos; todas elas constituen pezas impagábeis no labor de q1:1e os
galegos· Ioiten contra un "anexionismo" non tan disímil.do qué padecen os cubanos!
Vitier pide que se lea máis a Marti
nas escalas "sen paternalismos'',
senón "de forma criativa" e outro
tanto poderiase pedir a respeito de
Castelao. En Galiza tamén hai desencanto e nihilismo entre a mocidade. Dalgunha máneira tamén os
· mozos e mozas de aqui padecen
os efectQS distorsionadores e sedantes dunha ideoloxia sobreposta. "Unha máscara --en palabras
de Martí- coas cirolas de Inglaterra, o chaleque parisién, o chaquetón de Norteamérica e a-monteira de España".•
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O trinque

Convocatórias
Educación para a p·az
O Seminário Permanente de Educación para a Paz organiza os X Encontros de Educación para a Paz, do
24 ao 26 de Marzo en Santiago. Nesta edición participan Camilo Nogueira, Xabier Askavisar (Xesto pola Paz
de Euskadi), Duarte Crestar (Asociación de integración xitana Chavós),
Maria do Carme Claveria (CIG migracións), Ulrich Ludwig (Teachers
for Peace), Xosé Antonio Alonso
(Xuízes para a Democrácia), Kaisa
Savolaine (UNESCO, Paris) e Xavier
Etchevarrfa (Bakeaz de Euskadi). A
inscrición vai a 3.000 pta. e pódese
facer na conta corrente 587/7, Caixa
Galícia Urb . .12, Santiago (ten un
50% de desconto para estudantes e
parados). Maior información no Seminário Permanente de Educación
para a Paz: Perguntório, 9-2º D.
15704 Santiago. (981) 57 58 43.

Asociación
Alexandre Bóveda
O Domingo 26 de Marzo o colectivo
Olio de Vidro de criación audiovisual
organiza un safári fotográfico adicado á
orríitoloxia, pala ria de Arousa. O grupo
de vídeo Luz de Gas da mesma asociación, organiza un curso de iluminación
en vídeo do 27 de Marzo ao 7 de Abril
no local da Federación de Asociacións
Galegas. Información e inscricións en:
Emíllia Pardo Bazán 25-2º da Coruña
(981) 24 43 55, de 17 a 21 h.

Encontro pedagóxico
A Comisión de Normalización Lingüística do Instituto San Paio de
Tui organiza até finais de Marzo un
encontro pedagóxico xunto coa Escota Secundária de Mon~áo. O certame apresentado baixo o epígrafe
Unha nova ponte sobre o Miño! foi
preparado durante 6 meses e conta
coa preséncia de profesores e alunas
de Galiza e Portugal. Os interesados
poden dirixirse ao I.B. San Paio de
Tui. Casal Aboi s/n. 36700 Tui.
(986) 60 03 19 (perguntar por Alonso ou Marcial).

Curso de fotografia
naturalista
O Centro Unesco de Galiza convoca
un curso de 17 horas de fotografia naturalista, que terá Jugar do 31 de Marzo ao 2 de Abril (Venres de 16 a 20,30
h., e Sábado e Domingo de 11 a 13,30
e de 17 a 21 h), en Santiago. No curso
impartirán técnicas básicas e especializadas en fotografia artística e científica do património natural.· Información
e inscricións no Centro Unesco de Galiza. Apartado de Correos 824. 15780
Santiago. (981) 57 06 92.

Concurso de deseño
A Casa da xuventude de Vigó convoca un .concurso de carátulas parl;l
CD e MC, abertos .a calquer persóa
menor de 30 residente en Vigo, ou nos
municípios da mancomunidade, cun
orixinal por modalidade. Os orixinais
das dimensións do CD ou o MC ou
múltiplos, en cor e sen asinar, han incluir o lema /1 Concurso de Pop-Rock

Vigo en Vivo, e chegar baixo plica. O
prazo remata o 18 de Abril. O.prémio
para cada apartado consta dun curso
de deseño e un ordeador Macintosh
Performa 460 con pantalla a cor.
Maior inforinación na Casa da Xuventude: López Mora, 31. 36211 Vigo.
(986) '29 48 06.

Verde primavera ·
A Fundición Nautilus apresenta en
Vigo a montaxe de rua Verde primavera, ab~rto a xoves de 1O a 14 anos.
A montaxe será durante o mes de
Abril no Casco Vello de Vigo, e
comprenderá actuacións na rua e
adornos nas casas. Toda a montaxe
será realizada con materiais reciclados a partir do que cada un co~siga
na casa. Podedes perguntar no (986)
22 78 32/22'31 33.

A muller no~
convénios colectivos
A Secretaria da Muller da CIG
convoca un concurso aberto a todas
as mulleres que apre&enten proxectos de investigación sobre a situación da muller nos convénios colectivos dos sectores máis feminizados.
A memória descriptiva do proxecto
(extensión mínima de catro fólios e
máxima de oito) ten que chegar

acompañada dun sobre pechado onde
·co lema no exterior e os dados persoais da autora no interior. A autora que
receba a bulsa terá un prazo de 9 meses para facer o proxecto, e receberá
o prémio de 250.000 pta. O prazo
para entregar memórias remata o 8
de Abril de 1995, na: Secretaria da
Muller da CIG. Bolsa convénios colectivos. Gregório Espino, 4 7-entrechán. 36205 Vigo. Maior información
no (986) 26 26 79.

R9teiros pa'ra
rapaces e raparigas
A Asociación a Nau Catrineta organiza unha série de itinerários por diferentes pontos da Galiza dirixidos a
rapaces e raparigas de entre 12 e 16
anos . As fragas do Eume, o Monte
Pindo na Serra do Barbanza, e o entorno do Tambre son os lugares escollidos para os itinerários. As próximas
saidas: As torres os pazos e o bosque do Tambre, que s.e rá o 18 de
Marzo; O Cañón, os mosteiros e a
Fraga do Eume, para o 8 de Abril; e
As lagoas, os montes sagrados e petroglifos do Pindo, o 20 de Maio. A
inscrición custa 1.500 pta., e fica
ab~rta no local da asociación: Rua do
Vilar, 68-3º (Santiago) . Maior información no (981) 58 00 33.+

Actividades
Revisión da guerrilla

·

A Asociación Cultural Aten-Parte
· organiza unha mesa redonda ca gallo
do 30 cabodano da morte de Piloto, na
que participarán Camilo de Dios (exguerrileiro), Santiago Álvarez (dirixente do PCE), Bernardo Máiz (historiador), e máis Alfonso Eiré (director de A Nosa Terra). Será o Sábado
25 ás 8 do serán na aula de cultura de "
Caixa Galicia en Chantada. ·

O reto iberoamericano
O Venres 24 ás 8 do serán no Coléxio
de Fonseca en Santiago, o ministro cubano de cultura Armando Enrique
Hart D~valos, pronunciará unha 'conferéncia sobre O reto iberoamericano
ante o século XXI.

Entrepobos:
a acción solidária

.

O Sábado 25 ás 20·h., na Casa da cultura en Rianxo, .a ONG'Entrepobos oferece unha conferéncia sobre os proxectos
da organización no terceiro mundo.

Literatura e violéncias
A Asociación Olisb-os oferece un ciclo de mesas redondas. "A pretensión
dun título xeral como Literatura e violéncias é oferecer un espazo de reflexión individuo por individúo sobre a
cortupción da linguaxe, centrada nesta
ocasión na palabra violéncia tan de-'
sustanciada polos meios de comunicación e a sociedade que estes promoven". Dentro do ciclo queda por celebrar o colóquio A violéncia da sorpresa (Xoves 23 ás 11 da mañá no Salón de Graos da Faculdade· de Filolo-

xia de Santiago). A Asociación Olisbos ten preparada a presentación do
número 17 da sua revista o 31 de Marzo na sala Galán, conxuntamente coa
revista Eis. O encontro comprenderá o
recital Outras pornografias, a apresentación da publicación Máquina de
Vapor .de Eis con textos do ll Certame de Narrativa Erótica, e máis unha
festa musical ao remate.

As mulleres
no mundo do tráballo
A Comisión da Muller da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda organiza un ciclo de conferéncias sobre
a situación das mulleres que desempeñan cargos ou funcións públicas na
Galiza. A máis próxima é o Xoves 30
na sala de conferéncias da Fundación
Claudio San Martin- Caixa Galicia (na
rua Xoán Flórez da Coruña), leva por
título As mulleres no mundo do traballo e conta coá preséncia de Pilar Cebreiro e Olaia Fernández.

A imaxe na história

Música
Dolores Duram foi ,unha
compositora brasileira do
tempo en que as mulle~es
non tiñan espazo como
autoras na música

• Boletim Gralha: um ano informana:
do sobre a problemática cultural e lingüística do país. Envio gratuito. Solicita-o no apartado 678. 32080 Ourense.
• Kaos Fanzine Anarquista. En papel
reciclado, o nº2 contén entrevistas aos
Rastreros, Fame Neghra, reportaxes
a Proyecto Luna, Decenso Eleitoral,
comics, .etc. Se queres colaborar, distribuilo, mandar críticas, debuxos, suxe, réncias, grupos, outras publicacións,
etc. podes facelo. Pídeo por 100 pta.
máis 30 pta. para o correo a: Perpétuo
Socorro, 38-3ºEsq. 27003 Lugo.
• Trapo Negro e Noxxxo Zine. Dous
combatentes fanzines que podes pedir
enviando 50 pta. para gastos de envio
ao Apartado 660. 32080 Ourense.
• Mozo de 24 anos, tillo de pais galegos, quixera comezar amizade, ou o
que saia, con mozas ou señoras. Son
bon .rapaz e falangueiro. Mandar foto.
Escreber a: Alberto Seoane Abucide.
Economía, 17-4ºEsq. 48902 Baracaldo. Bizcaia. Bicos a todas.
• Centro de estudos técnicos San
Andrés. Clases de Enxeñeria superior
e técnica, graduado social. rua Naturista López Seoane, 21-23 , entrechán Af: Esteiro. Ferro!. (981) 35 65 66.
•Gatos siameses. Limpísimos, espilidos. Cazadores de prirneira. Un mes de
idade. (986) 46 06 12, de 3 a 5.
• A Associa\:Om da Língua Artábria
tem á venda bandeiras galegas feítas
em teia (tamanho l 15x85) a 1.500 pta.
e em feltro (15x 1O) a 400 pta, junto
com outro material recolhido num catálogo que podes solicitar ao aptdo.
570 do Ferro!
• Son mestre de EXB e busco traballo. Non teño experiéncia, mais moitas
ganas de ensinar. (982) 55 87 49.
• Clases particulares de solfeo e pía-

Carvalho Calero
e a sua obra

Uvegá Teatro pon en cena Copenhague de Xosé Cid Cabido, do 23 ao 25
no Café do Real en Moaña. Despois
actuan na sala Galán de Santiago, do 3
ao 8 de Abril.

{0 escudo de Galiza,
dese~ado

por Castelao,
agora en insígnia.

dolicita a cantidade
que désex:es ao teléfono
(986) 43 38 30 ou ben ao apartado
1371 36200 de Vigo. ·

Envia o import~ total en selos de correos
P.V.P. 200 PTA UNIDADE

As canfoes de Dolores
puram, coas suas

mellares pezas. Unha obra
a converterse en clásico+

Anúncios de balde

O Venres 31 ás 20,30 h. na Federación
de Asociacións Galegas, Emília Pardo
Bazán 25"2º, dl;l Coruña, o Colectivo
Olio de Vidro de criación audiovisual,
oferece a conferéncia A evolución da
imaxe ao longo da história.

Conferéncia organizada pola Associaq:om da Língua Artábria, no Ferro]
o 24 ás oito do serán na galeria Sargadelos, a cargo de Martinho Montero
Santalha. +

popular. -Nana Caymmi, a
cantora baiana de famosa
saga, tira agora un disco,

no na Coruña. Prezos económicos.
(981) 28 62 82.
• Oferezo-me para coidar xente
maior en Compostela e comarca.
Con referéncias. (981) 51 32 18.
• Vendo a bon prezo Curso Prático
Laboral de Seguridade Social (Edicións Deusto), actualizado até 1994.
Interesados chamar ao (986) 89 07 97,
e perguntar por Xúlio.
• Ve'n do cámara fotográfica de 35
mm., réflex. Marca Zenit 12 S. Obxectivo 58 mm ., f:2, Zenit. Teleobxectivo 300 mm., f:4,5. Soporte disparador de gatillo. Filtro : verde, laranxa,
amarelo, kylight. Maletin. Todo a e trear. 35.000 pta. (981) 24 92 56.
•A ociación Cultural Lumieira. Se te
un grupo musical novel e queres meterte no noso circuito de actuacións
diríxete ao Apartado 60 de Carballo.
• Aluga-se apartamento-estudo en
Vigo. Lavadora. Da-lhe o ol. Ideal para estudante. Gastos de comunidade
incluído , 35.000 pta. Ruado E peranto, 2-l ºD. (986) 41 51 36.
• Quixera coñecer xente interesada en
xuntarse para'tocar só percusión (de
todo tipo). Teño local. (986) 31 03 78.
• Grande oferta de discos e casetes.
E. Baños: (986) 41 34 96.
• Somos duas mozas cubanas interesadas en manter correspondéncia
con xente deste país en castellano
francés e inglés. Somos irmás, Dianeya e Darlline Pérez Molinet (21 e 23
anos), polo que ternos a mesma dirección: Orreilly 102 apw 11. # ~rcade
ress y Tacon. Habana Vieja. l O100
Ciudad Habana. Cuba.
•Vendo fotocopiadota Ricoh, seminova. Moi barata. Teléfonos (981) 61
4977e291018.+

Teatro
Copenhague

Pasión
Por Teatro Tatexa os dias 24 e 25 ás
20,30 h., no auditório do concello de
Vigo.

Nin me abandonarás
nunca
A obra de Xosé Posada Curros e Luís
de Gálvez interpretada polo Centro
Dramático Galego, o dia 23 ás 11 da
mañá, e 24 e 25 ás 20,30 h., no auditório de Narón. Logo actuan no Teatro
Principal de Santiago do 29 de Marzo...
ao 6 de Abril, en sesións das 20,30 h.

Squash
Pola Compañia de Maria, até o 31 de
Marz6 en sesións das 21,30 h., na sala
Galán de Santiago.

Ah, ah, ah

oral e cénica da compañia Palique
(Madrid), baseado en texto de Cunqueiro, García Márquez, e Rosa Montero. A entrada custa 800 pta. (500 pta.
para estudantes).

O llomoltranvia
en Valéncia
Ollomoltranvia pon en cena o seu
grande éxito Commedia un xoguete
para GoldoJli, até o 9 de Abril no Teatro Rialto de Valéncia.

É un mundo
maravilloso
Por TBO Teatro, dias 24 e 25 ás 9 da
noite, e día 26 ás 8 do serán no centro
cultural Caixavigo.

Moraina
A supervedette cubana que xa traballara coma artista invitada no Cabaret
Tán Tan da NASA (Santiago), volta ao
mesmo local o Venres 24 ás 22,30 h.
Entrada 800 pta.

Ultranoite

Por Tanxarina Teatro de Títeres, do
6 ao 8 de Abril no Teatro Principal de
Ourense.

Espectáculo de variedades producido
pala NASA de Santiago. Hai función o
Sábado 25 ás 11 da noite. A entrada
vai a 1.000 pta.

Tiempos de ruido

Maquina Total II

O Venres 31 e o Sábado 1 ás 10,30 da
noite na sala NASA (Santiago). Tiempos de ruido (espectáculo de pura pa. J'!'?~~~í'!~· é un .traballo de narración

A segunda entrega da producción de
Chévere Teatro, os días 30 e 31 de
Marzo ás 1O da noite no auditório do
centro cultural Caixavigo. +
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tianismo cunha visión particular do
expresionismo. Completa a mostra
unha grande escultura de máis de 3
m. de cemento que representa o corpo
xacente dun cardeal.

~lega

Na Casa da xuventude de Chantada
até o 24 de Marzo, de 17 a 21 h.
mostra comprende 30 fotografías de
Ramón Caamaño, que amosan como
eran as escolas galegas da Costa da
Morte, nas primeiras décadas do século. Mestres, nenos, xogos pop.ulares,
deportes a condición de vida dunha
Galiza anterior e porterior á Guerra
Civil. Pódense .concertar visitas para
. centros de ensino no (982) 44 16 14.

A.

Yo soy .
tie Mella Compay

Abalada, de Rosana Carnero (detalle)
Páxinas coordenadas por

Nordesia

IAGO LUCA

Na Casa da Parra e en San Martiño Pinário (Santiago), até o 15 de Abril. Recolle traballos de 11 artistas galegos en
pintura, fotografia, escultura, instalacións e audiovisuais. Expoñen: Jorge
Barbi, Tono Carbajo, Rosana Carnero, Carmen Hermo, Holga Méndez, Isaac Pérez Vicente, Antón Reixa, Armindo Salgueiro, Xosé Teiga,
Enrique Vela co e Manuel Vilariño.

Mirada e vi ión
Mo Ira fotográfica aberta na Ca a da
Arte de Vigo." Até o 16 de Abril , de
11 a 14 h. e de 17 a 21,30 h., Sábado
ó de tarde, e Domingo ó de mañá.

Grupo arill iro
Expón no Ateneo Santa Cecília de Marin, de 11 a 13 e de 18 a 21 h. (Domingo e fe tivos de 12 a 14 h). O Grupo
Sarilleiro e tá integrado polas pintoras
vigue as, Aida Fernández, Choni Pedrosa, Anxela García, Pili Pequeño,
Maria Xo é Juste e Gloria Ulloa.

E tá na tuas man
A organización non guvemamental
Entrepobos, o concello de Rianxo e
máis a Confraria de Pe cadores, abren
amo tra Está nas tuas mans, que recolle en fotografía a situación do terceiro
mundo e diversas experiéncias de colaboación e solidariedade promovidas
por Entrepobos. Estará aberta até o
Domingo 26, de 20 a 22 h. (Domingos
e festivos tamén abre de 12 a 14 h), na
Casa do Coxo en Rianxo.

Eu consumo ben
Até finai de Marzo no In tituto Municipal de Educación (Vigo). A II Mostra de Arte Postal recolle o traballo
dunha chea de rapace e rapazas dos
centros in crito no programa Escota e
Arte. Esta edición leva por título E11
consumo ben, polo que resulta unha

crítica ao consumismo ameio dos deseños dos cativos.

Residéncias
universitárias:
perigo de extinción
A Plataforma por un Sistema de Re-.
sidéncias Integrado Público e de Calidade, organiza dentro dunha campaña de información sobre a problemática da residéncia, unha mostra fotográfica abena durante todo o mes de Marzo na Residéncia Universitária do Burgo das Nacións (Santiago). A exposición recolle nun tríptico informativo as
incidéncias más recentes entre outros
aspecto de interese.

Tempos
que hai neste tempo
Fotografias de Manuel Sendón no
Coléxio de Fonseca (Santiago).

Os castelos de Galiza
Até o 10 de Abril na Casa da Conga
(Santiago). Fotografías duns 60 castelos de toda Galiza, coa a sua situación
xeográfica e un estudo histórico arquitectónico, son os principais engados
que recolle a mostra de Xaime Garrido López que expón Coléxio Oficial
de Arquitectos de Galiza.

Xan Vidales
Expón os seus debuxos na galeria Sargadelos de Vigo, até o 31 de Marzo.

Pintura relixiosa
Até o 8 de Abril na sala NASA de
Santiago (San Lourenzo 51-53). Fernando Garcia Varela expón 15 cadros recentes de temática relixiosa ·
baseados na pintura italiana e alemá
antiga. Ven a recrear imaxes do cris-

·

No Café Liceum do Porriño. A mostra
é representativa das propostas artísticas cubanas , ctinha grande variedade
en canto a temas e técnicas ·entre os
criadores. Comprende autores primitivistas, figurátivos , abstractos, pero todos co obxec:tivo comun de representar
a realidade dun povo cunha cultura
afro-latina. Os artistas, agrupados no
taller cultural Luis Díaz Oduardo de
Santiago de Cuba e o complexo artístico El Batey en Mella, xa realizaron exposicións en Alemaña, Franza, Hungría, Itália, etc. Participan os artistas:
Israel Tamayo, Berto Luis Ruano
Ortega, Alberto Lescay, José Seoane, Jorge Knight, Jorge Luis Chávez
e GretteJ. Arrati.

Ferrán Aguiló
Expón esculturas na galeria 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 1Oda noite), recolle as
fotografías apresentadas ao certame
Lugo urhatCo, Lugo rural convocado
polo Patronato de Cultura da vila.

En Lisboa
Fotografias sobre Lisboa de X. Márra
no pub Goleta (rua Monforte) de Lugo. Até-finais de Marzo.

Nixéria
O Auditório de Galiza acolle unha

mostra de arte nixeriana formada por
pezas da colección Azar.

Nordesia
Na Casa da Parra e en San Martiño Pinário (Santiago). Recolle traballos de
11 once artistas galegos en pintura, fotografía, escultura, instalacións e audiovisuais. Expoñen: Jorge Barbi,
ToQo Carbajo, Rosaria Carnero,
Carmen Hermo, Holga Méndez, Isaac Pérez Vicente, Antón Reixa, Armindo Salgueiro, Xosé Teiga, Enrique Velasco e Manuel Vilariño. •

Música
Con Manuela

Miguel

O l 11 de Abril no Auditório de Galiza
en Santiago unha ampla repre enta~
ción de artista galego oferecen un
concerto en olidariedade co mú ico
Manuela e Miguel, nun momento difícil pota enfermidade de Miguel "Tranquilo". No concerto participarán Manuela, Na Loa, Muxicas, Leixapren,
Xoan Rubia, Nani Garcia e Corre
Carmela que Chove, entre outros.
Tamén se pode apoiar a Manuela e
Miguel, facendo ingresos (entidades
públicas ou privadas 20.000 pta., particulares 5.000 pta) ameio da Fila Cero:
ingresos ao nome de Amigos de Miguel ''Tranquilo" na conta 304-20010873/8, Caixa Galicia, O.P. do Ferro!. Maior información no sindicato
Galego do Espectáculo: República do
Salvador, 15-5º. 157,01 Santiago. (981)
599898/599234 (de 10 a 13 h).

Especial fitas porcas
O Sábado 25 de Marzo ás 12 da noite
na Iguana de Vigo. O Especial filas
porcas conta coa actuación dos grupos
Spiral Fish, Merry Melodies e Foggy
Mental Breakdown. A entrada custa
400 pta.

Swing City
Concerto de jazz o Mércores 29 no
Belas Artes de Ponferrada. Tamén actuan o Xoves 30 no Clavicémbaló de
Lugo e o Venres 31 no Casablanca de
Valdoviño.

Davy Spillane Band

· ~

Portugal

Exposicións
75 anos
da escola

31

Sábado 25 ás i 1,30 da noite no Café
Liceum do Porriño (entrada 1.500
pta). Davy Spillane é un músico irlan-

dés fundador do grupo Moving Hearts.
Ten traballado con Van Morrison Chris Réa, Gerry R?ffemy, Kate B~sh e
Elvis Co tello entre outros. A banda
que o acompaña leva alguns dos mellores músicos da irlanda.

Pedro Manuel Guerra
O Sábado 25 ás 12 h., na Casa do Patín (Santiago) . A entrada vai a 700 pta.

Servando Barreiro
O Martes 28 ás 12 da mañá na aula
magna da Faculdade de Matemáticas
(Universidade de Santiago), o cantautor vigués Servando Barreiro, oferecerá un concerto de cantigas tradicionais
e proprias con guitarra e acordeón. Organiza a Coordenadora Cultural da Faculdade e o Seminário de Estudos Etnográficos Arco,de Mazarelos.

Blues na Iguana
O Iguana Clube de Vigo oferece todos
os Xoves un concerto con entrada libre. O Xoves 23 e o Xoves 30 ás 12 da
noite, actuan os Tasmania!J Devils.

Sinfoneta de París ·
O Sábado 31 de Marzo ás 8,30 do serán, no centro cultural Caixavigo. Dirixe Octav Calleya, con Mariana Abacioae no vio lín.

Trisque!
O Sábado 1 de Abril ás 11,30 da noite no Café Liceum do Porriño. Trisque! ten un repertório variado de melodias COJ11posta.s polo grtipo e tradicionais. O grupo participou no inter~
céltico de Lorient e nos certames 'de

música folk de Vilagarcia e Santiago.
Na actuación do Café liceu·m apresen tarán o seu segundo disco
Amar1di. Entrada 800 pta.

Xiradela
Pandereteiras de Arteixo. Actuan o
Venres 31 na casa.do Patín (Santiago).

Inopéxia e Redullos
Os dous grupos actuan o Xoves 30 na
sala NASA.de Santiago, dentro do
espazo de promoción de conxuntos
novos Rock Parrulo. A entrada é libre.

O Grand~ Combo
do Malecón
O Xoves 23 ás 11 da rloite 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 Valcárcel, levan a salsa a Santiago.

Dulce Pontes
.A actuación prevista para o Venres 24 en
Vigo fica posposta para próximos días.

SenhuJuse
Rithm & hlúes, Xoves 23 e Venres 24
na Casa do Patin en Santiago.

Néboa
Hard-core galego. Apresentan a sua
maqueta o Yenres 24 ás 24 h. no Iguana de Vigo. Custa 500 pta. que inch.ien
unha cópia en fita da maqueta.

Covers
O Venres 24 na Caritel (Ourense). •

Luar na i..ubre, da Coruña, o dia 9 no lntercéltico do Porto.

Música
No PORTO:
VI Festival Intercéltico de Porto,
concertos ás 9,30 da noite do 7 ao 9 de
Abril no Cinema do Ten;:o. Actuan: o
dia 7, Realejo (Portugal) e Boys of the
lough (Escócia); o dia 8, Skolvan
(Bretaña) e Fairport Convention (Inglaterra); e o dia 9 Luar na !ubre (Galiza) e Four men & a dog (Irlanda) .
Completan o festival o Debate sobre
A Imprensa folk europeia, o dia 8 ás
16 h., no Cinema do Ter90 (se chove
no Castelo de Santa Catarina); e a Escapada intercéltica, ·o dia 9 ás 10 h.,
con saida do Castelo de Santa Catarina
(visita a Citánia de Briteirns, banquete
celta na Penha e visita ao Museu Martín$ Sarmento). Tamén neste festival
pódese visitar a Exposii;áo sobre José
Afonso (durante Abril no Mercado Ferreira Borges), a Feira do 'Disco Cetifolk (os días do certame no Cinema do
Ter90) e As Imagens Celtifolk (tamén
no Cinema do Ter90).

nacional de fotografia da Secretária de
Estado da Cultura, até o 14 de Maio
na Funda<;lio de Serralves (07-351-2617 51 24).

Teatro
EN LISBOA:

Josa com o violino mágico, teatro de
cores e sombras, Xoves e Venres ás
_18,30 h. na Funda9ao Calouste Gulbenkian (07-351-1-793 51 31 ). Conto
de Janosch adaptado por Elisabeth
Woska, narrado en portugués por Alexandra Torréns, a músicá i11terprétana
solistas da Orquestra Filarmónica de
Munich. A morte. da donzela de Anel
Dorfman, interpretado polo Novo Grupo, de Martes a Sábado ás 21,30 h., e
. Domingo ás 16 h., no Teatro Aberto
(07-351-1-795 58 22). O grande e o .
pequeno de Botho Strauss, pola compañia do Teatro Nacional, no Teatro da
Trinidade (07-351-1-342 00 00). Tres
histórias míticas apócrifas subversivas de Dario Fo, representacións no
Auditório Carlos Paredes (07-351-1Madredeus, actuan os días 31 de Mar715 45 65). Marly. A Vampira de
Ourinhos de Carlos Queiroz Telles,
zo e l de Abril no Coliseu do Porto.
con Maria do Ceu Guerra e Pedro Alpiar9a, no Teatro Cinearte (07-351 -1Ex osicións
396 53 60). Náo ha nada que se coma?" de Francisco Pestana, interpretada
EN LISBOA:
por Estrela Novais, Joao Ricardo, CarJorge Vieira, esculturas até o 25 de
la Carvalho, Marco Horácio e Raquel
Xuño no Museu do Chiado (07-351-1Seixas, no Teatro Cinearte (07-351 - 1347 32 11). Humberto Delgado. O
395 53 60). A pulga tras da orelha de
Generaj sen medo, até o 20 de Abril na
Georges Fey Deau, cenificación de
Biblioteca Museu República Resist~n
Joao Mota, con Femando Gomes, Eisa
cia (07-351-1-774 24 02) . Pedro CasGalvao e Cucha Carvalheiro, até Xuño
queiro as pinturas máis recentes na gano Comuna (07-351-1-727 18 18). O
leria Módulo (07-351-1-388 55 70), até
beijo da muller araña de Manuel
o 28 de Marzo. Bernard Pl0ssu, fotoPuig, por Natália Luiza. Até cr 2 de
grafías na Funda9ao Gulbenkian (07Abril no Teatro Nacional D. Maria II
351-1-793 51 31). Paneis de azulejos,
(Q7-351-l-347 22 46). Ode poética
esculturas e pinturas, de Menez, Pedro
con textos de Cam6es, Pessoa, FlorbeProefü;a, Júlio Pomar e .Jorge Mar- ·
l!i Espanca, Cesário Verde, Bocage,
tins, até o 31 de Marzo na galería RatAlvaro Campos e Antero de Quental
ton (07-351-1-346 09 48). Portugal na
entre outros. Dirixida por Nuno Miobra de Arpad Szenes e Vieira da Silguel Henriques, e interpretada por el
va, até o 25 de Marzo no Museu Vieira
mesmo e máis Víctor Sousa e Claudia
da Silva (07-351-1-388 00 44). Do neoNegrao. Até o 13 de Xuño no Teatro ·
lítico ao último imperador. A perspecABC (07-351 -1-452 59 89). Ao longo,
tiva dun coleccionador de Macau. Até
ao longo da longa roa de Wolfgang
Setembro no Palácio Nacional de QueBorchert, con interpretación de Joao
luz (07-351-1-435 00 39). Cinco expoJorge. Até final de Marzo no Palco
sii;oóes do Brasil: O Brasil dos ViaOriental (07-351-1-868 69 97).
jantes, Lúc"io Costa (arquitectura),
Ruy '?htake, Mário Cravo Neto (fotoNo PORTO:
grafía) e Coleci;áo Pirelli-Masp (pintuLuzes de palco de Arnaldo Leite,
ra), até o 2 de Abril no Centro cultural
Carvalho Barbosa e Heitor Campos
Belém (07-351-1 -301 96 06). Urna reMonteiro, coreografia de Ruben
sidencia aristocrática do romanticisMarks, pola compañia Seiva Trupe,
mo, até finais de Marzo no Palácio Naaté finais de Abril, de Martes a Sábacional da ?ena (07-351-1-923 02· 27).
do ás 21,45 h. e Domingos ás 16 e
21,45 h., no Auditório Nacional Car~
NoPo~no:
los Alberto (07-351-2-200 45 40) . •
A ordem do ver e do dizer, colección

Cmema
Cumes borrascosos.

A incríbel verdade

O Mércores 29 de Marzo, ás 20, 15 e ás
22,15 h., na sala de Caja Madrid, o Cine clube Pontevedra pasa Cumes borrascosos. en inglés e sen subtítulos.

O Mércores 29 ás 20,30 h., no auditóric;> do concello de Vigo dentro da programación do Cine clube Lumiere,
proxectan A incríhel 1•erdade (EEUU
1989) de Ha! Hartley. Entrada_300 pta.

Despois do adiós
O Mércores 29 ás 8 do serán no auditório do concello de Vigo o Cine clube
Lumiere proxecta dentro do ciclo Mulleres e cinema a mediametraxe (60')
cubana Despois do adiós dirixida por
Cristina González. Apresentará o pase
Cristina Fernández da Federación de
cine clubes de Galiza. lmformación no
(986) 22 09 1O.

Buster Keaton
O Centro Galego de Artes da lmaxe
(Durán Loriga, 10. A Coruña), pasa
os dias 30 e 31 de Marzo, ás 20, I 5
h., os filmes A barca, O cara pálida
e O rei dos cow-boys de Buster Keaton. A entrada vai a-200 pta., 100 pta.
co Carné Xove. Información no (981) .
20 34 99.•
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º Luns de Entroido dun_ par de cacos do rural
-

Que tempos, ·
'
nen Se pode roubar aos pobres!
Barbárie

. • HORÁCIO VIXANDE

L

uns de Entroido. Unha carau.ta
con dentes afiados e sangue
na tésta é o mellar xeito de
pasar desapercibidos e expropriar
.os cartas a un par de paisanos que
·non precisan deles para manterse . .
"· O primeiro vive só coa sua muller. ·
Hai nada que vendeu un monte e
non foi quen de quedar calado, de
modo que todos saben que anda
co d!ñeiro no peto. O segundo é un
solteirón solitário e tatexo que
reside onde Cristo deu as tres
voces: Duas pezas fáciles de librar.
A carambola ha ser proveitosa.

·.

Conieza a acción. Oito da mañá. Florinda
Ventureira Seoane e o seu home, António
Patiño Manteiga, viven na parróquia de
Guiña, lugar de Ramonde, no concello de
Oza dos Rios. Hai várias casas nas proximidades, pero non están habitadas máis
que alguns fins de semana. O coche queda uns metros máis atrás, abeirado no camiño para non espaventar aos moradores.
António hai alguns dias que vendeu un
monte e gábase na parróquia polos cartiños que leva no peto. El, é a sua dona,
son algo curtos, pensa a viciñanza. Os Patiño non andan sobrados de nada e teñen
que traballar o campo para sobreviver.

•

•

Algo falla. No momento do atraco, António non está na casa porque vai regar.
Se cadra é mellar asi, Florinda está soa,
de modo que é moi fácil de amedoñar.
As caras van ocultas tras as máscaras. A
vella, cos nérvios, no.n é quen de recordar máis que o áspecto de un dos atracadores: metro setenta, complexión feble,
zapatos finos, pantalón azul, luvas negras e careta. Todo como. estaba programado, do outro nen se lembra.
"Onde vai António?". "Non sei, eu son a
chacha". "Mintes, ti es Florinda e teu home é António. Onde tes os cartas?" "Conmigo non est$.n".

Florinda a pelexona
A vella insiste en non dicer onde van os
cartas, é posíbel que estexan no poder de
António, pero o home non está. O mellar é
subir ao primeiro andar e buscalos. Florinda repense e trata de botar a man ás caretas, e daquela hai que aplicarlle un castigo severo. Un agarra as suas mans no lombo e outro tira de puñadas contra o estómago e o peito, todo coa axuda da arma
de toga. Ela non sabe se é unha pistola,
un revolver ou que. A paisana é pelexona, ·
calza ·zocas e patalea as canillas. A cámbio recebe unha malleira e nunha viaxe
está a piques de perder o peito direito.

• XOSÉ A. GACIÑO

Q

uizais pala miraxe da expresión da modernidade, mesmo
da posmodernidade 1 como
mostra de superación de certos primitivismo, surprendémonos de que a
barbé.ríe siga a formar parte da nasa
suposta civilización. E non parece que
teñamos que surprendernos. Ás veces, contemplamos a aplicación da
barbárie en países de lonxe, xeográfica ou culturalmente (Chechénia, Turquía, Alxéria, por citar os de máis actualidade) e podemos situala como algo allego ás sociedades avanzadas,
nas que nos consideramos situados.

António Patiño non estaba na casa cando atracaron a Florinda Ventureira, por iso os asaltantes marcharon coas mans valeiras.
A.. IGLESIAS

tras através de intrincados camiños.

da ao pescozo. "Está tranquilo e non pasará nada. Irnos arriba e dasme o diñeiro
que teñas".

Manuel Souto Rilo é o vindeiro obxectivo.
Ten 62 anos, vive só - seus pais xa morreron- e a sua casa está afastada do
resto: Dará menos traballo. Todos saben
dos seus escasos recursos: duas vacas
e uns prados que mal dan para pagar a
seguridade social.

Agora todo é máis doado. Manolo da
Baiuca non opon resisténcia e salta as
17.000 que están na sua chaqueta .
"Queda aqui caladiño mentres eu marcho". Manuel é obediente.

A pista, máis alá do paso a nível do feA mañá non foi totalmente proveitosa, o
rro ca.r r i I A Coruñabotin é baixo . Serte
Paléncia, está chea
que o Entroido permide lama e só pode
. tiu agachar a "identidade. Agora cómpre espasar un tractor. así
mañá non toi
que hai que deixar o
tar pendentes das
coche perta das ca- : moi proveitosa,
pescudas da Garda
sas. Sorte que están :
Civil de Betanzos, que
valeiras . Hai que ca- -l só 17~000 pesetas a
traballa coa hipótese
miñar trescentos me- l
de que os encaraputras, e cunha persoa l repartir entre dous
chados eran os mesabonda para consemos. É por esa razón
guir os cartas.
que está a investigar
moi polo miudo en
Non hai ninguén, _un
Cesuras e, sobretodo ,
vello 1430 branca hai
en Oza dos Rios .
anos que apodrece baixo dun pendello.
Mentres, tanto Florinda e o seu home coBen lago aparece Manuel Souto carganmo Manuel Souto, taran perdendo o me-·
do un caldeiro de auga. Non se decata
do dos primeiros dias. O resto da viciñanda presenza de ninguén e hai tempo paza non monstra temor porque por estas
ra prendelo do ombro e botarlle a recortaterras nunca nada mau sucedeu. •

A

A verdade é que non superamos a
etapa de agresividade ·irracional , da
violéncia, presente ao longo de toda a
história da humanidade, até o ponto
de alguns a considerar a parteira desa
história. Non podemos surprendernos
de que ainda se pratique a barbárie ,
pero non debemos perder a capacidade de surpresa e, sobretodo, a sensibilidade que nos fai estremecer ante
feitos tan desumanos. Polo menos
avanzamos en non considerar natural
a crueldade. •

o desaparecer a URSS, un grupo de comisionados ocidentais
comprobou que nos cárceres
do mencionado estado había 138 presos calificábeis propriamente de políticos (a Unión Soviética contaba con
máis de 280 millóns de habitantes).

A

Arestora séguese a clamar desde os
méios de comunicación e desde os
governos oGidentais en contra da po1ítica de dereitos humans en Cuba .
Sabendo o que todo o mundo sªbe
xa de como se vive (e de como se
marre) no resto de Latinoamérica, tan
. insistentes propagandistas dos "valores democráticos" corren o . risco de
ficar ante a opinión pública como Napoleón 111 ante a sua: en cirolas. • :

Manuel é máis submiso
Segundo asaltó. As dez da r:nañá. A distáncia entre Ramonde e A Baiuca, na parróquia de Mandaio, no concello de Cesuras, non é moita, apenas uns quilóme-

En realidade , só uns anos antes vários gardas civis fixeran algo parecido con tres mozos en Almeria, e ain da está sen resolve r o paradeiro do
desaparecido Nani , vítima dunh a escura trama mafiosa no seo da própria policía .

VoLVER Ao REGO

O tempo pasa, António non dá chegado,
Florinda non solta os cartas nen permite
subir ao piso: cómpre marchar coas mans
valeiras. "Volveremos e mataremos ao teu
home máis a ti". Cartas nor:i soltou, pero
polo menos ha quedarlle medo no carpo.

....

Pero outras veces non ternos excusa
para non desacougarnos ante o fenómeno porque a barbárie estoupa ao
naso lado. Agora descobrimos con
horror que o grupo terrorista GAL sobre o que pesa a razoábel sospeita
de estar relacionado cos aparatos de
segurida9e do Estado- praticou hai
dez anos métodos que só parecían
posíbeis en ditaduras bananeras .
Creo que nen o terrorismo etarra xus tifica unha resposta tan selvaxe, nen
esta resposta, á sua vez, pode servir
de argumento para manter unha via
de violéncia sen saída.

A Manuel Souto roubáronlle 17.000 pesetas

\
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