Unha família con só
unha vaca ten que pagar
3millóns de multa ,

AConsellaria xa
· recebiu o anúncio
para cobrar
a supertaxa
· Os 466 millóns de .Pesetas de
multa da campaña 1993-94 que
ian ser pagados, segundo a
Xunta, pola Conselleria e os
compradores, serán abonados
polos gand eiros como xa aseguraba o Sindicato La brego
Galega. Alguns gande.i ros xa
teñen a notificación da multa na
sua casa.
(pax. 9)

A Xunta non ten intención dé reclamar nengun
documento ao Arquivo de Salamanca

Os ·arquivos do
.
.nunca 111a1s
;

A ~eneralitat e o Govern.o Basco reclaman a reparación dos danos
patrimoniais provocados polo exército de Franco. O alcalde de Salamé.inca
manda aos guárdias a custodiar uns papeis e organiza unha manifestación
para oporse ao traslado. A Xunta di que non ten nada que pedir a CastelaLeón, e nen sequer reune nen fai inventário dos arquivos próprios.

Presións de alcaldes do PP
contra integrantes
de listas opositoras

Concelleiro
da Fonsagrada
denúncia
ameazas contra
os seus fillos
O PP está a presionar a posíbeis candidatos para que non
integreñ a lista do BNG. A operación , xa posta en marcha
noutras eleicións municipais ,
arrécia este ano pois, segundo
palabras dun dos máximos diri xentes do PP galaico , "agora o
BNG saca dous ou tres concelleiros en calquer concello que
se apresente ". O PSOE , pola
sua banda, denúncia a utilización de fondos públicos para fi char alcaldes , no que Miguel
Cortizo califica como "transfuguismo potenciado ".
(pax. 7)

Os barcos do
fletán utilizan
tecnoloxia
pon ta
desenvolvida
ná Galiza
Canadá quer afinar o prezo
dunha compra importante de
material militar e aeronáutico á
UE, a cámbio de revisar á baixa os cupos do fletán . A demagóxia do ministro da pesca de
Otaw~, prende nos sócios de
primeira de ·Maastricht , que
asumen os argumentos conservacionistas e renúncian á defensa do caladoiro libre. (pax. 4)

O Valedor do ·
· Povo apenas
acudiu en . 1994 .
aos recursos
de oficio

AVIDA
DE
RAFAEL DIESTE
David Otero
Dirixrdo ó.público escolar e
ó lector curioso, este libro expón
con claridade a traxectoria
ele Rafael Dies_te.

·¡¿~l7!!::~/

ú«-.?i7E

O Valedor do Povo, Xosé de Cora, ven de apresenta:r o informe
anual de actividades nas que se
apreza un importante incremento
no número de queixas deitadas,
senda Sanidade e Xustiza as áreas nas que se receben máis. O
Valedor non é unha institución
vinculante e a sua función limítase ao control das administracións
a meio da recomendación e a suxeréncia. Apesar disto, Xosé de
Cora constata que , ás veces , é
preciso facer vários requerimentos á administración.
(pax. 11)

Arsénio F. de Mesa,
retrato dun cachorro
popular
(pax. 8)

Os alaricanos receben
con ledíeia o prémio
europeo
(pax. 12)

San Simón: homenaxe
ás mulleres ·que
axudaron aos presos
(pax. 15)

Manuel Sendón: 'En
fotografia somos
analfabetos'
(pa?'• 23)

Gardas Civis sen
identificar atemorizañ a
unha insubmisa
durante vários dias
(pax. 18)

Adolfo Scilingo:
.1Eu axudei a·
tirar vivos ao
mar .d esde un ·
av1on a presos
arxentinos'
•

#

Adolfo Francisco Scilingo, capitán de corbeta, denunciou ao
xefe da ,Armada Arxentina, polo
crime encuberto durante anos
de tirar vivos ao mar desde
avións amáis de dus mil presos
considerados desaparecidos.
Scilingo rompeu un pacto de si1$ncio, e reabre a ferida nunca
pechada da ominosa actuación
dos · militares que mataron a
máis de trinta mil arxentinos nos
m:¡os 1976 a 1982. (pax. ·16 e 17)

A investigación da República, a Ditadura e o antifranquismo
p~lverizada nu.nha dúcia d~ arquivos .

A-documentación do periodo histórico
desde 1.93 l permanece secuesfradci
XAN CARBALLA

A teima continuada por obstaculizar as investigacións referid~s á Galiza republicana e antif_
ranquista ten unha censura engadida,
provocada pala dispersión de fontes e arquivos ..Se ben Galiza non contaba en 1936 cun go~erno autónomo, ainda que plebiscitara o
Estatuto, moitos documentos próprios podian ser reclamados a arquivos privados ou aos públicos de Salamanca, Madrid e mesmo
Ciudad Re_
al, por onde circulan sen control nen catalogación por parte das autoridades galegas de Cultura.
Alemaña ven de obter anuéncia
do parlamento ruso para que se
restauren os fondos levados polo Exército Vermello en 1945. ·
Con duas condicións: a reciprocidade alemana cos ·fondos rusos incautados durante a invasión das tropas de Hitler. No caso galego non hai reciprocidade
posíbel: só houbo uns golpistas, ·
que comezaron o saqweo desde
o mesmo 18 de Xullo de 1936.
O obxectivo era moi variado, ·
pero a maiores da procura dun
botin, perseguíase un fin represivo. Até a morte de Franco calquer intento investigador era
suicida, e esa inércia de facer a
história admitindo que se abria
un paréntese intocábel no século XX, acabou por contaxiarse
coma una axioma para o futuro.
Se un salva tJn mangado de investigacións, algunhas publicacións e coleccións de libros, e
os relatos de xornal, atopará un- ·
ha produción raquítica. Segundo Isaac Diaz Pardo, teimudo
na tarea de recuperar a memóri a colectiva, "o medo deixou . Xuntanza do Seminário de Esiudos Galegos en Pontevedra no ano 1928. De esquerda a direita e de riba a baixo: Otero Pedrayo,· Lousada Diéguez, Cuevillas, Risco, Carvalho Calero, Filgueira Valverde, García Paz, Pintos, António Fraguas, Fernández
raices moi profundas: Hai bons
Osório, Pa_rga, Moraleja, Xesus C~rro, Cabeza de León,· Arias Sanxurxo, Álvarez Limese~ e Novás.
historiadores que seguen asustados á hora de talar dese temson resultado dunha conquista ~ escolmados cunha función ese a.sua reconstitución é complipo". Con respeito á polémica
dun estado totalitário, pero na
pecialmente represiva. Só teñen
cada. Está descrito en fichas de
dos fondos de Salamanca, Diaz
transición houbo un· pacto para , un. vencello comun onomástico,
intencionalidade policial e non
Pardo é inequívoco "todo iso foi
non levantar demasiado ruido
expoliado e hai
con estas cues· que devolvelo. A
tión s, sempre
que o acceso
Xunta é a menos '
interesada en dar
n Salamanca
aos arquivos foa coñecer nada,
se aberto".
só lle preocupa
nunha carpeta
ocultar a história,
Pedro López
que pon
como taméR-lle incuestiona que
tereso u a certos
se podan facer
-Separatismo
intelectuais do gagrandes recialeguismo que es- macións desde
incluiase a
taban compromeGaliza, a respeidocumentación
tidos. Prefiren insto do arquivo de
titucións que poSalamanca, "as
sobre a
dan manipular a
requisas que se
história, e asi sufixeron nos pri ·deportaCión de
ceden causas tan
meiros momenabsurdas como
tos non foron a
Castelao e
criar unha instituSalamanca, e
Bóveda a
ción mane"x.ábel
de feito nós nes. ,<;:orno o Instituto
anos fumos
Badajoz .e Cádiz'' tes
Ramón Piñeiro,
dando a ceñe- .
que finalmente
cer algunha do(BERNARDO MAIZ)
era un político de
cumentación redireitas, e fa,n del.
cuperada, como
un centro de filouns libros de acloxia, cando o filóta.s e fichas de '
logo era Carvalho
afiliación de diCalero" . .
ferentes partidos republicaArquivo
nos, entre eles o
heteroxéneo
Galeguista, que
agora foron reSegundo o Direcmesados ao Artor do Arquivo do Reino de Galiquivo Provincial de Pontevedra".
za, Pedro López, "a polémica
ten moito de artificial, que hai
O responsábel do arquivo gale.jf~·~..4#$.
que relaéionar coa actual crisga lembra que o de Salamanca
. e@i~$)$fo<
pación política. Hai direitos xurínon é propriamente un arquivo
dicos que apoian a petición caorgánico "foi formado de aluvión . .•. '·~~,~-·
talana, por canto os arquivos
con documentos de todo tip~,
Millán Astray, n~ meio, co~ '!'ª~d.os falanxistas en _Salamanc:a no an9 1938.

E

'O.medo deixou
raices moi
profundas.
Hai bons
historiadores
· que seguen
asustados
á hora
de talar dese
tempo"
(DIAZ

PARDO)

con senso arquivístico . Tamén
non hai que esquecer que , xa
na democrácia, conseguiu ter
unha utlidade para o cobro das
pensións dos militares republi canos ou tamén para resarcir
aos presos do rexime franquista, cousa que teria sido difícil ou
case imposíbel de non existir o
arquivo".

Problemas de investigación
Bernardo Maiz, autor dalguns dos
máis importantes traballos sobre
o periodo franquista, é experto en
bucear na maraña de arquivos e
sinala vários tipos de caréncias ,
desde "os particulares amarretas
que se creen denos dos arquivos
a institucións que agachan os
fondos comprometidos ou que
non deixan aceso posíbel, fundamentalmente as relacionadas co
exército e a represión".
Maiz fai un percorrido polos fondos esparexidos xeograficamente. "Relacionados con Galiza hai ·
arquivos no antigo Ministério de
Mariña ou no Museu da Mariña
en Ciudad Real, no Arquivo Xeral
da Administración en Alcalá de
Henarés, no Servício Histórico
Militar, na Direción Xeral da
Guardia Civil, en arquivqs policiais diversos (ainda que se falou
da sua destrución por orde de
Martín Villa), en institucións como a Fundación de lnvestigacións Marxistas do PCE ou no Arquivo da.CNT en Amsterdam. lso
é unha parte de que está fóra".
O problema deste tipo de fondos non é so a dispersión xeográfica, senón que nengunha
institución foi capaz de catalogar bibliograficamente º· ~ate-
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Arg_
umentan que foi un roubo e que non ten que afectar- á unidade do arquivo salmantino

A Géneralitat e o Governo Basco dispostos a
•

recuperar os se·us _arqu1vos·
•

non debera ser un banderín de
enganche para fomentar o
sentimento nacional".

Despois de quince anos de negociacións adiadas, a Generalitat e o Ministério de Cultura,
chegaron a un acordo para devolver ao seu lexítimo proprietário, o governo catalán, os arquivos expropriados con fins
represivos, polo governo de
Franco. O Governo basca formalizou no Parlamento unha
petición no mesmo senso.

Xustamente o sanso da reivindicación catalana, levada moi
devagar pola Generalitat, pretende c_onsolidar o seu Arquivo
de Cataluña", baseándose no
antecendete fundamentaf da
constitución do primeiro Jloverno autónomo.
·

Ainda que un grupo de historiadores fala de rotura da unidade de arquivo, parece estabelecerse un consenso xeral
sobre o destino lexítimo de todo tipo de orixin-ais situados
no denominado Arquivo Histórico Nacional de Salamanca,
sobretodo aqueles reclamados organicamente por unha
institución lexitimamente
constituida en 1939.

Na mesma liña abondou o parlamentário González de rx·abarri (PNV), cando asegurq que
"carece de léxica que existan
políticos capaces de considerar
os fondos, tanto bascas como
cataláns, património de Salamanca, cando foron obtidos
mediante as armas".
Lluis Companys presidente da Generalitat, fusilado
•
por Franco, coa axuda de documentos depositados en Salamanca.
o texto reproduce documentos da embaixada española na Franza na busca
de dirixentes roxos pota policia franquista

:
:
1

:
:
1

l
l
l
1
l

Pésie á irrupción nos médios
desta restauración , quentada
desde o concello de Salamanca -que mesmo puxo a dous
ñecer proxectos nunca levarior fusilamento do presidente
policias municipais a custodiar
dos a bon porto, como a consLluis Companys, ten moito a
o arqu ivo- 1 a negociación de
titución dun Arquivo da Guerra
ver coa documentación expoGeneralitat e Ministério, salvaque concentre orixinais ou cóliada á Generalitat.
gardaba a posibilidade de copías dunha chea de arquivos
piar toda a docmentación dedispersos. En Salamanca está
Manifestación e ' firmas
volta, de maneira que, salva- · parte da documentación do
dos os direitos históricos, non
denominado tribunal da repreO governo municipal de Salase perdese a posibil idade de
sión do comunismo e a masomanca (PSOE) e a Junta de
traballo dos investigadores en
neria, en canto a sua constituCastilla e León (PP) , sumápontos non dispersos.
ción tivo basicamente un ob- · ronse a unha mesma petición,
xectivo represivo. De feíto a
convocando unha recollida de
Por outra parte o debate aberdetención en Franza, entrega
firmas na rua e chamando á
to permitiu volver a dar a coá policía franquista, e postemobilizaci6n cidadán, procu-

randa ·apoiarse nun sentimento anticatalán.
Os argumentos dados en favor
posición salmantina
apóianse en ·darle ouco creta á
orixe do arquivo nun expólio ~
represión. Javier Tusell , director xeral de Arquivos e 81blio_tecas en 1979, cando xa a Generalitat comezou cos seus reciamos, insiste en que "hai
-que esquecerse deste tipo de
cuestións. A documentación

~ da

1

Os médios tecnolóxicos dos que
se dispón hoxendia deberan
permitir superar a parte estérJI
da polémica. Un Museu como 0
da Emigración da llla de Ellis en
Nova lorque, ten a disposición
dos seus visitantes un arquivo
informático que permite consultar a ficha dos emigrantes que
entraban en Estados Unidos.
Daquela non só os investigadores, senón o conxunto dos cidadáns , son os beneficiários da
posta a disposición do público
dos fondos incautados polo fas- •
cismo. Sae asi a polémica do 11
aparente debate corporativo en- :
tre investigadores e recupera o 1
seu sentido político.•
:
'

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~
rial . A obstaculizaMaíz do seu traballo dan idea do
ción administrati arquivo
va súmaselle asi
filón que hai por
de Salamanca
o descoñecemendescubrir, "consellos de guera,
to xeral e a falla
formouse de
de conexión dos
fichas relacionahistoriadorés, a eses tempos que até maquillan
Condeados a non lembrar o pasado, .os g~legos
fondos . "na etapa
das coa guerrilla,
nas suas currículas.
vivimos ca tempo en suspenso. A memória do
aluvión
con
de Alfredo Conde
fichas policiais ...
sucedido de 1931 a 1S75 está pechada con
- dinos MaizEn Salamanca
documentos
·Queda orfa asi a identidade, a posibilidade de
sete cha ves en- sete sítios distintos. O chaveiro
mesmo , baixo
becaron a alguns
esculcar na nosa raíz. Moitos pensarán que .
está, moitas veces, nas mans dos protagonistas
escolmados
unha carpeta
universitários para
este é un asunto baladi, unha polémica cultural
da calamidade. O siléncio e o non molestar
que pon se mal
ordenar arquivos .
sen -meirande trascendéncia, cando o que está
conyerteuse en costume, e só pequenos
cunha función
non lembro RePero ese traballo
en xogo é a própria supervivéncia dun país ao
intentos de investigadores e coleccións
gionalismo ou
despois non se
que lle amputan as pernas e os brazos, para
heroicas de testemuña escrita e oral son
represiva"
continuou. Hoxe
Separatismo que
impedirlle valerse de si próprio.
capaces de traspasar o muro do siléncio.
(PEDRO LOPEZ,
entre outras inhai unha obsesión
cluía a documenpor non talar do
No ano pasado celebrouse o aniversário da
O expólio do Seminário de Estudos Galegas
DIRECTOR .
tación sobre a
periodo poi ítico
publicación do Sempte en Galiza de Castelao.
(SEG) é un exemplo perfecto desta desídia.
DO ARQUIVO
deportación de
anteror, até che¿Que é, basicamente, este libro se.nón un esforzo
Roubada a colección de prata, os cadros e os
Castelao e Bóvegar a consideralo
denodado dun patriota que via como o estarzo de
DO REINO DE GALIZA)
libros, cando non queimados, reaparecen aqui
da a Badajoz e
de mal gosto. Enrestauración da memória de nación podía virse
e acolá en mans de particulares. Vinte anos
Cádiz".+
r r iba topas con
abaixo? Os exiliados aventaron o perigo e
despois de morto Franco ainda non se
que as convopuxeron mans á obra. O traballo de Castelao ou
restaurou nen a·honra nen: por suposto, o
catórias de bola tarefa de Luis Seoane coa restauración de
arquivo daquel esforzo imenso que se iniciara
sas de investiSargadelos como proxecto cultural e de
en 1923, e no que ten o seu alicerce profundo a
gación restrí ncomunicación, respondían a ese mesm9 molde.
identidade galega e o nacionalismo. Nen o peso
xe nse a douSó toparon obstáculos e dificuldac;ies que
da contínua denúncia de Isaac Diaz Pardo
tores e dosuperaron a base de estarzo persoal e unha
conseguiron a restauración.
centes uniconfianza decidida en que o destino dun país
versitários,
repousa na ventada dos seus cidadáns.
Como o do SEG outro tanto sucede cos
para ir pearquivos de dentro e de fóra. A toma de
chando o
Se a memória nos vai permitir ser libres·e
posesión de Fraga en 1_989, permitiulle facer
copo e eviconstruir o noso futuro, todos ternos a abriga de
todo tipo de compromisos para a ·galeria que
tar que os
reclamar que se faga a h.Jz sobre os arquivos,
ficaron en nada, e que a actualidade revive.
licenciados
as bibliotecas, as coleccións de periódicos de
¿Que foi da prometida Biblioteca Nacional?
e mesmo
Galiza e de alén mar, e poñelas a disposición
¿Uló a Hemeroteca Nacional que reunise
Os Cono.s parade todos os cidadáns. Se non se aborda con
fondos galegas da Terra, a emigración e o
sellos
dos pourxéncia este traballo, desde os poderes
exílio? ¿Como, onde e para cando o Centro .
deguedan lepúblicos, os meios de comunicación e as
Superior Bibliográfico, que reuniria
rrsteñen
vantar
universidades, de a pouco pode suceder que
informaticamente os fondos galegas de
un acceariba tomoitos non saiban que houbo un golpe de múltiples arquivos e bibliotecas?
so comdo este
estado no 1936, que foron asesinados miles de
plicado
trabapara os
galegas, que moitos outros resistiron durante
Un percorrido por estas temas amasan o medo
investigallo".
vintecincq anos nos montes, e que desde o
á lembranza. Nen Fraga, co seu pasado
dores.
exílio e tamén desde dentro do país foise
ministerial á frente da censura, nen Romai
Na foto, o
Os
reconstruindo a liberdade. Debémosllo ás
Beccaria, subsecretário nun gabinete
do guerrilleiexemvítimas
e debémonolo a nós mesmos.•
franquista,
entre
outros
moitos
altos
cargos
da
ro Benigno
p 1 os
Xunta e do Partido Popular, están interesados
Andrade,
que pon
ANOSA TERRA
· en darlle aceso fácil ao público e aos
Foucellss ·

'Q

A

memória arde

4 A NOSA TERRA
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AGUERRA DA PESCA
¡---------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------

!O lnfor~e Cashin -responsabiliza a Canadá da derrama das pesqu.eiras

G1

.Os ·sócios de·.primeira ·de Maastricht entregan o
fletán a cámbio dun acordo cOmercial con Otawa
• S.X/G.L,
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Os canadianos non atoparon ilegalidades a bordo do Estai. Na fotografia, recebimento masivo do barco no peirao vigués.

servas do .Gran Saneó están estragadas e ach, cano duas causas: o cámbio climático e a sobrepesca. Segundo o Informe Cashin,
o pais que ten baixo a sua responsabilidade as meirandes proporción dos recursos desta plataforma pesqueira, é Canadá

a

No estudo responsabilízase á sobrepesca de Canadá da derrama
do banco. As causas que enumera son a fixación de capturas máximas autorizadas en níveis excesivamente altos, a causa de informes científiicos optimistas; á ·
comunicación de capturas en niveis inferiores aos reais e a práticas pesqueiras destructivas que
incluen capturas de tallas inferio-

res ás autorizadas e de espécies
non previstas.
No Informe Cashin tamén se inclue como causa da decadencia
do Gran Banco a · sobrepresca
por fara das 200 millas, pero esta responsabitidade seria solamente sobre o 5 por cento das
especies demersais atlánticas e
rían,, como pretende o ministro
Tobin, da s.ituación xeral da pesca en Terranova. As pescas de
Jerranova queimáronas os canadianos, segundo eles mesmo recoñecen. Con esta grande operación publicitária sobre o fletán,
só queren buscar unha cabeza
, de turco e facer de paso un trato
me llorado coa UE. +

A. IGLESIAS

OS BARCOS DE PESCA SON
AS NOSAS FÁBRICAS
G.LT
Se puidésemos despezar un barco como o Estai e colocalo debaixo
duha nave con cheminea, teriamos unha indústria complexa. Dunha
parte están as máquinas, que poden levar con eficiéncia miles de toneladas dunha banda a outra do mar. Trátase de motores fabricados nos
nosos estaleiros, con patentes que tomos mellorando e axeitando para
a pesca de grande altura. Despois está o sistema de conxelación unha
complexa fábrica que tamén se fixo con tecnoloxia galega para podermos transportar a pesca desde caladoiros de todo o mundo.
No caso do fletán, e como se trata dunha riqueza que está a mil metros
de fondo, os técnicos de pesca galegas tiveron que axeitar un sonar militar. Nos catálogos das primeiras fábricas de radar do mundo non había
detectores con tanta poténcia. Os guinchos para erguer o copo, tamén
están fabricados nas rias. Houbemos de inventar novos carreteis con feria para dobregar o cabo de acero acumulado de turrar por unha rede de
arastre que traballaba en fondos que
non se consideraran practicabeis hai
só cinco anos. Por fin, están os sistemas de dirección do barco, a máquina auxiliar, os aparellos de comunicacion e navegación. E por supos.to, a mesma embarcación.

--------'

._

Contra a pretensión de Canadá
de se presentar perante a opiniori pública mundial como campeón da protección dos recursos
pesqueiros, nestes días trascendeu o Informe Cashin. Con este
nome é coñecido o Informe do

Cos barcos como_
fábricas en teria,
seriamos un dos
países europeus máis
industrializados"

Os barcos .son a parte mellor do no-·
so tecido industrial. Fixémolos nas
rias a golpe de experimentar todas
as pescas que existiron, a partir da
explotación da beiramar e do cerco
· á vela. A, di!eréncia doutros procesos industriais, a pesca faise ·con patentes proprias que outros paises do mundo compran. A capacidade que
esta indústria ten de multiplicar traballo, non ten parangón con outras fábricas. $ó a frota de arrastreiros do fletán induce 16.000 empregos.

Canadá sobre o esforzo pesqueiro, os rendementos económicos
e a regulación das peqOeiras
atlánticas, que recoñece que no
nariz e a cola do Gran Banco de
Terranova, nas que pescan os
barcos galegas·, por tora das 20Q
millas, só están o 5 por centó das
reserva de pesca de toda a área.

O informe sinala que o 95 por cen-
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Demagóxia conservacionista

to das reservas de bacallao están
dentro das augas canadiarias. Os
científicos recoñecen que as re-

es1

0 SI

Para forzaren a man de Canadá
e romper esta negociación comercial apenas agachada, os
' armadores galegas decidiron
nas últim·as horas regresar ao límite das 200 millas, nos que estaban a pescar unha meia de
seis toneladas diárias. Desde
Luns pasado, os arrastreiros retrasaron a sua pqsición no .caladoiro libre para evitaren a interferencia das patrulleiras o que
recortaría as caputras a unha
tonelada por dia.

Levando o dilema a unha oposición reduccionista entre conservacionistas dunha banda,· e partidários de manter o esforzo pesq u eiro pola outra, tanto Otawa
como Bruxelas volven costas á
defensa do direito de libre navegación en augas internacionais.
A tendéncia crecente do Governo
de Madrid é a de submeterse a
estratéxia do Canadá e da Comisión Europea.
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Canadá quer afinar o prezo
dunha compra importante
de material militar e
aeronáutico á UE, a
cámbio de revisar á baixa
os cupos ao fletán. A
demagóxia do ministro da
pesca de Otawa, prende .
nos sócios de primeira de
Maastricht, que asumen os
argumentos
conservacionistas e
renúncian á defensa do
caladoiro libre.

As últimas reaccións do Governo
español ás presións canadianas
e á negociación privada dos socios ricos da UE, consistiron só
en recusar a militarización do
conflito". O ministro de Agricultura
e pesca non retrucou a pretensión canadiana de· impor un ins..:
pectar en cada barco de pesca.
De feito, a bordo de cada arasfreiro galega viaxa un inspector
da NAFO, dacordo co compromiso internacional, que implica íamén a Canadá, para regular
aquelas pesqueiras.

1---~--

Os fotógrafos canadianos Carole Conde e Karl Beveridge deron a sua visión sobre a
pesca galega, invitados pola Bienal de Vigo.

Repartidos os barcos como fábricas sobre~ nosa xeografia de terra firme,
seriamos un dos paises europeos máis industrializados. Pero Fraga enten~e. que a p~sca é s~itor primário. Non da por ela moito mais que polo
trad1c1onal cultivo de millo, hoxe case reducido a un barco semanal desde
Nova Orleáns a Vilagarcia. A pesca non figura dentro dos planos da UE e
a Xunta confórmase coa SU? desaparición.•
·

------------ ~ ---------------------------------·-----------------------------------------------------------------------~---------------- -

non
tamé
pese
univt
dos
Ser~

que
case
OU X

cen 1
tado1

enpE

tan e
para1
ción
alme
co, 1
resp1
das
milla
conx
can.
ses,
Gres
ca4s
os g•
ta ga

Cam
sión
lóxic
para
sua
naci
coa
que
cios
Unid
ciad<
Xabi
CIG·
ción
pasa
ras e
dos
os p
sus ti
dero
dos
mun
Pese

r--------------------------,
· Rabat quer un· recotte do .75 por cento
Greenpeace

A revisión á baixa do acordo
con Marrocos
-

~

so ve como
esquilmadores
aos barcos
galegos

.

pode producir máis dano que a crise dé> fletán ·
Marrocos quer que as
negociacións coa Unión
Europea para a renovación
do acordo pesqueiro non se
limiten ao caladoiro senón
que servan de contrapeso
para o seu comércio
agrícola coa UE. A
proposta inicial de Rabat é
reducir o esforzo de pesca
nun setenta e cinco ·por
cento.

A direción de Greenpeace sabe
. que Canadá estragou o Gran
Banco en 17 anos de administración exclusiva, pero optou
por gardar silenzo . Ago'ra le- ·
vanta a voz contra os barcos
galegas que éstán á traballar
sobre a pesqueira do fletán que
representa menos do dez por
cento do Gran Banco , no recanto internacional, despois
que a inspección do Estai non
atopase en San Xoan de T erranova nen rastro de sobrepesca.
O súpeto debezo conservacionista da Greenpeace polo fletán , contrasta co seu volverse
de costas na sobrepesca de
Canadá sobre o Gran Banco ,
que levou nestes ano á .completa ruina dos partos pesqueiros
de Terranova.
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Case tres mil mariñeiros de máis
de 200 barcos galegas teñen estes dias a vista posta no dialogo,
que se prevé duro. As delegacións da UE e Marrocos xuntáronse Martes dia 28 en Bruxelas,
encabezadas por José Almeida e
a outra por Mohamed Rami.

A asociación ecoloxista ten que
saber que Canadá derramou non
só o Gran Banco senón as riquísimas pesqueiras do salmón do
Pacífico ; que desde os portos
pesqueiros holandeses, atraque
habitual dos barcos da frota verde, están a someter a un castigo
irreversíbel as pesqueiras da rinc ha que venden inmatura no
canto do arenque que esquilmaran ; que a frota de Bretaña deita
no mercado toneladas de carioca
de tamaño ínfimo ou que os irlandeses venden como Camarón
de Dublin colas de cigala que
non dan o tamaño, Greenpeace
tamén sabe que os noruegueses
pescan a balea azul en moratória
universal e que nas portas de todos os restaurantes de Oslo ou
Bergen anunciase con carteis
que hai balea fresca. Coñecidos
casos de sobrepesca de rusos
ou xaponeses tamén non merecen atención. A poténcia dos Estados desvia a atención de Greenpeace, que procura só os fletaneiros galegas, contra os que
paradóxicamente non hai acusación de ilegalidade. Se existe realmente regresión do Gran Banco , como asegura Canadá, a
responsabilidade do 5 por cento
das reservas (por fóra das 200
millas) deberia repartirse entre o
conxunto de paises que ali pescan. lsto é, entre rusos, xaponeses, cubanos e bandeiras da UE.
Greenpeace abraza alporizado a
ca4sa demagóxica de dar todos
os golpes sobre a cabeza da frota galega.
·
Canadá procura levar a discusión ao terreo da defensa eco1óxica do caladoiro do fletán
para agachar a ilegalidade da
sua acJuación en augas internacionais. Nesta teima canta
coa alianza de Greenpeace,
que ten a sua maioria de sócios no Canadá e nos Estados
Unidos. "Non estarán influenciados estes señores -pregunta
Xabier Aboi, secretário xeral da
CIG:.MAR- pota pésima situación financeira pala que está a
pasar a organizació'n e fan horas extraordinárias ao servizo
do señor Tobin para pagaren
os pufos.? Ou será que queren
sustituir aos afiliados que perderon masivamente nos Estados Unidos e . outras partes do
mundo polos funcionários de
Pesca canadianos?" +

Marrocos pesca
durante os ,
descansos
biolóxicos e vende
o peixe a
distribuidores
galegos.

• SEVERINO XESTOSO

A reduci6n do esforzo pesqueiro,
e o aumento dos paros biolóxicos
están na mente de todos . Claro
que tamén están o volume económico do acorde, capítulo de vital
importáncia para o país magrebino e para o seus papel de bastión
pro-occidental no norte de Africa.
No entanto, Contrarias, Cooperativas, Organizacións de Produtores e Sindicatos , coinciden en
considerar que é moi tarde para
chegar a un acorde anles da data
límite do 30 de Abril.
''Teño a seguridade de que non vai
ser posíbel -di Xosé Manuel Pérez,
da Cooperativa de Armadores dé
Ribeira- entre outras razóns por-
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que Marrocos vai usar dalgun xeito
a política de sempre, de presión,
para que a frota estexa parada e
sexa esa mesma frota a que presione ao Governo ;é o de sempre e
vai volver a selo". Esta opinión
acae coa de Bertin Rodríguez, Patrón Maior da Contraria Santa Tegra da Garda, "Moito teria que eí1'1puxar a Unión Europea a Marrocos.
para estes aceitaren". Asi pensa
tamén Xosé Ramón Fontán, Director-Xerente da ANACEF. Con el
coincide ("sen que sirva de precedente", como el mesmo precisa)
Manuel Caamaño da CIG-MAR.
Por se houbese algunha dúbida, o
Patrón Maior da Garda comenta de
que xa se está falando de prepárar
unhas axudas para esta frota, e iso
non fai pensar en nada bon. "Nós
ainda ternos 15 dias máis por iso
do paro biolóxico, que non é nada,
pero hai outras que comezaran a
pescar hai pouco e xa me dirán se
teñen que amarrar de novo o primeiro de Maio". O Patrón Maior coida que deberian ter información ur-

xente sobre o prazo de pesca e as
condicións. No caso contrário propón atapar unha solución quE! non
sexa o amarre ao peirao ou o desguace, xa que caladoiros existen.
A Administración está ao tanto de
todo o que ecama o sector, pois este fíxolle saber os seus intereses
nos últimos meses do ano 94·. O
acorde que deberia chegar até o 96
finaliza estes dias, poderla considerarse ·coma un documento base de
traballo. Moitos pensar:i que debera
suprimirse a revisión que aplican
os marroquinas cando o acorde vai
pota metade do prazo. Consideran
que deste xeito entréase a Marro. cos a chave para forzar outro acorde. "Queremos un acorde por catre
anos, ou os que sexan , pero que
nese tempo non se lle poda tocar
xa que a estabilidade é necesária
para a explotación do caladoiro".
Todas quixeran, como di a OPP-43
desde As Palmas, "que o acordo
que se asine respeite a todos e cada L!n dos buques e das suas tripu-

lacións que desde 1988 faenan baixo acordo entre a Unión Europea e
Marrocos, xa que en caso contrário
non se trataria dun bon acorde" .

Descanso biolóxico
para todos
Ese medo a un mal acordo respírase tamén na foz do Miño, onde
se pensa que os descansos bi.olóx ico s son prolongados por demais e deberian seren para todos. "Porque ao que non hai direito é a que mentres nós ·estamos
en paro biolóxico eles sigan a
pescar , e nos vendan o peixe".
Pensan ademáis o que lle significaria ter que meter mariñeiros do
outro lado do Estreito nos buques
de menos de 50 T.R.B.
Asi as causas cun país, Marrocos,
disposto a sacar o máximo benefí- ·
cio posíbel do banco Canário-Sahariano, e uns pescadores. galegas
que se temen o piar, a CIG, a traveso do seu portavoz Manuel Caamaño, lembra que, "o ano pasado
en canto se deu o drástico recorte
do acorde pesqueiro que tiña que
rematar n.o ano 96, propuxemos,
públicamente, unha denúncia ex~
presa da intencionalidade marroquiná de ir a un recorte ainda máis ·
drástico da frota galega naquelas
augas. E tamén denunciamos a
atitude de pasividade -o mesmo
que na NAFO- das Autoridades
españolas e comunitárias".

E é que neste Acorde, de moi difícil
par.to, as consecuéncias sociais
poden ser moito máis graves e importantes do que está pasando na
pesqueira do fletán, tanto polo tipo
das unidades como polo número
dos mariñeiros embarcados.+

.
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•A Xunta estuda un
Plano de Estradas que
non póde financiar

•Críticas·do BNG
á caravana de
mulleres de
Samos

•A política de
residéncias de
Villa nueva
alarma aos
estudantes de
Santiago
Os membros dos diferentes
consellos de governo das
residéncias estudiantis e
coléxios maiores reuníronse
nesta semana con
representantes de asociacións
de alunas para debater
propostas e tomar medidas ante
as intencións do reitorado a
respeito das residéncias
estudiantis. As declaracións do
vicerreitor Celso Rodríguez nas
que afirmaba que no próximo
curso haberia unha porcentaxe
de prazas reservadas para
alunas deportistas e que se teria
en conta en maior medida os
expedientes académicos, son
un retroceso para os alunas
represen.tantas do Sistema de
Residéncias Integrado, en
comparación co principio que
rexia as residéncias, destinadas
ás persoas menos favorecidas
economicamente. Os consellos
de governo das residéncias xa
denunciaran o programa do
reitor Dario Villanueva, xa que o
apartado referido ás persoas
con rendas baixas, ocupaba o
terceiro lugar, despois das
solicitudes dos deportistas e dos
alunos cun bon curriculum
académico.+

• IU propón
igualdade de
competencias
para todas as
Comunidades
Autónomas
O programa aprobado pola
Comisión Executiva de
Izquierda Unida de cara ás
próximas eleicións municipais e
autonómicas propón a reforma
dos estatutos de autonomía co
fin de que todas as
Comunidades Autónomas
poidan accederás
competencias de xeito igual que
as nacionalidades históricas. ·
Outras medidas que inclue o
programa son unha drástica
reducción da Administración
periférica do Est"ado e a
corresponsabilidade fiscal.+

• EEUU utiliza o
atentado da
Pan Ampara
bloquear a
venCla de
petróleo de Libia
Estados Unidos está a buscar
apoios na ONU para bloquear
as exportacións petrolíferas de
Ubia. A excusa é a negativa do
país árabe a entregar a dous
nacionais seus acusqdos de
provocar unha explosión ·nun
avión da Pan Am en 1988 n9 ·

O Bloque Nacionalista
Galego criticou a iniciativa do
alcalde de Samos, Carlos
Belón, do PP, de organizar
unha caravana de mulleres
para o vindeiro mes de Xullo ..
A caravana de mulleres, ao
estilo dunha das películas de
Hollywoood, pretende ser o
método máis eficaz para que
os mozos da vila casen. O
concello premiará con
200.000 pesetas a cada
. matrimonio que xurda desta
iniciativa. A montaxe do
alcalde de Samos xa recibiu
as críticas da concelleira
nacionali5ta de Lugo, Branca
Rodríguez, que sinalou que
se importaban mulleres como
mercadorias. O Bloque
anunciou que apresE;)ntará
unha iniciativa no Parlamento
para saber que opina a
conselleira de Família, Muller
e Xuventude, Manuela Lopez
Besteiro, sobre o proxecto
casamenteiro de Carlos
Belón.+
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que morreron 270 persoas das
que a maioria eran soldados
norteamericanos. As
investigacións de Inglaterra e
EEUU deron como resultado
unha acusación contra os
funcionarios libios Abdel Basset
Ali Megrahi e Lamen Jalifa
Fhimah . Estados Unidos
seguen na teima, ainda despois
que se soubera por un informe
da sua Axencia de Seguridade,
oculto intencionadamente, que o
atentado fara argallado polo
Governo iraniano en represália
polo derribo por parte dos
americanos dun avión persa. ·

Este informe, que se fixo público
. nun xornal escocés no mes de
Xaneiro, bota por terra as
excusas norteamericanas para
proibir a venda de petróleo por
· parte de Líbia e endurecer a
postura da ONU contra este
país. Os EEUU cantan ca apoio
do Reino Unido, pero tenno
difícil con outros estados,
compradores de petróleo líbio. A
Liga Arabe xa solicitou da ONU
que se eliminaran as sancións
impostas até agora a Líbia,
unha vez que se comprobou
que non foi o pais responsábel
do atentado.+

•Os cargos eleitos
impeden a Le Pen
apresentarse ás
presidencia is
A proclamación dunha
candidatura ás eleicións
presidenciais francesas ha ir
acompañada da sinatura de
500 cargos eleitos
·
procedentes de 30 províncias
distintas, sen que en
nengunha delas sobrepase
os 50 asinantes, que só
poden apoiar a un candidato.
O lider ultradereitista Jean
Marie Le Pen non ten esas
sinaturas e só conta cuns
poucos dias rnáis para
conseguilo, polo que se dá
por feito que quedará fora da
carreira presidencial.•

•O caso de Lasa e Zabala provoca graves distúrbios
en Euskadi.
A notícia das torturas e o asasinato de Joxean
Lasa e Joxi Zabala provocou manifestacións
de protesta en Euskadi perante a pasada fin de
semana. Os inciden(es máis graves déronse
en Renteria, onde vários mozos lanzaron un
cóctel molotov contra unha patrulleira da ertzaina, provocando o incéndio inmediato. Desta
acción sairon .feridas duas persoas moi graves:
o ertzaina Jon Sagarna e unha moza, Amaia
Arruabar-rena, atropelada pala furgoneta. Nos
dous dias, detivéronse a dez persoas, xa que
en Bilbao unha sucursal bancária foi incendiada, en Portugalete ardeu unha oficina de seguros e en Gernika atacouse outra furgoneta da
ertzaina. Os incidentes máis graves despois
dos de Renteria, producíronse en Tolosa, onde

arderon cabinas , contenedores de lixo e erguéronse barricadas.
·

Unha das tarefas do retiro que a Xunta
terá en Samas os dias 6, 7 e 8 de Abril,
será o debate dun novo Plano de Estradas. Xosé Guiña é o promotor da
idea, que ten tres eivas f~.mdamentais:
a primeira é que ainda non están nen
redacados todos os proxectos do Plano actual, a segunda é que Guiña non ·
conseguiu máis que retrasos na chegada das autovias á Galiza e a terceira é
que a Governo galego non ten xeito de
financiar o novo Plano.+

•Manifestación a prol
da insubmisión en
Compostela
A Alameda de Compostela é o lugar de
partida da manifestación nacional de
apoio aos insubmisos que está prevista
para as seis da tarde do Sábado 1 de
Abril. Pela noite, no Mercado Nacional de
Gado de Salgueiriños, haberá unha ceahomenaxe aos insubmisos presos. Os
pubs da Zona Vella de Compostela venden bonos para acudir á celebración.+

• Ramilo non lle ve
interese comercial ás
viaxes de Fraga
A viaxe que o Presidente da Xunta,
Manuel Fraga, realiza -por Brasil e Paraguai con máis de vinte empresarios,
foi criticada por António Ramilo, presidente da Confederación de Empresarios da Galiza, que participou na viaxe.
Ramilo, que voltou a Galiza antes de
rematar a xira, queixouse da escaseza
de contactos empresariais que se estabeleceran co Brasil antes do início da
viaxe e do seu escaso interese comercial. Fraga recoñeceu erras na organ ización da viaxe pero restoulle Lmportáncia ás verbas do presidente dos empresários . Pero a prensa uruguaia xa
reflectira o descontento da patronal
deste pais porque a crenza xeral era
que os empresarios galegas ian invertir
en Uruguai e non ao revés .
Ao seguinte dia de declarar a pou ca
utilidade da viaxe, Ramilo retractou se
ante as cámaras da TVG , colleu un
avión e voltou a Gal iza. +

As protestas chegaron até Pamplona, onde se
produciron incéndios . e rotura de cristais a oficinas de seguros e_bancos. O delegado do Governo en Euskadi, José Antonio Aguiriano , responsab.ilizou á Koordinadora Abertzale sozialista (KAS) de "intento de asasinato" de cinco ertzainas, que eran os que ocupaban a furgoneta
incendiada en Renteria, e asegurou que apresentaria unha denuncia coa base dun documento no que KAS incita á resposta violenta á
mocidade abertzale polo asasinato de Lasa e
Zabala. Xa se detiveron a tres mozos polo
atentado contra a patrulleira en Renteria. +

• Couceiro exixe
compe':'sación~ por

producir enerx1a
eléctrica

'

O conselleiro de lndústria, António Couceiro , reclamou , nunhas xornadas en
Madrid organizadas polo Clube Espanol
da Enerxia, compensacións económi cas pala produción excedentária de
electricidade. Tamén denunciou a pouca participación que as empresas eléctricas tiñan na criación de riqueza no
país co exemplo de que só representaban o 65% do emprego industrial.+

•A UE aceita unha
denúncia de Adega
contra a autovía Clo
Noroeste
. O incumprimento da lexislación ambiental no proxecto do tramo entre Baralla e O Cereixal da autovía do Noroeste, motivou que Adega apresentaran
unha ·denúnc.ia contra o Ministério e
Obras Públicas ante a Unión Europa .
sobre a legalidade do vial. A Comisión
de Meio Ambiente aceitou a trámite a
denúncia.+
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ELEICIÓNS MUNICIPAIS

Miguel Cortizo denúncia o ·"transfuguismo potenc!ado"

O PP presiona ~ candidatos do ·eNG e
.ficha aos do PSOE
•A. EIRÉ

O PP está a presionar a
posíbeis candidatos para
que non integren a lista do
BNG. A operación, xa
posta en marcha noutras
eleicións municipais,
arrécia este ano pois,
segundo palabras dundos
máximos dirixentes do PP
galaico, "agora o BNG saca
dous ou tres concelleiros
en calquer concello que se
apresente". O PSOE, pola
sua banda, denúncia a
utilización de-fondos
públicos para fichar
alcaldes, no que Miguel
Cortizo califica como
"transfuguismo potenciado".
"Eses do Bloque non sei o que
pensan. Se teño a maioria e
· non podo facer o que queror en
que democrácia estamos"? Estas palabras de Manuel Ligero,
o popular alcalde de A Garda,
xa finado, poderian resumir a
apreciación de moitos cárregos
do PP sobre a oposición nos
concellos . Mellar, pensan , unha
lista única como no Movimiento,
ou uns compañeiros cos que se
poda compadrear. Tanto é asi
que, unha das teimas dos caciques do PP no rural é apresentarse como lista única. Xa non
se trata só de ser alcaldes, senón de aparecer como a única
formación existente.
As dificuldades do PSOE para
montar candidaturas no rural ao
perder peso e posibilidades eleitorais, failles máis doado esa posibilidade de ser os únicos. Pero
apareceulles nestes comícios de
1995 outro inimigo, o BNG. O aumento eleitoral dos nacionalistas
lévaos a conseguir concelleiros
en todos os municípios que apresenten candidatura. Este é un feito novo no panorama político galego, como· recoñecia un. dos máximos dirixentes do PP galaico, ·
que calificaba este ascenso do
BNG como "unha distorsión, por
dous concelleiros do Bloque non
só che dan a lata en calquer concello, senón que che montan plataformas viciñais e cidadáns que
te traen de cabeza".
·

Asi que, as presións
existent~s · xa neutras convocatórias
para impedir que
xente significada socialmente integrase
as candidaturas nacionalistas , acrecentáronse nesta ocasión, con Lugo como
a província máis significada, pois Cacharro, en declive físico,
trata de controlar
ainda máis a sua Jeira eleitoral. "Os métodos escollidos son
os tradicionais , de
presións sobre o
pasto de traballo, sobre a posibilidade de
aprobar as oposicións, ou sobre os
negócios, no caso Os conflitos da Fonsagrada fan que agora as presións acaden cotas que se escapan a calquer es- ·
de telas. Unhas ve- trema da política.
x. MARRA
ces son directas e,
cisamente as que o decidiron.
as máis, sobre a própria família.
moitos concellos para evitar as
presións populares que, a última
Hai que ter en conta que xentes
que antes non se atrevian a milihora, como xa ocorreu outras veEn Poi, outro concello onde o
tar connosco, agora fano", afirma
BNG non ten representación, o
ces lle desbaratasen a lista. Mesalcalde Xosé Luis Fugarolas, faEmílio López, parlamentário do
mo a posíbeis c~ndidatos non se
falará con eles até que os nomes ·
BNG por Lugo.
lou co cabeza qe lista do BNG,
para decirlle que "supoño que
se apresenten na xunta eleitoral,
Como exemplo pódese citar o
porque "as presións non son só
ese empresário que tedes no Bloeconómicas, senón tamén psicode Triacastela, onde o alcalde,
que non irá na .lista. Dille que el
lóxicas e, sobre todo, familiares.
Xosé Manuel Módia, fixo subvir
ben sabe por que non pode ir".
En Cervantes, no Cádabo, en
ao seu coche a un posíbel canHai que ter en canta que moitos
didato do BNG, A. Cela, conmiCastroverde, Portomarín, Palas,
dos candidatos do BNG son xóLáncara, O Páramo ..". Son outros
nándoo a non apresentarse na
venes que están a a comezar a
dos concellos onde máis presións
vida. Uns sen pasto de traballo
candidatura nacionalista. Pero
estábel, outros, recén terminados
este, na vez de ceder, decidiu
existen sobre.os caAdidatos.
os estudos e alguns montando
enfrontarse con el, e, ainda que
explotacións e negócios que deaté daquela se negara a ser caEstas presións levou ao BNG a
penden de créditos ofi9iais ou de
non anunciar as candidaturas en
didato, estas presións foron, prer--------------------------------------------------------------------~------,

Concelleiro de A. Fonsagrada
denúncia ameazas contra os seus fillos
Xoan Xosé Malina, concelleiro
do BNG e cabeza de lista hai
catro anos, denunciou hai unhas semanas ameazas de
marte contra os seus tillos e a
sua muller. Nesta ocasión Malina non será candidato. Outra
denúncia, polo mesmo motivo
foi interposta por Marcelna, unha comerciante da vila, que rec i b i u idénticas ameazas en
chamadas telefónicas que chegaron a gravar. Na Fonsagrada
afirman recoñecer a voz, que
pertenceria a un familiar directo
dunha concelleira popular.
Neste concello, que viviu os

sucesos máis violentos desta
xeira municipal que está a rematar, PP e · PSOE aindéf non
deron a coñecer a sua lista
eleitoral, nen o candidato a alcalde. O PP ten o problema de
seguir a confiar nun alcalde
desprestixiado, Mário Arias,
ou darlle o primeiro pasto a
Isabel Cedrón, co que censuraría, de feito, a sua política
destes catro anos. Tamén son
conscientes do tirón que o hoxe alcalde obstenta entre os
200 tfaballadores forestais
que existen no concello. Serian nestas famílias nas que
se xogaria ·a alcaldía.

O PSOE, que mantivo unha posición ambígua no conflito, tampou co ten doado facer unha
candidatura que non incluia xa
membros desprestixiados. Asi
as cousas intentaron montar unha lista independente na que estivese toda a oposición ao PP.
Esta lista da Asamblea de Viciñ os, controlada polo PP e
PSOE, significaria, segundo o
9NG, "criar unha manobra en;
volvente que subsumise o conflito e que lle podia permitir ao PP
mudar de alcalde e fichar a
membros da lista viciñal". Ante a
negativa do BNG a integrarse
nela, a lista quedou suspensa.+·
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permisos", analisa Emílio López,
experto en socioloxia eleitoral.
Estas presións acrescéntase nas
zonas de montaña nos que os
traballadores do servício forestal
son máis numerosos. Este traballo de intimidación corre por cárrego do deputado provincial Garrido, segundo denúncian traballadores de Návia.
A .presión é menor nas províncias de A Coruña e fDontevedra,
·ainda que tamén existe no rural,
como en Cerceda, onde os mozos que estaban a preparar unha candidatura do BNG foron
ameazados. Ou en- Rodeiro, Dozón e Nigrán. Ex concelfeiros do
PP das Neves denunciaron publicamente as presións para que
non confecionasen unha candidatura independente. En Ourense os problemas son menores e
o BNG está a recoller xente. que ·
milito·u no PSOE, como ocurre
en San Cibrán ,. VilC!marín e Riós.

Iniciativa parlamentar
do PSOE
Miguel Cortizo, o voceiro socialista no Parlamento galega, apresentará proximamente unha iniciativa parlamentar sobre o
''transfuguismo potenciado". Cortizo considera que "se están a utilizar os presupostos na dinámica
de fichaxes de candidatos do
PP". Os dirixentes do PP comprometeríanse, segundo o PSOE,
con alcaldes como os de Salvaterra, Arbo, Láncara e Vilariño de
Canso, a realizar investimeritos
da Xunta para que estes abandonasen o PSOE polas listas do
PP. Cortizo considera esta práctica "ilexítima, antiética e iriadmisíbel, polo que é necesário que dean as explicacións oportunas".
O voceiro socialista afirma que,
ademáis, practican outros métodos clientelares, como "a colocación nas distintas fundacións
que están a pór en marcha para
as . que non se necesitan oposicións. Un exemplo poden ser as
93 persoas contratadas no Centro de Transfusións".
Para o PP .. "os alcaldes queren
o mellar para os seus pavos,
por iso é lóxico _que queiran militar no PP". Hai catro anos, os
alcaldes de Paradela, Sárria e
Samas, xa deciairan pasarse ao
PP "á vista das . obras que nos
prometeron facer", segundo as
próprias palabras.•
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·Arsénio F.·de Mesa, a nova figura do PP ferrolán
• ·MIGUEL TOVAL/FERROL

Arsénio Fernández de
Mesa e Díaz del Río. Un
neme sonoro, pero
descoñecido para a
imensa maioría dos
galegas. Deputado do
Partido Popular pala
Coruña, vicepresidente 1º
da Comisión de Defensa
do Congreso e portavoz
parlamentar. en matérias
de Pesca, Portas e Sector
Naval e Mariña Mercante,
este ferrolán de trinta e
nove anos é un dos recén
chegados á Xunta·Directiva Nacional do
Partido Popular que José
Maria Aznar se empeñou
en rexuvenecer. ·
As recentes aparicións de· Fernández de Mesa nos informativos
das rMios e televisións españolas a raíz do conflito do fletán surprenderon na Galiza, onde até
agora pasaran absolutamente
desapercibidos os seus coñecimentos -técnicos e mesmo p9líticos- en matéria de pesca. E a
sua inegábel facilidade de palabra o que, posibelmente, o teña
situado en lugar preeminente na
dirección madrileña do PP.
Fernández de Mesa e Díaz del
Río chegou ao Partido Popular
nos primeiros anos da década
dos oitenta para ser o primeiro
presidente da organización xuvenil Nuevas Generaciones en Ferrol. Quen compartiu con el responsabilidades políticas naquela
época asegura que "el non entrou na política para pegar carteis, xa naceu para deputado".
Efectivamente, as suas orixes familiares sitúano no ámbito da cativa oligarquia local. Nunha cidade tradicionalmente compartimentada como Ferrol, a rama
dos Di~ .del Río cos que Fernández de Mesa entronca sempre foi
ben considerada entre os milita.,_
res, mariños de carreira e comer-

polo tanto e ao contrario, a Xan
Fernández- alienta. eses ódios
e procura espallalos canto máis
lonxe millar. Un erro de ~uventu
de de Fernández de Mesa é o
ariete que utilizan os partidarios
de Xan Fernández para desacreditar a Romai Beccaria e aos que
aplauden o seu sistema de dirección do partido na Coruña. Froito
da necesidade de fornecerse
dun currículo á altura das suas
expectativas políticas e da sua
arrogáncia natural, Fernández de
Mesa asegurou durante anos
que é enxeñeiro técnico naval e
adornou convenientemente os
seus antecedentes profisionais.

ciantes de princípios de sé~ulo.
De onde ven cando chega a Nuevas Generaciones é difícil de sa~
ber. Os seus inimigos políticos sitúanoo na órbita da desaparecidq
Fuerza Nueva ou incluso nos comandos violentos dos Guerri/Jeros de Cristo Rey, ainda que non
hai dados ·fíábeis que dean crédi- .
to a esta teoria. Os que a negan,.
inciden precisamente na espécie
de padriñálgo político e persoal
que sobre el exerceu nos seus
anos mozos un empresário local
de recoñecido talante liberal-conservador e absolutamente inimigo
da violéncia.
En calquer caso, ·Fernández de
Mesa foi o primeiro presidente de
Nuevas Generaciones en Ferrol,
organización na que militaban
daquela boa parte dos nenas
ben da cidade.· O seu ámbito de
actuación persoal era o Tenis
c;tub, unha institución recreativa
para estes mozos de clase alta
nunfla cidade industrial e proletária. Daquela época lembran os
seus a!Jligos que Fernández de
Mesa "sempre levaba a voz cantante; era o que organizaba as rifas para os máis pequenos ou o
que collia o micrófono para presentar o baile". Naquelas festas
de sociedade adestrou probabelmente o séu verbo áxil e a sua
altivez oratória.
Tras apresentarse por vez primeira a unhas el.eicións municipais en 1983, da man do hoxe
senador e candidato popular á
alcaldia de Ferrol Xan Blanco
Rouco, a sua auténtica estrea na
área da democrácia representativa pr:odúcese en 1987. Nese ano
ocupa o número dous da lista do
PP ás municipais ferrolanas, que
encabezaba o médico forense
Alfonso Cauce Doce. Con Cauce
Doce como alcalde prodúcese a
ascensión de Fernández de
Mesa. "Eu vin nel -afirma Cauce Doce- a un home novo, de
boa planta, con gañas de facer
causas e, sobretodo, un pico de
aura". P9r isa p nomeou primeiro
tenente de alcalde.
Fernán"dez de Mesa era o fio di-

Arrogante e de fácil oratória, está no ponto de mira d!J grupo de Xan Fernández e
mesmo dalgún.dos seus compañeiros d.e partido.

recto que mantiña (e mantén)
Romai Beccaría en Ferrol. Couce Doce non era militante.do PP
cando Romai e Fraga lle ofereceron optar á alcaldia e Fernán. dez de Mesa era, asi, quen representaba as eséncias do partido. De feito, ninguén dubida de
que é a sua boa relación con
Romai Beccaria e a fidelidade á
dirección provincial do partido a
que lle permite o salto do Concello de Ferrol ao Congreso dos
Deputados na V Lexislatura.

riodista escrebeu haí xa anos en
Ferrol que "ten que demostrar
que é intelixente, de tan guapo
que é". Sempre despertou os
ciumes dos seus compañeiros
de partido, habitualmente máis
vellos e máis curtidos na política
ca el, peró con menos habilidades para envolver en palabras
aos seus adversários políticos.
Altivo na figura e na expresión,
utiliza como táctica oratória a
sua facilidade para pór nervosos
aos que discuten con el.

Da sua emerxente figura de xoven político próximo ao aparato
de José Maria Aznar destaca
precisamente isa, a sua figura.
Alto e espigado, bronceado até
no mes de Xaneiro e sempre·es··
crupulosamente peiteado, un pe-

Mais os ciumes que sernpre despertou · convertéronse en Ferrol
en ódio feroz. A polémica situación do Partido Popular na comarca -con evidente división
dos militantes entre afectos e desafectos a Romai Beccaria e

Efectivamente, o currículo oficial
que oferece a oficina de información do PP en Madrid asegura
que se diplomou na Escala Universitária de Enxeñeiros Técnicos Navais da Universidade de
Santiago. Mais na Escola de Ferrol, o seu expedente académico
é imposíbel de encontrar. Compañeiros de estudos lembran a
sua sana de torpe e non lles
consta que rematase. Da inexisténcia de tal titulación dá boa
canta o feito de que, apenas hai
dez dias, un artigo de prensa do
próprio Fernández de Mesa a
propósito da polémica da sua formación profisional non citaba tal.
Incluso, nunha recente publicación de El Correo Gallego a
modo de dicionário de galegas
con responsabilidades en calquer ámbito, o nome de Fernández de Mesa, aparece asociado
tamén á titulación de filoloxia inglesa e á autoria da obra Inglés
cotidiano, dados que xa non aparecen na biografia política que facilita na actualidade o PP. Certamente, sobre as aparéncias de
Fernár)dez de Mesa circulan por
Ferrol dúcias de anédotas, moitas delas contrastadas polos próp rios compañeiros de partido.
Para ilustrar a sua recoñecida locuacidade e capacidade oratória
non hai como a frase que lle adica un dos seus inimigos políticos
e militantes do PP. "Fernández
de Mesa é un tipo que le un versículo da Biblia e di despois que
ten estudos de Teoloxia".•

XUSTIFICOU AS DITADURAS NA SUA VISITA AO PARAGUAY

-FRAGA DE.SAFINA CANDO RECORDA O ·PASADO
A. EIRÉ

Os demócratas paraguaios e~tán de tembleque. O ditador Stroessner ameaza
con voltar. Os militares están a conspirar
e non só se escoita o r.epeniql!eo dos sablesr senón que atemoriza o chirriar dos
tanques saindo á rua. -U país está sumido na inestabilidade política e na corrupGión. Ante esta situación só lles facia falta unha axuda como a de Fraga xusfüicando as ditaduras, ainda que sexa "só
en casos excepcionais e temporalmente".
Os paraguaios e os latinoamericanos xa
saben que, nos centos de golpes de estado que sofreron, os militares sempre se
apoian nas "circunstáncias excepcionais"
e prometen "restituir a democrácia nun
tempo breve". Quen ditamina a excepcionalidade do momento? Sempre os intereses económicos das oligarquias. Como
na España do 36.
Fraga, boí teimudo, ·non reparou na situación na que estaban a viveros países
que o convidaron e, me.nos ainda, que

era o representante do pavo galega. Nen · coerente, por isa é incapaz de facer autose acorda dos mortos, dos exiliados, nen
crítica do seu pasado, tenta logo xustifidos seus familiares. Para el a peripécia
carse afirma que "persoalmente sem de .Franco está xuspre fixen todo o po-tifiQada pprque "deisibel para que evoxou un país un pou1ucionase e mudase
co mellar ·do que o
----~-------- o antigo sistema
atopou".
Mellor
poi ítico español",
para quen? Como
ainda que lago se
seria a Península
de'fina como un
1bérica sen Franhome que sempre
co? .. ." Tanta terra
procura a continuiensaguiñada nas
dade. E, "cando o
gávias coa .xente ,.
cámbio se fai inevimáís válida, tants
tábel", pois hai que
bágoas no exílio
preparar ese cámcon persoas insustibio, apresentándotu íbe is. A trol e a
s e como un dos
tona chapocf.adas
persoeiros que prepotas gazoupas asasinas. Precisa xustifiparou a transicion española.
cación a vida? Pódense xustificar a barbárie e a marte?
E por se non quedase ainda clara a sua
postura afirmou que o golpe de estado
Pero Fraga, que pretende presumir de
do 23-F foi un mal que se trocou en bon .

e

.'O problema radica en
que Fraga se ere hoxe
o home excepcional
que precisa Galiza'

"Non digo que tivese que pasar, pero ao
final o resultado advertiu a moita xente
que non se pode frivolizar sobre temas
importantes". Eses temas que reclaman
unha solución excepcional.
Mais Fraga, o seu pasado, xa é coñecido.
O problema- radica: en que el hoxe tamén
se ere ese home excepcional que necesita
Ga!íza e, sen golpe militar, pero coas mesmas armas da censura, ocultación, nepotismo, cos mesmos trades furando nunha
sociedade cada vez máis dependente da
administración, governa, con desprezo
das minorias (os ditadores sempre teñen
maiorias ainda que sexan democráticas
como Hitler) como se fose ese home eleito
pota história .. Por se fose pouco, homes
que loitaron na mesma etapa democrática
para derrubala, como Fernández de
Mesa, están hoxe a acceder á dirección
partidária. O pior xa non é Fraga, é o fraguísmo. Ninguén lle está a lembrar o seu
pasado, é el quen o recorda. •
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OESMANTELAMENTo' AGRÁR10
Mália o compro~iso da· Xunta, enviarans~ tras a mobilizaci.ón do dia 2

As multas da supertaxci
xa están na Consellaria de Agricultura
• ARANTXA ESTÉVEZ

As ·multas da supertaxa
están na Consellaria de
Agricultura preparadas
para ser enviadas aos
produtores. Os 466
millóns de pesetas de
multa.da campaña 199394 que ian ser pagados,
segundo a Xunta, pala
Consellaria e os
compradores, serán
abonados polos gadeiros
como xa aseguraba: o
Sindicato Labrego Galega:
Alguns gadeiros xa teñen
a notificación da multa na
sua casa e outras fontes
afirman que existen erras
nas multas que designan,
por exemplo , unha cuantía
de tres millóns para un
gadeiro con unha Vaca.
Tomás Pérez Vida! fartouse de
repeti r que a Xunta asumiria o
pago da, supertaxa da campaña
1993-94 no caso de que o Governo Central non se fixese cargo da multa millonária. "Galiza
non terá que pagar as multas",
afirmou no congreso de Xóvenes Agricultores a pasada semana. Agora, o sindicafo maioritário do agro está convencido
que a supertaxa vaina pagar o
productor, directa ou indirectamente , ou sexa, as indústrias
compradoras pasarán recibo
aos gandeiros dos pagos. Outras fontes afirman que as multas están preparadas para ser
enviadas despois da mobilización do Domingo 2 de Abril ,
convocada polo Sindicato Labrego Galego. Semella que algunha colouse fóra da conselleria xa que algun gandeiro xa a
recibiu.
A Mesa para a Defensa do Sector Lácteo, reunida a princípios
desta semana, acordou mobilizacións se non se elaboraba
dunha vez o reparto da reserva
por parte do Ministério de Agricultura para que se adxudiquen
a Galiza as cantidades necesárias para cubrir a actual produción. Antes da reunión, as indústrias lácteas anunciaron que
non ian pagar aos gandeiros os
excedentes da cuota do mes de
Marzo. Os responsábeis das indústrias queren que- o Presidente da Xunta, Manuel Fraga, se
comprometa nos mesmos termos que no ano pasado e, tamén, esperan que se reparta a
reserva. Estes pagos do mes de
Marzo, que se terian que empezar a facer efectivos a meiados
de Abril, afectan a máis dun
80% dos gandeiros galegas.
"A conselleria di que non vai haber problemas coas multas da
campaña 94-95 pero, por outra
parte, non se compromete a tomar medidas", di a secretária
xeral do Sindicato Labrego Galega. Este sindicato non confia
nas palabras do conseJleiro respeito á actual campaña cando
están convencidos que se lle vai
pasar factura aos g.andeiros d.a
pasada.

Se a manifestación do 2 de Abril non fose suficiente, os labregos están dispostos a voltar a sacar os tractores ás estradas.
r--------------------------------------------~------------------------~------------~----~-------------,
·
1
.
.

¡O
l

1
1

1

1
1
1

1

ministro di qu~ non negócia con Bruxelas

O Xoves 23 de Marzo, a Mesa
para a Defensa do Sector Lácteo Galega, acudiu a Madrid a
reunirse ca .Ministro de Agricultura, Luis Atienza. "O primeiro
que ternos que ·dicer deste encentro é que se pospoñeu desde o mes de·Xaneiro que o comezamos a solicitar. Só cando
o SLG convoca unha mobilización para o 2 de Abril, lémbranse do sector: lácteo galega",
afirma Lídia Senra.
Neste encentro, a Mesa apresentou u.n documen~o de con-

Europea e que non se podía
senso no que se manifestaba a
peder un novo periodo transitóimportáncia da producción leirio: Ademáis fixo unha gabanza
teira na Galiza e várias reivindido sistema de cuotas e afirmou
~acións: non cobrar as multas
que Galiza ia sair moi benefida campaña 93-94, estabelecer
un periodo transitório a partir . ciada porque lle ia permitir garantir un prezo. Para a secreta- ..
de agora, amplo de abando paria do SLG, as cuotas benefíra normalizar o sector lácteo
cian a _outros paises cqmo
galega no que non haxa superFranza, que se serven dos retaxa e abrir as negociacións
cortes no sector galega.
con Bruselas para solicitar
máis cuota e maior dereito a
"Cómo se pode falar de compeproducir.
tir en prezos? lsto é unha faláO ministro dixo que non tiña incia. Cando nos equiparemos
ao r.esto de Europa en ·canto ao
tención de negociar coa Unión

nível de fundos públicos, poderemos competir. Cando nos dean por explotación catro millóns
de pesetas como en Franza,
poderemos éompetir", afirm.a Lidia Senra. A reunión en Madrid
foi, en xeral, decepcionante pa- . 1
ra a Mesa para a Defensa do
Sector Lácteo Galega, agás no
tema do respeito das decisións
da conselleria. "Os critér.ios estabelecidos para a produción
non nos benefícian e non son
de xustiza, que é o que non
quer entender o Ministerio", di a
secref ária do S LG. +

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

Mobilización dos

gan~eiros

O SLG ten convocada unha manifestación para o Domingo 2 de
Abril. Nesta ocasión queren- reivindicar por enésima vez o dereito a producir dos gandeiros
galegas, sen cobros de multas
da campañ.a 93-94 e coa garantía de que as empresas do sector paguen o leite aos producto-

"Dende o Sindicato Labrego ereres. Os outros sindicatos memmos que a situación é de abanbros .da Mesa, (Unións Agrarias,
do grave como para convocar
Xoves Agricultores, Unión de
Sindicatos Agrarios e Cooperatiunha mobilización, sobre todo
va de Agricultores), non se uni- · polo anúricio das empresas de
ron ao SLG nesta reivindicación,
que non van pagar. Nós tentamos consensuar unha data difeque foi o ponto central da reu rente á que tiñamos pensad.o
nión. Consideran que as mobilizacións deben facerse cando se
pero houbo unha negativa xeral.
remate o prazo do· pago do leite
Non entendemos como organizacións de defensa dos gandeide Marzo ..

ros non tentan forzar a ·situación actual. Non hai excusa cos
problemas actuais. Se non se
paga o leite finalmente a responsabilidade tamén será das
organizacións agrárias que prefireri esperar sen se manifestar",
afirma Lídia Senra que tamén
denúncia a contracampaña levada a cabo para que fracase a
m·obilización. '+

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

E·'11presários que defenden as cuotas e as grandes explotacións
A aparición da Asociación1 de
Empresários do Sector Lácteo
e das suas. teses ven a reforzar
a postura da UE, do Governo
Central e da própria Xunta. O
seu secretário xeral, e.arios
García Orea, que tora dirixente
de Xoves Agricultores, ere que
só son· viábeis as grandes explotacións Un dos seus argumento.s para garantir a mellara
d~ producción leiteira no país é .
suprimir .progresivamente as _
explotacións ·con menos dun .
número determinado de cabezas de gando. "Dubidamos da

implantación desta a~ociación
recente que di o mesmo que os
repre sentantes institucionais
sobre as cuotas do leite. Dicer
que sobran explotacións é unha barbaridade", di Lidia Senra.

O SLG manten unha postura
aposta á destes empresários
xa que non só non se ere que
sobren explotacións senón que
se afirma que faltan. "Desde o
momento en que non se cobre
o consumo do Estado, non se
pode dicer que sexam.os excedentários no leite. Todos pode-

mas vivir das pequenas e grandes explotacións leiteiras. lncl u so pódese dicir que ·son
máis recomendábeis as primeiras desde o ponto de vista do
medioambiente e da caUdade
do alimento que producen así
como dos pastos de traballo e
da riqueza.do país", afirma a
sua secretária xeral.
Garda Orea sostén que hai
que defender as cuotas lácteas
e que os gandeiros deben mercar cuota para facer fronte a
este proceso. Na sua opinión,

hai que mercar cuota para non
ter que pagar a supertaxa e declara que é o que tan ·as grandes explotaclóns. O futuro, para Garcia Orena, pasa porque
os proq.uctores soliciten créditos á Xunta para pagar a cuota,
senón pagarán a multa. Esa é
a razón pola que esta asociación afirma que só sobreviven
os grandE;is productores. "Os
grandes productores xa coñécen o sistema de cuotas e xa
invertiron. Alguns xa gastaron
trece millóns de pesetas", declarou nunha entrevista.•
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COMERCIALIZACIÓN NO AGRO

Empresa pública
MANuELCAO

A empresa pública é a forma máis intervencionista de actu~ción
do Estado .na economía. Non senda para os modelos marxistas
de tipo soviético nos que a proprieda~e dos meios .de pro~ució~
é un fin en si mesmo para a construc1on dunha soc1edade 1g~alJ
tária no sistema capitalista a empresa pública tende a cons1derars~ como un instrumento ao servizo dos obxectivos da política
económica global. O predomínio teórico do keynesi~nismo prestaba apoio ao intervencionismo estatal que parec1a capaz de
modular o ciclo económico garantindo medre económico, emprego e prezos estábeis. Coa crise .dos anos setenta o pape~ da
empresa públicq enfrenta política e economía e ~uscita apa1xonadas e violentas polémicas, acometéndose políticas de reconversión e privatización de activos.
A xustificación da empresa pública baséase fundamentalmente
na existéncia de fallos de mercado e no logro dunha distribución
da renda de acorde cos intereses colectivos. Cando existen monopólios naturais, estruturas d~. mercado non_ competitivas, ~~ns
públicos., efeitos externos pos1t1vos ou negativos, 1mperfecc1ons
do sistema competitivo, derivadas da información incompleta do
mercado, pódese optar por empresas públicas que abriguen ás
privadas a adoptar estratéxias óptimas ou po~ regulamentar a
actividade. No que respeita á distribución da renda pode utilizarse a empresa pública ~orno instrumento da política rexional ou
social para garantir o mantimento de actividades produtivas en
zonas especialmente deprimidas e/ou de alta conflitividade social cóa intención de criar ou manter_o emprego existente.
Actualmente a posición dominante sobre a empresa pública
avoga p-ola privatización e a des-regulación das él:ctivid_a~,es _e
servizos, dado o aparente consenso a favor da ma1or ef1c1enc1a
das privadas. En realidade, a acumulación de déficits públicos, a
especialización en actividades indu.striais maduras ou en regresión, o fracaso dos centros indüstriais criados _ - - - - - - - - segundo critérios de redistribución interterritorial e a progresiva ínter- ·
nacionalización dos
mercados obrigou a introducir critérios de efi- ·
ciéncia e competitivida- .
de nos peseños de política económica. Porque
.. un ha empresa pública
cos critérios clásicos de
funcionamento só ten
sentido en economias
non liberalizadas nas
que o pooer do Estado é
real, mais, nunha eco. nomia máis aberta e
globalizada as empresas públicas nun país só son privadas no .
mundo. a simples liberalización do sector-aéreo abriga a cambiar a xestión de Iberia, algo imposíbel de acadar ainda que o
Estado é o seu único proprietário. A privatización das empresas
públicas pode utilizarse para pagar as débedas acumuladas sen
relación con nengun deseño de política industrial , quer dicer, facer da necesidade virtude.

'A
.
. progresiva

internacionalización·
dos mercados
obrigóu a introducir
· ·critérios
- de eficiéncia e
competitividade"

O Ministério de lndústria acaba de elaborar· un "Plano de racionalización e modernización do sector público empresarial" no
que se di que ''.o princípio básico do que ternos que partir no proceso de adaptación do sector público ao novo enforno competitivo é que as empresas públicas son ante todo empresas e non
instrumentos de intervención administrativa, de política de rendas ou de re-equilíbrio territo'rial". É a liquidación do sector público empresarial.•

O fin da tempada ·
da pataca rexistou
un incremento
considerábel no
prezo do tubérculo
debiqo á falta de
regulación no
·mercado, Porén,
nen os colleiteiros
nen os
consumidores
conseguiron
·benefícios por esta
,
b
razon e o on
, ~
resultado da cam- ~
paña anúncia un <
vi~deiro ano ·de crise debido ao alto valor da semente e aó agardado incremento da produción.
Cf)

Están altos pala falta de control da produción

Os prezos da pataca anúncian
unha crise na vindeira campaña
•H. VIXANDE

A tempada comezara con prezos baixos, en torno ás 18 ou 20
pesetas por quilogramo, pero ao
chegar o fin, houbo moitos almacenistas que pagaron 75 pesetas por cada quilo. Para os consumidores, os prezos foron máis
altos e chegaron a cen pesetas.
De todos xeitos, os produtores
non se beneficiaron desas subas
porque a esas alturas xa estaba
vendida a maioria da produción.
O Sindicato Labr.ego Galega, ao
comprobar os altos prezos, fixo
unha oferta para que non superaran as 32 pesetas, a cámbio
solicitaba unha garantía de qu
tampouco baixaran das 25.
Xosé Manuel Puga, secretário
de organiza~ión do SLG , propuña un acordo á Consellaria de
Agricultura para estabelecer un
sistema que permití ~a unha estabflidade no mercado e que
consistiría "na criazón de meca. nismos de garantía de prezos e
de contratos agrários entre o~
produtores, e almacenista~ , de
modo que se garantise a produción e non houbese flutuacións.
Oeste xeito, o labrego vendería
o quilo entre 25 e 32 pesetas, e
o consumidor pagaría 50 ou 55
pesetas por cada quilogramo, e
non máis de cen como sucede
agora". A Xunta non aceitou.

A Límia prepárase para unha
campaña desastrosa e, mália
que no 93 fixo distintos esforzos
para dar valor engadido á pataca con embases máis atractivo~, non garante a distribución a
bon prezo e as propostas de
montar unha fábrica transformadora na Límia, elevadas no seu
dia polos sindicatos agrários á
Xunta, non foron escoitadas pola Administración.

A pataca é un cúltivo relativamente estábel, de modo que ,
polo volume que sementou , é
posíbel facer un cálculo da produción. Esta previsión permitiría
chegar a acordes entre os produtores e almacenis.tas , que verían eliminada a incertidurne e
poderian asinar compromisos
para a comercialización.

A semente está cara
"Hai que introducir instrumentos
para impedir que os mercados
se vexan anegados de pataca
cando se dispara a produción ,
hai que protexer o campo. Un
mecanismo de intervención pode ser facer controis sanitários
estrictos, xa que a pataca que
ven de fóra moitas veces non
cumpre os requisitos desexábeis, como se demonstrou re centemente co fraude da pataca
de semente", dixo Puga.•

De momento non haí indicativos
que permitan talar de estabilidade, os altos prezos pro~ocaron
que tamén se disparase o valor
da semente, que vale, no caso
da pataca kennebec, 170 pesetas o quilogramo.
"P robabelmente a campaña
1995-1996, será rnoi abondosa .
Os prezos altos estimulan a produción aqui e en toda Europa, e

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

Semente dinamarquesa
en mal estado
tar a sua venda. A Xunta procedeu á inmobilización cautelar da semente en cuestión e
viu a recoñecer extra-oficialmente o mal estad~ da partida.

Hai un mes que o Sindicato
Labrego Galega denunciou un
fraude coa semente. Un dos
seus afiliados, Defin Feixoo,
mercara na Droguería Agrícola
S.A. de Xinzo, 1.500 quilos de
pataca para a semente a 162
psetas -o quilo. A compra ia
acompañada dun certificado
conforme a semente procedía
de Dinamarca. Pero as patacas estaban podres e traían
sarna e outras enfermidades.
O calibre tampouco correspondía co.. que puña a etiqueta.

Os prezos contrastan cos da
tempada 92-93, cando os labregos chegaron a cobrar 5 pesetas por quilogramo que vendían.
Daquela, a produción na Límia
-principal zona pataqueira galega-· fóra de entre 90 ~ 100
millóns de toneladas. A campaña deste ano foi case tan abondosa como aquela, e recollérori·Se 80 millóns de toneladas.

Diferéncias de prezo
Puga explica as diferéncias de
prezos entre unh.a e outra tem-.
pada debido ao feíto de que no
resto da Península e de Europa
este ano produciuse pouco. "De
feíto, todo isto monstra que .esta
é unlia economía terceiromundista na que non hai regulación
do mercado", explicou o sindicalista agrário. "Non é unha cuestión de intervención, senón do

xa hai moita xente qué está a sementar para recoller unha pataca
que ou non vai poder colocar no
mercado ou que vai cobrar ben
pouco por ela", dixo Puga.

cámbio da política agrária co
control do mercado e non da
produción, porque as cuotas o
único que tan é impedir producir. Hai que organizar o mercado", di Puga.

0 recurso a un notário obrigou
á Droguería Agrícola a recoller
as patacas e devolver os car· tos a Delfin Feixoo. Parellamente, o SLG pediu á Cqnsellaria de Agricultura que abrise
un expedente ao estabelecimento para paralisar a partida
de patacas fraudulentas e evi1

A resultas da actuación da
Xunta, a Droguería Agrícola
pasou de culpar á casa de
Barcelona que subministrou
as patacas e acusar de rnontaxe e falsificación a Delfín
Feixoo e ao SLG.
·

V·

·O Sindicato Labrego Gal ego
pediu o cesamento das importacións de semente porque "é
morralla, ten pior calidade e estamos a recebir novas pragas
e enfermidades". Tamén solicitOLJ un Plano Global para a
erradicación do nematodo
[causante da sarna] e as medí-· :·
das oportunas para a produ- 1
ción de pataca de semente.• :
1
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UNHA INSTITl:JCIÓN EN CUESTIÓN
.Q Valedor do Pavo, Xosé de Cara,

ven de apresentar o informe anual de
actividades nas que se apreza un
importante incremento no número de
queixas deitadas, senda Sanidade e
Xustiza as áreas nas que se receben
máis protestas. O Va.ledor non é unha
institución vinculante e a sua funeión

Limítase ªºcontrol das
ádministracións a meio da
recomendación e a suxeréncia.
Apesar disto, Xosé de Cara constata
que mesmo desde a institución qu~
rexenta é preciso ás veces facer
vários requerimeritos á administración
para acadar algunha resposta.

Xosé de Cora, valedor do Povo
'A xustiza non está pasando un momento feliz'
• CARME VIDAL

Como interpreta o incremento
dun 62% no número de queixas recebidas?
lnterprétoo como un maior coñecimento da institución do Valedor
do Povo. Pode mesmo ser positivo na medida en que a xente se
inteira de que existe esta institución e que cando un direito fundamental está un pouco desviado ou infrinxido a xente acode a
esta institución que pode, cando
menos, argumentar xuridicamente coa administración sobre esa
desviación do direito. A nosa función é fundamentalmente de recomendación, suxeréncia ou recordativo de leis.
Como responde a administración autonómica ás recomendacións que se lle tan desde o
Valedor?
Ás veces compre facer vários requerimentos para unha contestación, pero isto 1ampouco o podemos tomar como unha hostilidade de cara á institución. Quizais
sexa un defeito ·da burocrácia.
Os papeis pasan por un negociado, pasan por ou1ro, e demoran,
e entón nós ternos que reincidir
algunhas veces para que nos
manden un informe que teñen
abriga de mandalo. Pedimos da
administración que sexa comprensiva, dunha grande pureza
democrática, que dar marcha
atrás non é nada mao. Esta é
unha institución de tempo , non
se cría da noite para a mañá, ten
que rodar moito e manterse nese
conceito de independéncia e a
administración vai collendo neste
sentido as nosas propostas.
Das queixas que· recebe evidéncias que se tarda máis
tempo do preciso para resolver recursos administrativos?
Ás veces claro que hai lentitude.
Por exemplo, recursos pastos
contra a administración tardan
meses e meses cando hai un
prazo legal para resolvelos. A administración ás veces obra con
lentitude, pero a nós iso non nos
corresponde evitalo. Agora, cando esa lentitude vai en perxuízo
de alguén, é cando podemos polo de manifesto e facelo saber.

Listas de espera políticas
Vostede mostrouse preocupado polo funcionamento da sanidade pública co problema das
listas de espera na apresentación do informe do ano, que recomen~ación fai ao respeito?
O tema da sanidade é preocupante, pero entando que está

en función da economia. A saO seu papel de control ocanidade ten unha dirección polísionoulle conflitos co. poder
tica e técnica e é
. P~lítico?
complexa en toCando se vai coa ·
das partes. Calé
verdade por diana solución para
ademas
isa? Criar máis
te, cando hai arnon convencer
centros,
máis
gumentos xurídipersoal. .. pero
cos, o que pode
administración
nós á administrahaber son discre~
ción non lle irnos
páncias, porque a
pero
non
ten
dicer o que ten
nível xurídico h.ai
que facer. Podemoitas opinións,
porque tiaber
mos dicerlle, mimoitos critérios.
enfrentamento.
ren , aqui hai un
Podemos · non
artigo da Consticonvencer á adSe se dá o
tución onde se
ministración pero
estabelece como
non ten porque
conflito
porque
ANDRÉS PANARO
haber enfrentafundamental que .
ron resposta nos xulgados,
non é bon, pero é unha estrututodo cidadán ten
mento. Se se dá
non hai boa
direito a unha
pálpase desde aqui o desconra ?<Udícial que está aí e que
o conflito é porvontade por
tento coa administración de
corresponde ao Estado. Hai reprotección sanique non hai boa
trasos no desenvolvimento da
xustiza?
tária e non se lle
vontade por· amambas partes"
Leí Orgánica do Poder Xudicial
presta a atención
bas part~s e. isto
apesar de case levar dez anos
debida . Ese é o
non se explica · A xustiza non está pasando un
momento feliz. Hai unha acuvixente . A xustiza teria que conoso problema .
cando estamos a
mulación de asuntos que retraller outras vías, ter unhas resoA solución en totalar dos servizos
san o seu funcionamento. Per- . lucións máis directas e rápidas
do caso é polítipúblicos de atensoas que acoden ao xulgado a
porque estamos a falar de proca. ~ÓS non poción ao cidadán.
reclamar algunha cousa ven
blemas que normalmente son
demos estar casubstanciais para a vida de calque pasa o tempo e que aquilo
lados e ternos que pór de maniMoitos casos remítense ao
non se pode solucionar. lsto
quer persoa. +
testo esa realidade.
Valedor unha vez non obtive-
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O VALEDOR DA XUNTA
CARMEVIDAL
A institución do Valedor do p'ovo poderia ser
"A sociedade galega é obviamente bilíngüe"
que as deficiéncias que se podan salvar por
xestión directa realizaranse de xeito imediaun bon observatório da realidade social do
di o informe e asi , segundo o Valedor o emto estando en trámite obras de mellara do
país e, nomeadamente do funcionamento da
prego do galega e castellano faise, sen nenAdministración. No entanto, nos informes _gun tipo de condicionantes, ,"segundo o incentro. Abonda a resposta para solucionar o
que anualmente apresenta esfórzase en dar
problema, do mesmo xeito que o compromiterlocutor coque se atopa". E este, contado,
9onta dun estado de causas no que a admiso da Consellaria de contratar táxis para uns
un dos poucos pontos nos que o balance do
nistración actua correctamente na meirande
Valedor cai en valoracións claramente polítirapaces dos que os país se queixaban de
non ter transporte escolar, basta para xuridicas para dicer que "os galegas· necesitamos
parte dos temas polos que a xente se atreve
apresentar queixas. No que pode ser o últicamente zanxar a cuestión. Todo nun ano
igualmente coñecer e aprender a expresarmo ano do seu mandato, Xosé de Cora deno que a Plataforma para a Defensa do Ennos cada dia mellar en castellano. · Idioma
clarou que, no que atinxe
funcionamento . este que, non só é oficial para todos os essino Público saiu multitude de veces á rua
da administración en 396 casos actuou copara reclamar calidade
pañois e hispanoamerirrectamente frente aos 134 nos que o fixo
ante o progrésivo qete- canos senónquefoi en- de xeito incorrecto. Orabén, segundo o Variquecido coas aportarioro do ensino que se
manifestaba por exemledor nun 90,5% destes casos . reparouse a
cións de escritores tan
irregularidade unha vez feita _a reclamación
plo no desmantelainequívocamente galegas como Valle lncliln;,
mento do transporte
pola institución.
escolar.
·
Cel~ Torrente Baltester
A repetida independéncia do Valedor do
ou o poeta José Angel
~icer,
A ·resposta do Valedor
Pavo poderia facer pensar nun espellismo
Val ente".
que disócia o balance do ano coa realidanon deixa en nengun
momento de pór en ciade na que se recollen as queixas diárias
Surprende tamén as
.dos administrados. Os argumentos estritar o a sua posición. A
poucas queixas de ofímente xurídicos e de cumprimento da leAdministración , nomeacio, quer dicer, por vongalidade aos que se remite na resposta
damente a galsga que
tade própria, tramitadas
das queixas eliminan as problemáticas soé a que por competénpolo Valedor. A sua funci as recebe a maior
ción de facer recomenciais. Asi, en canto á normalización lingüís_ parte das queixas, cotica, o Valedor asegura que xa non existe
dacións, recordatórios e
• labora de xeito "correcnengun tipo de conflitividade nun ano no
correxir o irregular funto e dilixente" coa institución e asi "non recoque Paco Vázquez teimaba unha e outra
cionamento da Administración debia mostrar
vez en desobedecer a senténcia do Tribuñece a ninguén responsábel dunha conduta
un esforzo maior para intervir en toda sorte
de problemas aos que Galiza se viu someti~ostil ou entorpecedora das suas funcións".
nal Superior de Xustiza, no que ainda non
da. O informe anual recolle unha série de
E normal así que a institución galega acodise
se recoñece o direito a dirixirse An galego
ás Xornadas de Coordenación de Defensoqueixas coa~ suas conseguintes respóstas e
á xustiza como dá conta unha das queixas
res do Povo en Alicante , cunha comunicaserve fixarse nalgunha delas para lembra,r
respondidas ou no que o Mapa Sócio-linción sobre ruído ambiental. Curioso tarrién
outras moitas qve ben poderian ser tramitagüístico elaborado a instáncias da própria
das de ofício. A demanda de solucionar a
que as queixas apresentadas ao respeito rio
Xunta; e que o Valedor non cita, deu dafalta de hixiene e limpeza dun Instituto de
Valedor do Povo comprometan máis a partidos alarmantes sobre o decrecimento do
culares que ao governo de Galiza.+
Ensino Secundário, a delegación responde
uso do galega na mocidade.
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'Surprende tamén as
poucas queixas ·de
oficio, quer
por .
vontade própria,
tramitadas polo
Valedor"

URBANISMO EDESENVOLVIMENTO LOCAL

A UE escolleuna entre máis d~ duascentas cidades eurqpeas

AHariz, da consigna salvemos o rio
.ao prémio europeu de urbanismo
• XAN CARBALLA

A recuperación do rio ·
Arnoia, o proxecto de
protección do casco
antigo e o conxunto da
pl_
anificación para o
·'concello de Allariz
recebeu o recoñecemento ·
da Union Europea, que
entregou o pasado xoves
23 de Marzo, en Bruxe_las,
o galardón ao alcalde
nacionalista da vila
ourensana.
Os arquitectos Daniel Pino e
César Portela, autores do pro- xecto urbanístico de recuperación recén premiado, expresaban hai poucos dias en Allariz,
nun curso de Arquitectura: "o
problema que un se atopa
cando fai planeamento é saber o que queren as autoridades municipais. Aqui en. Allaríz
topamos ideas claras sobre o
f1,.1turo da vila, disposición para
correxir erras e imaxinación.
Nese caldo de cultivo o traballo é doado". Máis tarde, facendo un percorrido palas
marxes do rio ·Arnoia, Daniel
Pino lembraba o asombro do
representante grego du xuri,
"pero, o ria está limpo!, díxome, como non crendo que iso
fose posíbel. O saneamento
integral da rede de esgotos
está rematado. Puideron face1o moitos concellos, porque
entraba nos orzamentos da
Xunta. Pero moitos cicatearon
porque o custe anual de mantela en bon uso era de dez millóns. Aqui entenderon que era
un investimento abrigado para
o proxecto de desenvolvemento que querían aplicar, aélemais dunha abriga ecolóxica" ..

mantimento, pois cede en aluguer por un periodo limitado a
explotación das instalacións en.Cé;trgándose os concesionários
de facelo.
Os establecimentos abertos até
agora son só unha parte do que
está previsto, "o actual estádio
de fútbol vai ser trasladado a
unha nova ubicación -dinos
César Portela- e no seu lugar
vai haber un xardin cunha grande pradaria, tipo inglés. Por de. trás do valado do estádio vaise
tamén reabilitar outra antiga fábrica, que se incluirá no Parque
Etnográfico"

Reabilitar o casco
O outro grande plan previsto
está na reabilitación do casco
histórico. Actualmente hai un
levantamento moi preciso de
todas as edificacións, con fichas sobre propriedade, alzados, etc ... e unha série de normas de abrigado cumprimento.
"Non tivemos problemas en todo este proceso, porque fixemos algo que debe ser norma:
dialogar continuamente cos viciños. Mesmo cando houbo un
intento de manipulación, dicindo pouco menos que se lle
querian expropriar propriedades á lgrexa, a nosa reacción
foi volver a entrevistarnos con
todos os que o requerian", explica Pino.
O Amoia foi depurado por completo reabilitándose muiños e fábricas de coiro
para usos mixtos (hosteleria e museu).
O casco histórico, cun grao de conservación aceitábel, poderá restaurarse e
impedir a presión destrutora da especulación.
A. IGLESIAS

samente a estética e a fasquia
externa e acomodando no seu
interior parte dunha insfalación
museística con valor de uso.
Desa maneira· un pode visitar un
antigo muiño, e mesmo ver moer o gran os domingos, contem-

piar as antigas técnicas do curtido ou pasar a mañán nun obradoiro de artesania do coiro, con

venda de productos incluida.
Con este sistema de xestión o
concello líbrase dos labores de

Actualmente hai algunhas obras
xa en marcha, e outras proxecta das, como a ubicación da
Fundación Risco na antiga casa
do escritor na vila. "Esta fase
que comeza agora, ainda que
se fixo algo paralelamente á plan if i cac i ón, é moi importante ,
porque para a conservación dun
casco histórico é importante que
estexa habitado. Hai moita xente que está fóra, neutros casos
as rendas son baixas, e daquela
hai que facilitar a financiación. A
médio prazo iranse vendo os resultados".•

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

Anxo Quintana,altalde
'Demostramos que se pode coidar o património criando riqueza a un tempo'

Que nós governemos supón
Nós sempre queremos deixar
que ninguén nos regala nada.
claro que o deserívolvemento loAquí nunca veu conselleiro
cal, tal e como se apresenta por
aí adiante, non existe sen desennen presidente da Deputación,
O efecto ten dous níveis. Darolo económico de Galiza, que os
con cartas e proxectos debaiSer exemplo non nos dá menos publiéidade que se nota na
do. Cúmprese· unha idea básixo do brazo. Nós demostra. afluéncia de xente o que de
cidadáns de Allariz irnos seguir
mos que presentando proxecpor si é positivo. Por outra banca que o BNG defende: a netendo problemas económicos.
tos imaxinativos
Pero dita iso hai
da permite demostrar que se
cesidade de que as equipas
pode facer planeamento en
de governo fagan un proxecto
que dicer que os
e realistas acasenso. protecionista o-que é unban conseguínglobal, sobre o que é e o que
concellos teñen
ha mostra divulgativa que oudose financiapode ser cada concello. Saun marco compe- 'Ninguén nos
tros concellos poden seguir
be.ndo que as realizacións
cións. Máis que
tencia! para usar
regala nada.
a cantidade de
concretas v~rian segundo caen benefício dos
Vostedes aparecen como
da município.
seus cidadáns.
cartas que se
Aqui nunca veu gastan
a clave
Non estamos polo
está
na
sua
concello-xestoconselleiro nen rendabilización
Conxunción pública e
ria, dos que enmáxima. Un petenden que os
presidente da
privada
. so aqui facémoconcellos están
Deputación,
lo valer por catre
para expedir certiAllariz está en transformación
doutro sitio.
ficados
ou
poñer
desde hai vários anos. O núcleo
con cartos e
pontos de luz, _seprincipal das actuacións vese
En canto a renón
que
deben
ter
nas marx·es do Arnoia, ainda
proxectos
un campo compematar hai que
que os plans non están completencial amplo, pater en canta que
debaixo do
tados. A idea coa que governou
ra incidir no benon é só a recua restauración d·e. edificios a
brazo.
peración do ria,
.nestar e na ecoequipa municipal foi procurarlle
nom ia da xente.
senón un plan
usos alternativos, nun plan adepara o casco
cuado a outras instalacións de
histórico e taSupón un obsturismo rural (albergues, paseos
mén para os 92 núcleos de
táculo ser un concello do
a cabalo, camping ... ). Os arftiBNG para buscar ·financiapovoación do concello. Do que
gos muiño's e fábricas de coiro
ción? A que prazo pode ·estar
estamos convencidos é de
(chegou a haber até cincuenta
que o prémio pode abrirnos
finaliz.ado o plan de recupenos seus momentos de esplenDe esquerda a direita: Daniel Pino, Anxo Quintana e César Portela. A. IGLESrAs
ración?
moitas portas. •
dor), mudaron en instalacións
host~leiras, resp.eitando rigoro- · L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - ' - -- - - - - - - - - - - - - - - - _ _ .:_ _ ._ - ..;...: - - - _ ..:_:;;•.:,:,;_ ¿ __ - ·- - - - - _ :_.:. __ .:._ !.._ - - - _ _: __ - - - - _ .... - - ..-.·- - _ _.

Os viciños de Allariz declaraban na mañá que se entregaba
o prémio en Bruxelas, "é o froito de tanto tempo que loitamos". A verdade é que o nú-. cleo do conflito que finalmente
impulsou ao BNG á alcaldía,
fundamentábase na recupera- .
ción do ria. Cinco anos despois
Allariz aparece trasformada, e
a alfaia principal esttt no ria e
no Parque Etnográfico montado
nas suas beiras.

Que efecto pode producir este galardón europeu?

exemplo da xestión municipal do BNG cara as próximas
municipais.
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Unha empresa que concursa á sua xesUón aterece aforrar eses.cartas

O Plano de Residuos dQ Xunta,
un regalo de 40.000 millóns á Fenosa
.

~

•H.VIXANDE

Unha oferta formulada á
Xunta por un grupo de ·
empresas, puxo de
manifesto o negócio que
significa a posta en
marcha do Plano de
Resíduos Sólidos Urbanos
da Galiza. Mentres a
intervención en Sogama
-xunto coa Fenosacostáballe á
Administración galega
40.000 millóns de
pesetas, a nova proposta
aforra eses gastos.
Parellamente, o BNG
planea abortar o Plano
desde a desobediéncia
municipal e consagrar a
reciclaxe como alternativa
global.
A Sociedade Galega de Meio
Ambiente, Sogama, participada
accionarialmente pela Xunta, co
51%, e pela Fenosa, co 49%,
ten que elexir ao adxudicatário
do concurso para a execuciór:i
do Plano de Resíduos Sólidos
Urbanos da Galiza, cuxo orzamento é de 40.000 millóns de
pesetas. O grupo formado por
Dragados e Construcións, Foster Wheleer e Ebara-ABT -que
compite frente a catro empresas
máis- oferece eximir á Xunta
da aportación deses 40.000 millóns e libera aos concellos de
incrementar as taxas do lixo.
Como contrapartida, o grupo
condiciona o mantenimento da
sua proposta a que a concesión
do servizo sexa por 25 anos e
que a oferta sexa aprobada co
apoio dos tres grupos parlamentários: PP, PSOE e BNG.
As taxas municipais de recollida
do lixo e a venda da enerxia
eléctrica procedente da incineración dos resíduos (a Fenosa
está abrigada a adquirir, por leí,
a produción eléctrica que se xenere na Galiza), son as vías de
financiamento que pretenden
empregar Dragados e os seus
sócios, deste modo poderán
acometer un Plano que contempla a construción de 25 plantas,
das que 20 delas son de transferéncia -como a de Guixar en
Vigo--, 4 de reciclaxe e a última
de incineración.
A terminoloxia do Plano da
Xunta é confusa, xa que induce
a erro. Unha planta de transférencia é unha empacadora; unha estación de reciclaxe -haberá unha en cada província-,
está encarregada de separar os
resíduos e a sua conversión en
pequenos bloques combustíbeis que irán á incideradora de
Cerceda. ·
·

O negócio da Fenosa
A produción anual de resíduos
na Galiza abala entre as 700 e
as 800.000 toneladas. A xestión
do lixo e a sua incideración son
un negócio para a Fenosa, pola
posta en marcha do próprio !=>lana, cos 40.000 millóns de inves-

..

.

timento, e tamén pola .
produción enerxética que
xenerará a incineradora
de Cerqeda.

OBNG
•

#

v1gues
defende

Q

reciclaxe
O BNG de Vigo ven de apresentar un Plano Director dos
Resíduos Sólidos Urbanós
que é 1,mha alternativa ao da
Xunta e formula a posibilidade de acometer o tratamento
de lixo cun enfoque oposto
ao actual. Esta idea corresponde coa que leñen os ecoloxistas e supón reducir a
produción de lixo e reutilizar
o que se xenere para evitar
ter que queimalo, xa que esta posibilidade implica un .
problema de contaminación
de fumes tóxicos.

En Cerceda houbo unha
revolución no PP local,
que non quer que no seu
concello se queime todo
o lixo producido na Galiza. O PSOE deste município, pola contra, aceita
o Plano da Xunta.

Alternativas
Frente ao Plano de Resíduos hai ·tempo que levan agromando diversos
proxectos que discuten a
necesidade de queimar
lixo e que ensaian alter-.
nativas como a auténtica
reciclaxe.
Desde 1991 , na comarca
de Ferrolterra, hai unha
planta de tratamento de
resíduos para a compostaxe do lixo para a sua
utilización como abono
agrícola. A planta, situada en Mougá, atendería
de forma mancomunada
aos concellos de Ferrol,
Fene, Neda, Ares e Mugardos, pero está infrautilizada polas diferéncias
que hai entre o concello
do Ferrol e os demais
municípios da zona. De
modo que os trescentos
millóns que custou están
parados, pendentes dun
pequeno investimento
para pór en marcha a
planta.

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

O feito de que a ddade de
Vigo sexa a. que padece
con maior gravidade o problema de acumulación de lixo, motivou que o BNG deseñara un plano progresivo
para reciclaxe dos resí. duos. O vertedoiro do Zondal está a desbordar e a alter.nativa da construción da
1
empacadora de Guixar tampouco é do gasto deste grupo, que apoiou a sua posta
en marcha por razóns de
urxéncia.

A separación do lixo permite reciclar vidro e papel e facer compost agrícola cos residuos
orgánicos.

A Asamblea de Grupos Ecoloxistas e Naturistas da Galiza hai
tempo que fai chamadas aes
concellos para abortar o Plano da
Xunta meiante a desobediéncia.
O Plano non pode funcionar sen
combustíbel. A simples reciclaxe
da maioria do papel, do cartón,
da madeira e do vidro, deixaria o

non abonda para que a cantidade de papel e vidro recollido sexa significativa. De momento,
estes dous concellos só pretenA reciclaxe na Galiza apenas
está ensaiada, unicamente na · den criar unha a:titude favorábel,
pero unha intervención máis deCoruña e Vigo hai tímidos intencidida retiraria grande parte do
tos de pór· en marcha a recollida
selectiva do lixo. A resposta vicimaterial combustíbel do lixo xeñal está a ser moi positiva, pero
rado. •
lixo sobrante nun material de moi
baixo poder calorífico.

CUIÑA XA .P ODE APERTARLLE AS
CLAVIXAS Á PENOSA
A.EIRÉ

Un dos pontos máis vulnerábeis da política de Xosé
Cui.ña é o do Plano de Resíduos. Se nas Autovias,
retrasadas tanto como os trens que xa 'nen paran
en moitas estacións nen pasean a carreira de can
polas vias galegas dos tempos do carbón, a culpa,
ao remate, quen a ten é quen ten o diñeiro. E o diñeiro teno Madrid. O Plano de Resíduos non só o
enfrenta cos seus compañeiros de partido, moitos
deles movidos por intereses eleitorais-localistas, senón cunha opinión pública que, por unha banda,
non aceita o tema dos resíduos como un problema
próprio, de todos, e, pala outra, non comparte a política mediambiental posta en marcha pola.CPTOV. .

lsto é polo menos o que afirmaban persoas próximas ao conselleiro. Coa oferta realizada por Dragados, Guiña salta unha .Pexa coa Fenosa (ainpa
que Sogama terá a última palabra na adxudicación) e poderá negociar nunha posición de forza,
desmentindo intereses ocultos ou alianzas con este grupo empresarial das que se lle veu acusando
no Parlamento. Guiña poderá agora apretarlle as
clavixas á Fenosa.

Pero- a oferta de Dragados, apresentada como
moi beneficiosa, -pois aforraríalle ás arcas autonómícas 40.000 millóns de pe$etas, levaría de
aceitarse que, para 25 anos, Galiza tivese un
A esta.oposición habia que unirlle unha xestión, a
Plano de Resíduos totalmente caduco, pois xa
hoxe, os máis avan?ados apostan polo reciclaxe
de Sogama, . que semella unha concesión ventaxosa a Fenosa. As relacións entre a corisellaria ·e
frente a incineración. Mesmo as directrices dos
organismos internacionais e á própria economía
a empresa eléctrica, foron motivo de polémic·a e
(aumento de coste das embalaxes) fan que a redesde a oposición parlamentar pedíronse explicacuperación de elementos usados non sexa só xa
cións en numerosas ocasións, sen que se consicuestión ecolóxica, senón económica. Vencellar a
derasen satisfeitos. Fenosa aparecía tratando os
aceitación da proposta de Dragados ao apoio dos
resíduos, financiando o plano e tamén auditando a
tres partidos parlamentários galegas, significaria
sua posta en marcha. Guiña aparecía atrapado na
rede dos fios da empresa eléctrica, sen escapató- - atar ainda máis a únha futura administración nacionalista a éste proxecto, cando o BNG rexeita a
ria. Fuxir significaba ir cair ao pozo de lixo que se
incineración.•
acumularía de ~acharo acorde existente.

Agora o Bloque quer facer
recuar á Xunta e a Sogama
para que o Plano oficial tome
un curso aposto. A non colaboración dos concellos coa
Xunta ·deixaria trence o proxecto que rematará coa incineración do lixo. Contado,
esta forza apresentara, en
Decembro de 1994, unha
proposición non de lei para
que o Governo galego aborde a xestión dos resíduos
desde unha perspectiva de
reciclaxe.
O Bloque deseñou un programa para Vigo que cons~a de sete pontos e duas
etapas. Esencialmente, a
intención desta forza é que
no biénio 95-96 o 45% dos
resíduos en peso húmido
sexa separado e tratado e
preparar unha fábrica de
compost. A segunda fase, a
·partir de 1996, consistiría en
completar o proceso de selección do lixo e pór en marcha a fábrica de compostaxe agrícola.
Na alternativa ñacionalista
contémplase a diminución
"de xeito contínuo e progresivo da carga de traballo da
Estación de Transferéncia de
Guixar". 'Ü Bloque teme que
Vigo quede "abocada a aumentar a carga de traballo da
émpacadora, aumentando o
número de tolvas ou a própria 'instalación dunha nova
planta".
A primeira etapa do novo
, plano implicaría incidir máis
nas tarefas de separación
do lixo, ampliando o número
de colectores de vidro e papel até chegar a un por cada mil habitantes e gararitindo "que o material recuperado pela povoación teña
o tratamento que a sociedade agarda''. +
L~---------------------~

CRISE DE ESTADO

MULLE A

O PP APRESE'.NTOU O SEU PROGRAMA ECONÓMICO·.

AZNAR ENTRE CAVALLO E A DAMA DE FERRO
MA.NuEL VEIGA

Garcia ~egro
acusa ao PP
de potenciar a
discriminación
sexista

Loach- os conservadores optaron por . hoxe separa, no tocante a condicións laborais e salaríais, aos traballadores públi- .
gardar de novo a Margaret no baul do que
ces dos privados, disminuia. A igualación
saira e desde aquelas o· Reino Unido xa
producirase por abaixo. Todos contarán
non é o que era. Mesmo voltaron a abrollar
coa mesma inseguridade no emprego,
nas suas universidades e>s estudos marxis•C.V.
coa mesma arbitráriedad.e de horários e
tas, síntoma inequívoco de que a crise recunha dramática redución de servícios sotribuira o sentido ás teorias sobre a loita
A deputado do BNG Pilar Garciais.
de clases.
cía Negro denunciou que o -PP
estaba a desenvolver unha "poAznar anúncia agora o seu programa de
A doctrina neoliberal que trae Aznar na so1ítica aberrantemente sexista"
·
·
baqueira consiste nun
supresión de altos carco patrocínio de concursos de
beleza pola Deputación de Lugos, a redución de - - - reaganismo seródio,
asesores e a obrigatonun PSOE sen ambiguigo e a Consellaria de Sanidade
riedade de que tanto
t
dades estatalistas, nune Servizos Sociais e a prograha medicina de Cavallo,
subsecretários, como
mación por parte do alcalde de
directores xerais seministro de economia
Samos dunxan funcionários de
·
arxentino que paga os
Co proxecto de capitalismo popular, os neoha "caravacarreira -o contrário
intereses da débeda co
conservadores británicos prometeron a cada
na de mullecidadán residente nunha vivencia municipal
por certo do que o seu
FMI a base de privatizares que vemesmp partido fai en
0 i
cións. Todos teñ.en en
-modelo frecuente en Inglaterra- a posibiñan a solulid ade de facerse proprietário da casa, a
Galiza-. Pero o mielo
,comun o bon comezo e
cionar o prodo proxecto esta na
o mal final. Un remate
cámbio don crédito non demasiado caro. O
blema desector público conseguia capitalizarse cetriste que deixa aos pairedución de impostes,
mográfico do
sen disminuir as penses baldados , ce seu
dendo parte do seu património e os cidaconcello".
sións. Como se canseO
tecido social enxoito e o
dáns ·aceitaron contentos ante a posibilidade
gue sacar o mesmo disentido da dignidade
de teren casa própria. Tocas foron felices
En várias ini mancado por décadas . ciativas paraté que eses mesmos cidadáns se decata- . ñeiro da caixa pública
conforme se reducen
A Caballo chegáronlle
ron de que cada vez era máis difícil pagar
lamentares a
tamén os ingresos?
precisamente astes dias
os créditos, de modo que ao final moitos fideputada
Pois vendando empreas más notícias, orixinacaron sen cartas e sen casa. Por aquela
nacionalista Pilar Garcia Negro.
sas estatais rendádas en México e contaépoca .este periódico titulou: A dama de fecritica o si beis. Por exemplo o
xiadas en horas aos inrro cos pes de barro. Fraga quedou calado
léncio da Consellaria de Famígrupo Teneo, Argentaria, Repsol, Endevestidores do cono sul :
para sempre e non voltou a referirse, máis
lia , Muller e Xuventude e do
·que excepcionalmente, a sua benquerida
sa .... lsto fornecerá ao Estado uns ingreServizo Galego de Promoción
Este é o momento feliz de Aznar. Cabalgará
sos preciosos que servirán para apresenThatcher.
da lgualdade do Home e da Muglorioso quizá unha lexislatura e despois hatar un balance positivo durante os primeiller ante un "clima de patrocinio
berá que recompoñer os sindicatos, os bairos dous , tres ou quizá catro anos, cunha
Unha vez que o Reino Unido botou pala
directo do sexismo máis bruto"
rros inzados de delincuentes e de pobres e
notabel redución do deficit público do 8%
borda o seu otrora modélico estado de bepor parte das institucións públia solidariedade, ladrillo a ladrillo, como se
nestar, última renda dos tempos imperiais,
actual ao 3% que exixe a UE para ingresar
cas galegas. Garcia Negro lemas experiéncias dos outros non servisen pana primeira velocidade.
e na sua sociedade comezou a agramar a
bra que "apesar desta elevación
ra nada. Entón voltarán a lerse os libros de
violéncia, a insolidariedade e a frustración
institucional , contemplamos ,
-tan ben retratados polos filmes de Ken
De paso, o PP consegue que a fenda que
Carlos Marx.• .
abraiados, como non se fai cou sa de alcance en matéria de política positiva a prol das mulleres
e en contra da sua discriminación , senón que ainda se apiora
a situación, volvendo, ou ainda
recrudecendo , as práticas detestábeis do pasado".

Pudo ser un epíteto intencionado ou un
. lapsus freudiano, o do dirixente do · ~P que
calificou o programa económico apresentado esta semana por Aznar como un modelo de capitalismo popular. Con estas
duas palabras definira tamén o seu proxecto para o Reino Unido a célebre Dama
de ferro na sua chegada ao poder a comezos dos oitenta. Margaret Thatcher iniciou
a sua etapa con glória -Fraga non cansou de loubala durante moitos anos- e
rematou por ser relevada, con máis amargor que homenaxes, por un membro do
seu próprio partido, o actual primeiro ministro John Major.

'D es d e a Tha Ch er

a Cavallo
todos os seguidores
d 1b ¡ ·
era lSffiO teñen
en COffiUn
o bon comezo e
mal final"

-~%,"'~

ARCES

Poderán optar ó premio tódolos autores de calquera
nacionalidade, sempre que os traballos estean escritos
en lingua galega.
Os traballos serán orixinais e inéditos e a súa extensión
non será mehor de trescentos versos.
Os traballos presentaranse por quintuplicado,
·
mecanografados a dobre espacio, por unha soa cara, e
debidamente grampados ou encadernados, achegados
en sobre ·cerrado, no que conste o título da obra e o
lema do autor.
Os traballos deberán enviarse en sobre ou paq_uete
cerrado no que se faga constar "V Premio de Poesía en
Língua Galega Miguel González Garcés 11 , ·á Diputación
de A Coruña C/ Alferez Prov.isional s/n.

O prazo de admisión de orixinais finaliza o día
vintecinco de abril de mil novecentos noventa e cinco.
Establécese un premio único dotado con setecentas
cincuenta mil pesetas.
Información: Departamento de Cultura.
Telfno.: (981) 18 33 19.
• Bases publicadas no B.O.p. o día 27 de Marzo de 1995.

A deputado do BNG criticou du ramente a celebración de "misses da terceira idade" por parte
da Consellaria de Sanid ade e
de "Raiña do Tu rismo Mundial"
pala Deputación de Lugo e, ante
a resposta do PP de considerar
que non se estaba a realizar un
trato vexatório das mu lleres instou a Romai Beccaria a que se
apresentase unha muller da sua
família ao certame patro ci nado
pala Consel laria da que é titular
mentres lle indicaba a ManueJa
Besteiro que se dirixise "ao seu
men tor Cacharro Pardo para
que deixe de facer machadas".

Siléncio
de Manuela Besteiro
En canto á "caravana" organizada sobo patrocínio de centos de
miles de pesetas p~ometidas polo
alcalde do PP de Samos, que
quer atraer a cen mulleres ao
conceUo para solucionar a sua
despovoación, Pilar Garcia Negro
considera que se trata dunha "pe- .
lítica de prostitución encoberta
das mulleres" ante a que a consellaria da que é titular Manuela
Besteiro, máis o SEGAPIHOM,
"calan e outorgan ". Segundo a
deputada nacionalista os cartos
públicos teñen que ser empregados en función da "bondade social" das actividades apoiadas e
nestes casos "desméntese, perversamente, tal axioma, implicándose directamente e financeiramente no patrodnio e organización de aberrantes mostras de
gado humano".•
.
'
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Redondela homenaxea -ás mulleres que axudaro_
n aos presos da illa

Víveres e .·r oupas para a república de San Simón
• ARANTXA ESTÉVEZ

Perante dez anos a
romántica illa de San
Simón, fronte Redondela,
serviu para fins que nada
tiña que ver con cantigas
nen romances. Catro mil
presos pasaron invitados,
primeiro polos sublevados
·liderados por Franco e,
despois, polo seu réxime xa
victorioso, De 1936 a 1946,
galegas e non galegas
compartiron a prisión e
coñeceron a solidariedade
dos habitantes de Cesantes
e Redondela, sobre todo
das mulleres.
As axudas materiais e os ánimos proporcionados por aquelas
mulleres de Cesabtes, Arcade e
Redondela serviron para que os
presos non perdesen a esperan"
za completamente . Mália que
moitas xa morreron , máis de trinta sobreviven con perto de oiten1a anos e lembraron con emoción eses anos na homenaxe
que lle fixo en Redondela a asociación de mulleres "Xanela".
Esta asociación elaborou un trabal! o de investigación no que
tentaron identificar a todas as
mulleres supervivintes daqueles
anos; as que, dun ou outro xeito
axudaron aos presos políticos da
Guerra. Lavar a roupa ou levarlles de xantar en pequenos paquetes eran regalos de abondo
ñunha prisión onde a suxedade e
a fame estaba á orde do dia. Pero non toda a axuda que.dou aí
como o amasan as relacións que
se estabeleceron despois no caso dos presos máis afortunados,
os que acadaron a liberdade.

Dese xeito, foi como o ponteareán Alfredo Bautista, que xunto co seu irmán, estivo preso
en San Simón, unha das paradas obrigatórias pola sua ideo_
loxia, coñeceu á sua dona. Maruxa levaba o _x antar a un preso de león cuxa família, adi-_
ñeirada, trasladárase a Redondela. Ela traballaba nun restaurante e era a encarregada· de ir
á illa. Alfredo coñeceuna,. namorouse e levan máis de corenta anos casados'.
Unha muller presente na homenaxe de "Xanela" relatou co mo o fusilamento do seu pai en
Vigo provocou que a nai e máis·
a tia comezaran . a lavar a ro upa dos presos de Figueirido.
Entre as suas amigas, están as
filias dalg1:1ns deses presos non
gal egos.
Na homenaxe éstiveron presentes perto de trinta mulleres.

ainda que, despois se compartisen coa república , como se denominaban os grupos de presos.
As irmás Peregrina e Carme López, Xosefa e Carme Rodriguez,
Carme e Maruxa Castro, Candelaria Arauxo, -Mariña Rivas, Vicenta Fernández son algunhas das
mulleres que estiveron presentes
na homenaxe do pasado Venres
24 de Marzo. Algunhas, ao escoitar as verbas dos prisioneiros aos
que axudaron , emocionáronse
con eles. "Alguns pasaban tanta
sede na illa que esquecian que o

'erros, piropos e
retacións ·de por vida
A comunicación entre ns mozas

As fotos dos anos desta illa convertida en cárcere amasan ilustres
republicanos que, un ano antes,
non soñarían coa sua nova situación. Moitos deles arrastraron as
su as fam ílias ata Cesantes ou Redondel a para velar pala sua seguridade e, sobretodo, para que non
pasasen fame. Xosé Antonio Orge, estudioso do periodo da gue- ·
rra nesta zona, lembra que houbo
anos moi difíciles nos que comida escaseaba e os directores da
prisión adicábanse ao estráperlo
cos poucos víveres que había.
Moitas mulleres serviron como
médio de facerlle chegar alimentos aos presos máis privilexiados

a

q-ue levaban a comida e que lavaban as roupas e os presos non
estaba permitida. "Chegabamos,
entregabamoslle a comida ao
garda e diciamoslle para quen
era. El fnspeccionábaa. Sempre
ia máis do necesario porque os
máis ricos pedian ás. suas famílias para os que non tiñan a nin-.
guén que mirara por eles. Tiñamos que marchar axiña pero, antes de montar no barco, os presos falábannos a través das rellas. En realidade, berraban, piropeábannos e, ao final, rematábamos amigo·s", relatan.

A homenaxe ·que lle rendeu o
colectivo "Xanela" a estas mulleres resultou ser un acto de agradecemento, non -só dos supervivintes da terríbel experiéncia de
prisión, senón da xente máis nova que enchia o auditório .. As
mulleres expresaron o seu desexo de que nunca voltaran
tempos tan malos pero tampouco, nengun dos presentes , estaba disposto a esquecer de boas
a primeiras. Elas sempre lembrarán aos grupiños de oito ou
dez que eran "paseados" á noitiña en motora e aparecian en
Rande ao mencer. •

RAFAEL DIEJTE

A miséria dos presos
"Moitas mulleres sacrificáronse
para darlle folgos e ánimos aos
presos. Os que quedaban vivos
tiñan que agradecerllo ao cariño
e o calor que lle ofereceron" ,
lembraba Manuel Barro, que estivo un ano na illa de San Simón
polb seu talante esquerdista. A
emoción non lle permitiu falar na
homenaxe ás mulleres pero
lembrou que tras estar en várias
cárceres do Estado, as xentes
de Redondela eran coñecidas
pala sua solidariedade . "Habia
que ter valor para achegarse á
illa con sacos de patacas ou como viñan as pescantinas a traer
peixe xa que habia un grande
terror aos fascistas", explica. .

A IGLESIAS

auga do mar é salada", lembraba
uoha muller. Os ·casos máis dramáticos foron os protagonizados
polos presos que non estaban na
ill~ senón apiñados no vello barco
Upomendi, fondeado na beira de
San Simón. As mozas pasábanlle
a comida e a roupa, que chegaba
as suas mans chea de piollos, xa
que permanecían pechados ali
sen poder ver a luz do dia.

.e. ·A. S.E. .S. .*. .
Poderán optar ó premio
tódolos autores de calquera
nacionalidade, sempre que
os traballos estean escritos
en lingua galega.

Os traballos deberán
enviarse en sobre ou
paquete cerrado no que se
faga constar "V Premio de
·Teatro en Lingua ~alega
Rafael Dieste ", á
Diputación de A Coruña C/
Alferez Provisional sin.

As obras serán orixinais e ..
inéditas e a súa temática e
extensión, libres.
Senda un dos obxetivos
deste concurso a posta en
escena da obra premiada;
estimaranse positivamente
os 'factores que incidan na
súa viabilidade escénica:
número de personaxes,
condicións técnicas.
Os traballos presentaranse
. por triplicado,
- mecanografados a dobre .
espacio, por unha soa cara,

O prazo de admisión.de
orixinais remata o día
vintecinco de abril de mil
novecentos noventa e
cinco. ·

e debidamente grampados
ou encadernadós, _
achegados de sobre
·cerrado, no que conste o
título -da obra é o lema do
autor,

Establécese un premio
.único .dotado con
setecentas cincuenta mil
pesetas.
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Adolfo Scilingo, capitán da mariña arxentina

do avió1
·'

Ecos p

'Aos desaparecidos tirabárnolos desde un avión ao mar
espidos e durmidos, pero vivos'
decolaba o avión, o médico que ia
a bordo aplicáballes unha segunda
doses, un calmante poderosísimo.
Quedaban durmidos totalmente.

• HORACIO VERBrTSKY/BUENOS AIRES

Adolfo Francisco Scilingo,
capitán de corbeta,
denunciou ao xefe da
Armada Arxentina, .polo
crime encube-rto durante
anos de tirar vivos ao mar
desde avións amáis de
dus mil presos
considerados
desaparecidos. Scilingo
rompeu un pacto de
siléncio, e reabre a ferida
nunca pechada da ominosa
actuación dos militares que
mataron amáis de trinta mil
arxentinos nos anos 1976 a
1982.

Cando os prisioneiros se durmian, que facian vostedes?
Esto é moi morboso.

Morboso é o que fixeron vostedes.

-

Adolfo Scilingo nunha foto actual.

A maioria dos oficiais da Armada
fixo un vó, era para rotar xente,
unha espécie de comunión.

En que consistía esa comunión?
Quen a aplicaba?
Un médico naval. Despois subíronse a un camión verde da Armada con toldo de lona. Fumos
· ao Aeroporto, entramos pala parte de atrás. Cargaron como zombies aos subversivos e embarcáronos no avión.

Vostede segue pensando neles
con esa palabra ou úsaa agora
porque estamos grabando?

Era algo que había que facer. Non
sei o que vivirán os verdugos cando teñen que matar, baixar as coitelas ou nas cadeiras eléctricas. A
. ninguén lle gastaba facelo, non era
algo agradábel. Pero faciase e entendíase que era a mellar forma.
Non se discutía. Era algo supremo
que se facia polo país. Un acto supremo. Cando se recebia a orde
·non se falaba máis do tema. Cum-

Que cantid¡¡tde dé persoas calcula que foron asesiñadas dese
xeito?
De 15 a 20 por Mércores.

Durante canto tempo?
Hai catro causas que me teñen
mal. Os dous vós que 'fixen, a
Dous anos.
persoa que vin torturar e ó recordo do ruído das cadeas e os griDous anos, cen mércores, de
··
1.500 a 2.000
lóns. Vinos apenas un par de vepersoas.
ces, pero non poiSí.
do esquecer ese
sistema
ruido. Non quera
que estab~
talar diso. DéixeVostede menciome ir.
nou dous vós no
montado para
mesmo mes.
-'Esto non é a ÉSeliminar aos
MA. Vostede está
Si, en Xuño ou
. aqui pola sua
Xullo de 1977. O
elementos
segundo vó foi un
vontade e pódese
subversivos era
ir cando queira.
dia sábado . Seguindo a teoría da
orgánico, tanto
Si, xa ·sei. Non
Armada daquela,
quixen dicer iso.
tamén había conpodía
dicer
Hai detalles que '
vidados especiais.
son importantes
fusilamento como
pero me costa
Que quer dicer
outro tipo de
contalos. Pénsoo.
convidados ese ráiome. Desves~
peciais?
eliminación"
tíaos desmaiados
e', cando o coOficiais da Armamandante
do
da de maior xeraravión daba a arde
quia, que non paren función de onticipaban pero que
priase automáticamente. Viñan roestaba
o
viñan no vó para
tando de todo o país. Alguén puido · de
avión, mar afora
nos dar respaldo,
terse librado, pero en forma anecde Punta Indio , abríase a porta e
por exemplo capitáns de navio, ofidótica. Se fose un grupiño .. ., pero
guindabámolos espidos un por
ciais superiores doutros destinos.
non é certo, foi toda a Armada.
· un. Esa é a história. Macabra
história, real, e que ninguén poEles que facian?
Cal era a reacción dos detidos
de desmentir. Facíase desde os
cando lle dician da vacina e do
avións Skyvan de Prefectura e
Nada. Era unha forma de dar
.translado?
en avións Electra da Armada.
apoio moral á tarefa que un estaEu, que estaba bastante nervoso
ba tacando. lan sentados e desEstq.ban contentos.
pala situación que estaba vivinpois durante a operación levantádo, case vou ao vacío. Esvarei e
ronse e estaban aí mirando.
Non sospeitaban de que se traagarráronme.
taba?
Que p~rsonal ia en cada vó?
Como levaban ás personas
Para nada. Ninguén tiña conciéndurmidas-até a porta?
Na cabina ia a tripulación normal
cia de que ia morrer. Unha vez que

Vosted
díco ...
Non, ni
segund
Despoi~

Por qui

Dician 1
crático.

Igual e

A ning
ción qL
ve corr
nas no
referer
sábel?

Non . N
armad e:
fan por
manda
montac
mentes
tanto p
mo outr

Ningu,
non se
lamen
forma

Si, foi u
saron r

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------,
.10 gov~rno ten a lista de desaparecidos e debe -facela pública' ¡
'

Eu estoulle descrebendo ·O feíto
como era nese momento.

Dous mil mortos
en dous anos

"O

Nas conversas entre vostedes,
cómo se referian a iso?
Chamábaselle un vó. Era normal,
ainda que .neste momento pareza
unha aberracíón. Asi como Pernías ou Rolón dixeron aos senadores que o tema da tortura para
sacar información ao inimigo era
o que se tiña adoptado en forma
regular, isto tamén. Cando recebin a arde fun ao sotárrego, onde
estaban os que ian voar. Abaixo
non quedaba ninguén. Ali informouselles que ian ser translada..:
dos ao sur e que por ese motivo
se lles ia pór unha vacina. Aplicouselles unha vacina ... quera dicer unha dose para aparbalos,
sedante. Asi adurmiñábanos.

Entre dous. Levantabámolos até
a porta.

Dous of
bo e o
vó, o ca
fectura
cia tata
era a m
do se di
bordo, e
que fa
nunha
nervos.
chorar .
tendía
bucábc
palabra
sabia c
a un ho1
fectura
· tuación
Ao final
no para
Termin
espir a<
sivos ...

•

1

"Se o que eu digo é. certo, que
E iso a ninguén se lle pasou 11
Niso estou de acordo con vosteinimigas. Pero se a min me pase actuou dentro das normas mipola cabeza no momento en 1
de . Se eu estivese do outro lado
sase o que lles pasou ás Nais
litares, cumprindo ardes e non
preferiría sabela. Ten razón. Neque o facian?
de Praza pe Maio, a Bonafini
hai dúbida de que todo estaba . se momento non o pensei.
[presidenta das. Nais da Praza
ben, por que se oculta? Pero
Non.
de Maio] ao meu lado era unha
Non.
vostede me di que actuabamos
Non lle parece que o facelo
monxa de clausura.
como banda".
. Entón, aparte de ser unha
desta maneira é, aparte de toComo o diría coas suas palabanda de delincuentes, eran
do,
unha
enorme
cobardía,
·
Non
creo.
Ela
é
moito
máis
vabras de hoxe?
Actuaban como banda e fixeenfermos. Agora o di con toda
evitar a mirada da persona
l.ente que vostede.
ron cousas que van en contra
claridade. Unha aberración
que se vai matar, levalos conCando fixen todo o que fixen estadas leis da guerra, das conculpa das Forzas Armadas.
tentos, con enganos, ·para poPor que o di?
ba . convencido de que eran subvencións
internacionais,
da
der
despqis
volver
e
facer
de
versivos. Neste_momento non pomoral cristiá, da moral xudea,
Esta aberración ,é responsabilidaconta que non pasou nada,
Pola vida de cada un.
do dicer que eran subversivos.
da
moral
musulmana.
de
das Forzas Armadas e agora
para
nón
recQrdar
nen
un
grito
Eran seres humanos. Estabamos
tamén do governo, que lles debe
nen unha mirada?
Estoulle dicendo se estivese rio
tan convencidos que ninguén
· esixir que dean á publicidade o
lugar dela.
O fusilar'nento é outra inmorali• cuestionaba, non había opción, co- .
dade. Ou está mellar? Quen so- · Expresado asi, pode ser. Que
listado dos mortos. Lonxe diso,
mo dixo Rolón no .Senado. Que o
fre
máis,
o
que
saoe
·que
o
van
..
cp.ndo
o bloqueo de senadores
non
é
un
acto
normal,
.hoxe
non
Quedariase
na
sua.
casa.
país estaba nunha situación caóti- '
xusticialistas negou o ascenso
fusilar ou o que morreu medianteñci nengunha dúbida. Eu conca, si. Pero hoxe dígolle que dou- ·
te este método?
dénoo, e non porque me queira
Pernías e Rolón [dous oficiais que
Non o comparto. Non creo que
tra forma se poderiáter solucionarecoñeceron que a tortura era o
xustificar. Creo que é inxustificáhaxa aberración maior para un
do sen problema. Pénsoo hoxe e
bel. Pero tamén creo ,que é.. inO dereito de saber que vai mométodo de trabal/o habitual dos
pai que ter un filio desaparecido.
non había ner:igunha necesidade
Un tillo está vivo ou está morto,
xustificábel seguir ocultandoo.
militares], o presidente Carlos
., rrer é unha medida elemental de
de matalos. Poderiase telos escon1 respeto á dignidade humana,
pero desaparecido non existe. E
Eu critiquei moito ás Nais de
Menén fixo o elóxio da tortura e
dido en calquer lugar do país.
1
eso é culpa das Forzas Armadás.
Praza de Maio e considereinas
instou a esquencer o sucedido.•
1 ainda nunha situación límite.
1
· Quen participaron?
L----~--------------------------------------------------------~---~---------------------------------------~

Por iso lle cambiou o tempo.
Agora segue pensando en sub·
versivos?

a

Scilingo,
guerra d•
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do avión.

até

:al~se

de
100

~io

no
ou

.O
un

Seda

31a,
on-

ais.
cer
esnarar-

Jarque
ara
do,
ofi1os.

dar
stales-

itá-

día. Non se daba a coñecer que
tede me pergunta que penso hopasaba cos detidos para evitar ·a
xe, é outra cousa, pero nese moEcos prisioneiros?
información e crear incertidume no
mento non tiña nengunha dúbida.
inimigo. Esa era a razón teórica
Dous oficiais, un suboficial, un caque nos deron. O tempo demosHoxe que pensa?
bo e o médico. No meu primeiro
trou que a razón era outra, porque
vó, o cabo de Premoitos anos desSe fosen ordes legais ninguén tefectura descoñepois, nos xuízos,
ria vergonza de dicerlle a·todo o
cia totalmente cal
ninguén dixo o
mundo que pasou, como se loiera a misión. Can- 'Se me esixe
que pasara. Pódetou. Se vostede me esixe que dedo se decata, xa a
se aceitar non tafina se actuamos dentro ou fóra
que defina se
bordo, do que tiña
lar, porque son seda lei, eu creo que actuamos coque facer entra
cretos de guerra,
mo delincuentes comuns.
actuamos dentro durante
nunha crise de
un deternervos. Botouse a
período.
Naquel momento, ninguén tivo
ou fóra da lei, eu minado
chorar. Non enPero rematada a
un instante de dúbida sobre a letendia nada, tra- · creo que
· guerra xa esto é
xitimidade desas ordes de guinbucábansele as
história e penso
dar detidos ao mar desde un
actuamos como
palabras. Eu non
inclusive que lle fai
avión en vó? A formación cristiasabia como tratar
ben á República
na, a educación militar, -non endelincuentes
a un home de Preque se saiba non
traban en contradición con isto?
fectura nunha sisó que se fixo, secomuns"
. tuación tan crítica.
. nón que é obrigaOs poucos que se foron da ArmaAo final mandárotório que se entreda opuxéronse evidentemente a
no para a cabina.
guen as listas de
isto. Case todos pensabamos
Terminamos de
abatidos ou morque eramos traidores ... .perdón,
espir aos subverque eran traidores..
tos,. polo sistema
sivos ...
que sexa, para
que dunha vez por
Cantos coñece que se foran?
Vostede, o outro oficial, o métodas se remate con esa situación
dico ...
insólita de desaparecidos . ¿Por
O capitán de fragata Jorge Búsico
que non se lles díxo a verdade á
e outro que non recordo o nome.
Non, non . O médico dáballes a
cidadania, despois de vinte anos,
segunda inxección e nada máis.
se se actuou como Armada ArxenOutros compañeiros seus taDespois iase á cabina.
t in a, se estabamén se sentiron
mos cumprindo
perturbados?
Porqué?
ardes perfeitamente dadas atra- 'Cando 'fixen todo No fondo todos se
Dician que polo xuramento hiposentían perturbavés da cadena de
o que fixen
crático.
comando?
dos.

Igual que a Máfia
A ninguén lle chamaba a atención que unha decisión tan grave como quitar a vida ás personas non viña dunha normativa
referendada en forma responsábel?
Non. Non existe nengunha forza
armada onde todas as ordes se
tan por escrito , seria imposíbel
mandar. O sistema que estaba
montado para eliminar aos elementos subversivos era orgánico,
tanto podia dicer fusilamento como outro tipo de eliminación .

A mafia de Sicilia tamén obedecia ordes de Totó Riina. Cumprir
ordes non califica a unha institución.
Pero se vostede
está dentro dunha
organización armada, sempre recebe ardes, cumpre ardes ou dá
ordes. Na Armada
non hai compañeiro s, hai máis e
menos antiguos .

estaba
convencido de
que eran
subversivos.
Neste momento
non podo dicer
que eran
subversivos. Eran
seres humanos"

Ninguén perguntou por qué
non se firmaban ordes de fusilamento e se executaban en
forma pública por un pelotón?

Pero esas ordes
teñen que ser legais.

Si , foi un dos temas que se expresaron naquela reunión con Men-

Non existen na Armada ordes que
non sexan legais. Agora, se vos-

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

A benzón.eclesiástica

1

1

Só un grupo pequeno de bispos considera
que a l·grexa debe pedir perdón

Vostedes, ian, tiraban trinta perw
soas vivas ao
mar, volvian e
non talaban entre
vostedes do tema?
Non.
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Ademais da testemuña de Scilingo, o libro de Emilio Fermi11
Mignone, Iglesia y Dictadura
(Centro de Estudos Legales e
Sociales), desveaba xa algnhas
das denúncias agora reactivadas. "O papel principal dos capeláns, baixo as directivas da
vicaria castrense, -afirmaba
Mignon~ consistiu en adurmiñar e deformar a conciéncia
dos represores, aceitando a lexitimidade das violacións que
cometian contra a dignidade da
persoa humana".

O bispo de Viedma, monseñor
Hesayne, dixo que "dado que a
lgrexa é á lgrexa de hom,es pecadores, puido ter sido. E factí. bel, mais traizoando o Evanxeo". O bispo de Morón, Justo
Laguna, que durante a dictadura era un dos encargados de
apresentar as denúncias que
chegaban á Conferéncia Episcopal dixo que, de ser certa a
testemuña de Scilingo "eu ·sinceiramente pido perdón. Que ·
ninguén se sinta excusado por
ser membro da institución. E
imprescindíbel recoñecer as
culpas. Non da lgrexa que é
santa, senón dos seus membros, que non somos santos".

Era tabú.

Si . Todo o mundo
quer borralo. Eu non podo.•

Denúncia da complicidade

A outra grande acusada das
denúncias de_Scilingo foi a xerarqu ia eclesiástica. Segundo
Scilingo os capeláns- militares
"confortaban aos oficiais con citas do Evanxeo sobré a necesária separación do trigo e a
palla", e mesmo terian _axudado
na escolla dun "método máis
acorde coas ideas cristiáns" na
execución dos presos. A reacción xeral da xerarquia foi o siléncio, con excepcións.

Pero talaban entre vostedes?

Retomaban a rutina como se iso
non tivese existido?

reconciliación. Existe certa
complicidade, que ás veces
chega a ser aprobación, frente
a violacións aos direitos humanos fundamentais po parte de
rexímenes totalitários e a corresponsabilidade de tantos
cristiáns en graves formas de
inxustiza e marxinación social".

A denúncia de Scilingo provocou unha conmoción na -Arxentina. O presidente Carlos Menem, tratou de desacreditar as
denúncias, talando do suxo expediente do oficial, pero aí quedaron ·os seus desmentidos.
Pretender a estas alturas negar
o que xa foi probado en xuizos,
e denunciado exaustivamente .
en informes como o Nunca
Máis, da Comisión Nacional de
Detidos e Desaparecidos, presidid a: por Ernesto Sábato, é
sarcasmo.

1

• Finalmente o· bispo de Puerto
l. lguazu, Joaquín Piña acrecen: tou que "perdir perdón é o me: nos que podemos facer. E é o
1 únco verdadeiro camiño para a
1
1

Mignone lembra que alguns capeláns especialmente celosos ·
chegaron a compoñer oracións
especiais, como unha que dicia
"Pon destreza na miña man ,
para que o tiro sexa certeiro". O
libro de Mignone recolle unha
información exaustiva, citando
a reunión de Videla e Massera,
na sede do Episcopado, a vísperá do golpe de Estado de 24
de Marzo de 1976. O vicario
castrense, Monseñor Tortolo,
declarou á saida da reunión
que "hai circunstáncias nas cales a lgrexa non pode deixar de
participar, ainda cando se trate
de problemas que atinxen á orde específica do Estado". O 14
de Outubro dese mesmo 1976,
cando o horror asolaba a Arxentina reiterou "as Forzas Armadas, aceitando a .sua responsabilidade tan grave e séria
desta hora, cumpren co seu deber". Xa estaban a pleno gas
os vós da morte. •

•

L----------------------------------~---------------
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· s tel~tos,

cartas e present'sc!óns
capitán 'Scinng~, ~osuen unha enorme importánc1a porque se trata da primeara
confesión púb1ica, rompendo un pacto mafioso de siténcio e
cobardia dun participante nos .crimes cometidos .entre 1976 e
1983 na Escola de Mecánica da Armada"•

mal

,

do

.

u

(e~~º DE Es~s LE{JAfS E SocIAIS)

• t ••••

n

..;:

-~·t(

:::;'

. :.: :-;:.

'O
' 'tado
.24tje• .lso.
·Marzo de 1976 fr•s
.. taurouse .no país º r.terro.t!sm.·.o de E~
significoo que as Forzas Armadas asesmaran a m1-

llelros dttpersoas indefensas; .que fix~ran desapare~r a 30 mil ci, dtidáos., · que ' habilitaran 365 campos de concentraeión, practi?~
ran ~s majs at>emmtes tortura~ 1 roubaran centos_·d er:ienos. Es1x1n1os ao Qr-e$;~~nt~ como comandante en xefe, que Qrd~ne dár estado 'púbJ.ipo' ás listas de det,id,os-desaparecisto~, cqn¿explicaclón
sóbr,~ ,<»5.i~stino· ~ t()(.f()s ;e ~da:fun deles .. E ,o qué ~spera unha
;:~qcr~~ª~1~~f$acougada e,~rtj~~tente ante esta~ ~viq~~~~$". •
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. · · queldixo $cil1ngo xa $e sabia. está no Nunca Mais. calman~e
)'lOd~ro~o que el menciona.e o Penthotal, co nome de fantas1a
de P~ntlfonaval, porque o fabrica a mariña. Apesar de sabelo, con~
móvenos.o féito de escoitalo das próprias bocas de quen executaton este método. As deolaracións teñen unha enorme importáncia
por vir dün dos protagonistas directos e,agardamos que sirvan para espertar a conciéncia da nosa soc1edade". •
(OsvALDo' BARROS. So.BREVIVINTE DA ESCOLA DE MECANJCA DA .ARMADA.
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Scilin.go, de costas, recibindo ao ex-Secretário de Estado americano, Alexander Haig, na Casa do Governo da Arxentina, durante a ,-guerra das Malvinas.
·
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Pilar Paz foi visitada na sua casa por vária$ persoasque afirmaban "vir do xulgado"

.Gardas Civis de paisano
atemorizan dUrante catro dias
• BEGOÑA CMM.AÑO

Pilar Paz Rodríg.uez,
pertencente ao colectivo
antimilitarista Mulleres en
Negro foi durante a
pasada semana vítima
dunha estraña actuación
por parte da Garda Civil.
Unha orde de detención
ditada na sua contra polo
xuíz togado militar da
Coruña, a raíz de que a
moza se negase a
comparecer ante el por
non recoñecer a
xurisdición militar sobre a
povoación civil, deu pé
aos funcionários da
benemérita a artellar un
dispositivo de intimidació~
e acoso de ·Pilar Paz, que
durante catre dias se viu
submetida a unha grande
presión psicolóxica até
que finalmente se
produciu a detención.
Meio-dia do Luns 20 de Marzo,
unha muller nova, vestida con
pantalóns vaqueiros, chama á
porta do domicílio de Pilar Paz
en Compostela. Logo de lle perguntar se é ela, convídaa a baixar até o portal onde -di- hai
xente que quer talar con ela.
Mália o receo inicial, a atitude
amigábel e sorrinte da óutra muller fai que Pilar Paz acceda á
baixar até o portal. Ali atópase
cun descoñecido, de uns 40
anos, vestido de paisano e fu-

mando en pipa e que comeza a
lle facer perguntas . lnterrógaa
polo seu traballo e pédelle o número do seu billete de iélentidade. Pilar négase a facilitar estes
dados e, á sua yez, pede ao home e á muller que se identifiquen, obtendo ·coma única resposta por parte do indivíduo un
lacónico "vimos do xulgado'.', pero non apresenta nengun documento que acredite tal suposto.

denúncia, xa que ali poden saber
quen é o proprietário do coche no
prazo de unha hora, mentres que
nos xulgados , por cuestións de
trámite, poden demorar entre dez
e quince días . A mesma recomendación fanlla nas oficinas da
Fiscalía, onde ademais, porfían
en que non se pode tratar nen de
persoal do xulgado, nen de policías nen de gardas civis, porque
din "eles nunca actuan asi".

Pilar dille aos descoñecidos que
se o xulgado precisa algo dela
que Jlo comunique polos proced i mentos correctos . Antes de
que a moza valva subir a sua
casa o indíviduo advírtelle nun
ton ameazante ''tranquila, cando
veñamos con algo, xa viremos
máis tárde" .
·

Unha vez na comisaria, no momento de dar o seu nome para
apresentar a denúncia, o funcíonário repite "Pilar Paz" e pédelle
que agarde un momento, xa que
un membro da brigada xudicial .
quer talar con ela.

O primeiro pensamento da rnoza
é que se trataba de policías ou
gardas civis enviados polo xuíz
togado militar da Coruña, perante o cal Pilar Paz estaba citada a
comparecer o pasado día 8, por
un suposto delito de agresión ao.
centinela (posteriormente cambiado polo de "vulneración das·
medidas de seguridade"), .deri.vado da concentración pacífica
realizada polo colectivo Mulleres
en Negro ante o Governo Militar
de Pontevedra o pasado 24 de
Maio, dia da muller antimilitarista. Pilar Paz, asi como as outras
tres mozas citadas negáronse a
comparecer por non recoñecer a
capacidade legal dun xulgado
militar sobre elas.
Contado, o proceder dos "visitantes" non se correspondía co que
supostamente deben ter os membros dos carpos de seguridade,
ao non identificarse nen apresentar arde nengunha de detención.
O único que quedaba claro é que

Grupos antimilitaristas solidarizáronse de contado con Pilar Paz. Na fotografía, acto a prol da insubmisión en Santiago.
A NOSA TERRA

persoas descoñecidas sabían o
seu nome e o seu enderezo e,
ademais, querían que ela soubese que a tiñan controlada e mesmo ameaz~ron con volver.

se dunha amiga pergunta "me
abres"? Pilar non abriu, pero algun viciño si o debeu de facer
porque minutos máis tarde chamaban á porta da casa. Timbraron durante dez minutos. Logo
baixaron, pero ·permaneceron
Ao dia seguinte, Pilar Paz dedurante máis de duas horas ronnúncia os feítos no xulgado de
garda de Compostela. Na dedando palas imediacíóns do donúncia fai constar o seu contenmicílio. Pilar Paz observou desde
cioso coa xustiza militar. Non
a xanela que eran polo menos
ten nada que agacha~ e ·quer · tres: a muller, o indivíduo da pipa·
do primeiro día e outro máis. Fisaber canto antes se se trata de
simples manobras intimidatórias
nalmente marcharon todos nun
coche branca. Esa noite tampouda policía ou da garda civil, ou
se está exposta a grupos "non
co se atreveu a durmir na casa.
controlados" que poden pór en
Xoves 23 de Marzo. En compaperigo a sua intégridade física.
ñia de duas amigas, Pilar volve
aos xulgados a ampliar a denúnSegunda visita
cia, está máis asustada ca nunca
Mércores 22 de Marzo.-Pilar Paz
e quer que a xuíza ordene canto
antes localizar ao propietário do ·
está de novo· na sua casa. En
torno ao meio-dia, alguén chama
veículo para saber quen son as
no timbre do portal. Fora está a
persoas que a vixian. A funcionámesma muller do ou~ro dia que
ria do xulgado que lle toma os
levanta a. cabeza e vé a Pilar.
dados da matrícula recoméndalle
Cun sorriso, e como se se trataque vaia á Comisaria a pór outra

s u·B s· e R É B A.S· E
(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas)

A

ANOSATERRA

Nome ................................Apelidos ......................... :...................................... .
Enderezo ........... .. ...................................................... Cod. Postal ................... .
Teléfo.no .. .......................... .Povoación ............................... ~N.l.F.................... .
Subscrébome a A Nosa Terra (incluidos os. Cadernos de Pensamento e Cultura) por un ano/semestre ao prezo de :
Galiza/Estado/Portugal ... ........ 7.500 pta./ano .............. 3.750 pta./semestre
·
Europa ........ .............................9.100
América e resto do mundo .... 10.900
a) Subscricións para o Estado español

O Talón bancário adxunto

O Reembolso (máis 130 pta.)
b) Par~ o resto do mundo

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

PAGO DOMICILIADO.

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforras .................................: .... Conta/Libreta ................................. .
Titular dá Conta ou Lib.reta .......................................................................................... .
Nº Sucursal ............... Povoación ............................... Província ................................ .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu nome lle sexan
apresentados por Promoción.s Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
ATENTAMENTE (SINATURA)

a unha insubnlisa

QATA

/.!.. información que p~ga· a pena ter

O policía comunícalle que desde
o Luns día 20 , hai contra dela
unha orde de detención ditada
polo xuiz togado militar da Coruña. Hai confusión. O principal
temor é que a fagan pasar a
noite nos calabozos e que non a
poñan a disposición xudicial até
o día seguinte.
Várias persoas acuden até a comisaria para se interesar por ela.
Membras do colectivo Mulleres
en Negro talan coa xuíza de garda para tratar de evitar que un
xulgado militar poda dec;:retar a
detención dunha civil, e menos
dada a irreleváncia do delito que
se lle imputa (polos mesmos feítos outras tres "mulleres en negro" tiñan comparec.ido xa ante o
xuíz militar en Pontevedra e o
fiscal non apresentara cargo
nengun contra elas) . A xuíza
afirma descoñecer a leí procesual militar e alega que debido
ao princípio de territorialidade,
Pilar Paz pode ser directamente
conducida ante o maxistrado militar, que ten xurisdicción en toda
a província. Non obstante fai unha chamada telefónica ao xulgado militar da Coruña para se interesar polo caso .
Finalmente deciden levar á detida directamente ante o xuíz militar. A policia entrega a Pilar Paz
á Garda Civil, que será a encarregada de transladar á moza
até á Coruña. Nese momento,
Pilar contempla arrepiada que
un dos tres gardas civis encarregados do seu translado é un
dos que a estiveron presionando e intimidando ao longo da
semana. Comunica ese feíto
aos policías, facendo constar
que ten interposta unha denúncia contra el no xulgado de instrución nº 3 de Compostela. Os
policias encóllense de hombros.
O garda civil permanece imutábel. Tan só minutos despois, xa
dentro do coche e camiño da
Coruña, diríxese a ela pata lle
recriminar que o tivese denunciado e dille "tú, lo que te mereces es que te den unas hostias".

Posdata
Pilar Paz foi conducida ante o
xuíz togado militar que decretou
a sua detención. A moza negouse a declarar e contra · as sete
da tarde foi posta en liberdade
provisória coa abriga de se
apresentar cada primeiro de
mes ante o xulgado ou no pasto
da Garda Civil.• ·
-

....
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Xotnalistas de Interior

Xa non son guerrilleiros, pero tampouco tef\en traballo. A mocidade do Salvador é fondamente crítica co proceso de paz.

.Medran a miséria e a delincuéncia coa esquerda dividida

A paz triste do Salvador
A crítica, o receo e o desencanto planean sobre O Salvador, tres anos despois
de asinados os acordes de Chapultepec. A "nova república" que
teoricamente refundaron os acordes nace sen maior consenso dos seus cidadáns.
• ANDRÉ CABANAS/0 SALVADOR

Os pasados comícios, califica- ,
dos na euforia do momento, como as "eleicións do século", reflectiron a mediocridade do ambiente. Na taxa elevada de abstencionismo que se produciu haberia (ademais do fraude técnico que agrandaba o voto fixoconservador para o partido governamental) unha crise de ilusión. Cifras de guerra (quer dicer, cifras de exclusión) para
unha época que ia ser das grandes maiorias.
As críticas actuais céntranse na
persisténcia de dous elementos
que fixeron estoupar o enfrentamento armado hai 15 anos: a
pobreza estrutural e a utilización
da forza para aliviar as tensións
sociais produto da primeira. Se
ben é certo que· o espírito dos
acoroos non contemplaba a mellaría imediata das condicións de
vida, tampouco conseguiu criar
bases de organización que permitan a loita popular sen represión e con expectativa de cámbio. O incumprimento dos acordes asinados, por unha banda,
e o seu curto alcance, pala outra, limitan o país real, tan diferente do país socialista e igualitário unha vez soñado ou do lugar onde unha nova cultura política mobilizaria á povoación cara a transformación estrutural.

mente deseñado: mantén a
ameaza e a intimidación, anula
os espazos de participación,
mediatiza/inviabiliza a posibilidade de transformación.
A ambígua resolución e aplicación dos informes da Comisión
de la Verdad e Comisión adhoc, que debían ter procurado
unha reestruturación do papel
das Forzas Armadas através da
sua depuración, facilitan a continuación do esquema de poder
anterior e a nova Policía Nacional Civil nace con moitos dos
efectivos, estrutura e filosofia
militarista dos antigos (e tenebrosos) carpos de seguridade. A
redución cuantitativa nos asasinatos non provén, daquela, dunha modificación do estado represor, senón dunha baixa no
nível de enfrentamento político,
pero nas institucións persisten
os elementos que permitirian o
reponte da violéncia para afrontar un novo fluxo de protesta. A
consecución da xustiza social
nestas condicións convértese
nunha utopia, meirande que a
que animou as loitas armadas
desde 1932, ao custo de tantos
·martas.

A esquerda da paz

A crise do proceso afecta aos
seus protagonistas. A ONUSAL,
a misión das Nacións Unidas,
está cuestionada pola sua tepeA dinámica da violéncia
dez na denúncia dos incumprimentos e na denúncia do estaMesmo os informes máis discredo como executor do asasinato
tos (como o ela.borado en 1994
político, tepedez que xustifican
por unha comisión oficial que
como mal menor frente a unha
analisou a existéncia de "grupos · máis beneficiosa estabilidade.
armados ilegais con motivación
Pero a estabilidade ·asi concebi·política") recoñecen a existéncia
da convértese en conquista de
da violéncia como factor de pocúpula e poderia estar a incubar
der fundamental, con centos de
conflitos máis fondos do que a
homicídios acorridos nos tres·úldécada pasada, expresados
timos anos. A continuación da· quizá doutra maneira.
vioténcia invalida o tecido da ·
paz; tan coidadosa
O balanza do proceso atopa,
. ' . coma fraxil-

ademais, unha equerda na oposición, desunida e sen proxecto
popular definido. A máis recente
división da FMLN (que creba
unha unidade de case 15 anos
e estabelece un ponto de inflexión na épica da guerrilla) reflicte, en parte, a diferente avaliación do proceso de paz.
Asi, alguns sectores (que moi
xenericamente haberia que situar á marxe das cúpulas partidárias) están a reclamar non só
o cumprimento da totalidade
dos acordos senón a sua superación. É unha visión que, sen
lle negar lexitimidacie e carácter
estratéxico á negociat;:ión, recoñece insuficiéncias e propón alternativas : unha das insuficiéncias seria o de,sequlíbrio no
cumprimento. E sintomático
que a desmobilización da
FMLN sexa vista por moitos como o meirande logro do Acordo
de · Paz e que se felicite á ex
ºuerrilla por este ponto. A noraboa na literalidade do cumprimento constitue, porén, un mal
presáxio político, porque indica
o déficit neutros pontos fundamentais do acorde e porque elimina un mecanismo de presión
fundamental: o poderio (ex) militar da guerrilla; unha segunda
insuficiéncia seria o limitado
dos acordes, en canto ao r:narco político que criaron (con
máis peso do representativo ca
do participativo) e ao marco
económico-social. Ambas as
duas insuficiéncias están a ser
tratadas de maneira diferente
na guerra-negociación guatemalteca e en revol.ucións nacentes como a chiapaneca.
Chapultepec e a paz salvadoreña serian, aqui, un proxecto do
pavo salvadoreño nunha conxuntura moi concreta, mais procurarían se novas métodos de
loita e programa para a revolución estrutural irreal izada.•

O número 1 de Monvos DE ACTUALIDAD salienta a compra de
xornalistas a canta dos fondos de serpes dos Gal. Federico
Pérez-Galdós di que a invesligación correspondía ao governo
do PSOE "pero
non só se nega a
facela, senón que
impide que a fagan
outros, quer
· familiares das
vítimas, quer '
advogados ou
xornalistas. A estes
adicaran a
divulgación dos
seus famosos
·informes
elaborados coa
LÓPEZ E PÉREZ I EG/N colaboración de
xornalistas que traballaran para o ministério do Interior, como
é o caso de Agustín Valladolid e Alberto Pozas, entre outros,
aos que o paso pala Dirección General del Estado(DGE)
resultara de moito proveito. Desde DGE, que dirixira por duas
veces Rafael Vera e Fernández-Huidobro e unha o inefábel
Julian San Cristóbal , repartian millóns de pesetas entre .
xornalistas que traballaban de confidentes ou
desinformadores, que identificaban os seus produtos como
xornalismo de investigación. Entre as tarefas dos xornalistas
de Interior acubillados nos meios escritos e audiovisuais,
~staban a elaboración de notícias confic;fenciais que chegaban
ás redaccións, a comunicación de dados comprometedores
sobre profisionais e a inclusión das informacións que lle
pasaba á sua comenéncia o ministro do Interior. Case
trescentos xornalistas beneficiáronse con millóns asignados á
l.oita contra o terrorismo e o narco-tráfico". +

Protesta
no Parlamento de Gasteiz
Oskar Bañuelos asina en EGIN a crónica da protesta dos
nacionalrstas no Parlamento de Gasteiz. "O parlamentário de
. Ezker Abertz~lea, Mikel Zubimendi foi exemplo da realidade crúa
que vive Euskal Herria. O eleito de HB verqueu unha bolsa de cal
vivo no asento que adoita ocupar o conselleiro de Xustiza e líder
dó PSE Ramón Jáuregui, para pór de manifesto o
estarrecemento que nesas datas está a sofrer a sociedade basca
d~spois de identificaren.dos ca_davres d~ Joxean Lasa e Joxi
Zabala en Alacant. Mikel Zubimendi rematou a sua intervención
valeírando a bolsa de cal no asento que está entre o vice. lehendakari Juan José lbarretxe e o conselleiro de Interior Juan
Maria Atutxa. Nese momento de gran barullo, o presidente do
Parlamento Joseba Leizaola esixiu a·Zubimendi que abandonase
deseguida o salón de plenos, orden que o parlamentário da HB
cump~iu. Decantado, o resto dos parlamentários de HB
abandoaron a c~mara e sairon para se sumar a unha
concentración perante o Parlamento cunha pancarta co texto:
Estado Español, Estado Asasinó. Carlos lturgaitz pediu a Leizaola
que suspendese o plano ate que non limpasen o aserito de
Jáuregui. O presidente do Parlamento interrompeu a sesión que
só se reanudaria despois de un funcionário da Cámara !impar os
restos do cal cun aspirador". Despois de reanudar a sesi.ón,
Manuel Huertas do PSE propuxo á Cámara unha decisión sobre
estes feito.s . "A reacción de Leizaola foi a de lle cortar a palab~a
aducindo que o mellar que podian facer era ignorar o que pasara.
Esta esixenCia non gostou á Huertas".+

Diplomácia canoneira·
o Corno GAi.EGO editorializa sobre a resposta d_e Bruxelas polo
asexo da frota do fletán . "Os embaixadores dos Quince decidiron
presentarlle unha nota de condena ao Governo de Ot~va pola
crecente agresividade das patrulleiras canadianas. (... ) Pouca
causa se se ten en canta a escalada de tensión propiciada por
Canadá nas últimas horqs. Mais, que outra causa poderia facer?
Se cadra, responder cos mesmos argumentos que desprega
Otava e reconducir a situación cara a confrontación pura e dura?
( ... ) Demostrouse até a saciedade que os buques galegas foron
en todo momento escrupulosos coa legalidade e tamén que as
teses conservacionaistas do Canadá son pura e simplemente
unha falácia. Os informes científicos demostran fidedlgnamente
que non existe risco de desaparición desla espécie. O que queda
por parte canadiana é a provocacion levada até á beira das máis ·
perigosas consecuéncias. A resposta non pode ser a
.
militarización do conflito, pero se cadraé preciso solicitar o concurs_o da Armada integrada na OTAN para devolv~r ás augas
ao seu xeito orixinal''. +
·
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Coa ditadura non habia

\)lf¡ .

estradas dignas de tal
nome. Agora Galiza
conta con tramos de
estradas. Dous
quilómetros aqui e lago
segue a vella. Acolá
outros dous de via
~ rápioa e volta aos
baches e aos carreiros.
Os alcaldes prometen a
cámbio de votos, a
deputación concede
perq cunha escasa
· dotación de
presupostos e asi a
obra vaise demorando,
queda dunhas eleicións
para outras. Pero a
construción por tramos
ten de bon que permite ·
máis cortes de cinta,
. máis inauguracións de
Fraga e máis
parrilladas.

O que amola do PSOE
non é que fose un
partido de
amedoñados, que
fixera táboa rasa da
memóíia republicana,
que esquecesen a
ignomínia do recente
pasado franquista, que
non dedicasen nen·un
peso dos orzamentos á
construción de
bibliotecas por temor a
que a fidalguia muleira
de Castela os
alcumase de
despilfarradores, que, .
en fin, non se
esforzasen o máis
mínimo en comprender
ás nacionalidades
históricas para non

GLOBAL

Lugo
. monárquico?
O noso alcalde Notario Vacas
alucina. Seica agora, en Lugo,
existiu desde sempre únha
grande tradición monárquica antes seria azañista, logo franquista .. etc.- Pero, de onde saco u ese dado o noso alcalde?

insigne articulista para descalificar todo o choio feito pola Federación de Viciños Eduardo Chao
en pro da mellor convivéncia entre todos os viciños desta cidade. Vamos falar polo miúdo deste artigo e darémonos conta de
que efectivamente este home á
hora de escr.eber pensou tan
pouco como reclamo dos seus
leitores, á parte de cometer algun que outro desliz.

V. TIZÓN
COHO HfDIDAS SANCIOJJA1X>rlAS,
O GOBfRNO ~SPAÑOL. PROHIBE
A fMfSIÓ~ DA ~AXE DA

YO.DA RE'.AL. NA TV. CANADIANA
E A ~XPORTACIÓN Df CA5ETE.5

DE CH1sres DE UPEROS

~

Matices:

A monarquia non lle foi consultada aos españois, e moito menos á xen!iña de Lugo. Ao morrer o ditador, o poder pasou a
don Xoán Galos e logo veu o
resto; que .por outra banda ainda lle falta de abando para ·ser .
unha democrácia.

a) A Federación de Viciños convocou unha "Concentración pola
paz en Vigo" (e non contra/a favor da empacadora).

Daquela, ninguén estivo en disposición de se- op,or aos desígnios de Franc·o. E por iso que
moita -xente de Lugo carece de
mentalidade monárquica -asemade que militarista, Cavaquit- · todo nacionalismo como o de
que vostedes tan gala está levasa, fraguista ... - e a afirmación
do do descoñecimento e a exgratuíta qu fai o señor Notario
clusión do outro. •
métenos a todos no saco da vasalaxe da coroa española.
ANTONIO BARBA

O duquesado de Lugo, señor alcalde, non o pedimos· nosoutros
-os lucensespero de ter que
aceitalo, teña
por seguro que Oduquesado
hai moita xente
na província en de Lugo,
méritos para os- señor alcalde,
tentalo. Se2{a- .
mos
sérios. non o
Vostede, señor pedimos
alcalde, talará
no seu nome nosoutros
dos seus coñec idos, do seu
partido ...- pero
Lugo é moito máis ca El Círculo
de las Artes, El Club Fluvial, A
Praza Maior .. . e todo iso, polo
que as suas condesecendéncias
con don Xoán parécenme de
mao gesto.
Arestora están a facer política
desde as alturas e teñen que .
saber que ninguén desta província naceu para ser vasalo -senón pergúntenllo aos traballadores de a pé, que aqui hai de
abondo- e moito menos duns
reis e dunha infanta que nen sequer son galegas.+

ALFREno V ALIN
(LUGO)

ANT racista
Paréceme moi ben que arremetan contra a monarquia como .
unha institución cuxa exisléncia
é totalmente cuestionábel, sem-_
pre e .cando empreguen ·argu-·
·mentes coerentes. O que me resu Ita lamentábel é que A Nasa Terra, no
seu
número
que me
665, criticase a
boda de Elena . resulta
de Borbón e lamentábel é
Jaime de Marichalar con ter- que ANosa
mos racistoi- Terrácriticase
des, do tipo "teñ e_n cara de aboda con
emigrantes ex- termos
tremeños que
xuntan os ato- racistoides
rros para celéb r aren o dia ·
máis fefü da
sua vida". Ler cousas dese talante nunha publicación que se
di de esquerdas e progresista
non deixa de ser chocante, ainda que polo menos ten a vanta. xe de te aclarar unha cuestión:

o

(LUGO)

Estamos contigo
Ante o juizo que o próximo ·5 de
abril se lhe vai imponher ao nosso
companheiro Vítor B. Cortigo, por
ser insubmisso, nós,. as suas
companheiras e companheiros de
trabalho quere!llOS mostrar-lhe a
nossa solidariedade e apoio.
Porque o conhecemos e convivemos com el, entendemos a
sua decissom de negar-se a
cumprir cumha abriga que hoje
nom é necessaria, nem presta
nengum servigo a sociedade
nen· aos .que
participam nela,
se nom mais
bem ao· contra- Consideramos
rio, promove
actitudes e acti- que non
vidades tremenquerer
damente impopulares.
participar no
Consideramos Exército
que noh querer Espanhol nom
participar no
Exército Espan- é nengum
hol nom é nen- delito
g u m delito e
que os insubmissos, como
calquer outra pessoa, estam no
seu dereito de fazer o que livrem ente cream mais justo, pois
nom perjudicam a ninguem.+
BRANCA COBA CASCALHAR,
JULIO

L.

VII.HA.VERDE,

PnAR PAZ RODRIGUEZ,
PEDRO CORTl~O E
MARIO EDROSA RAMOS

Banco Simeón:
·un debate
inexistente ,

co Simeón, coa importáncia que
tal cantidade ten para calquer
proxecto de desenrolo. Como
Argentaria é un
grupo económico próximo ao
PSOE e Caixa C 1
Galica á Xunta
a era O
e ao PP, dado proxecto que

~~~oeJ¿ª:º!,:~ tiña~ Caixa
ció ns mu n i c i- Galicia para o
pais, dalle argu- Banco
mentos engadidos. Como Ar- Simeón?
gentaria non
considerou a
opción coruñesa representada pola Caixa Galicia, o alcalde Vázquez tomou
parte decisiva no debate. Un debate no que os argumentos políticos, municipais e locais foron
empregados con profusión.
Cal era o proxecto que tiña a
Caixa Galicia para o Banco Simeón? Absorción? Fusión ca
Banco Galego? Cantos postes
de traballo criaria? Cal seria a
situación para os contratados da
Caixa Galicia? Do Banco Simeón? Cal a interrelación que faria
coa economia galega e a portuguesa con tal operación? Todos
argumentos e dados que son
ocultados e descoñecidos pola
Coz de Galicia.
Mentres, asistimos e participamos nun debate-que nos afecta,
miramos cal é a situación para
recuperar o noso país e os. seus
recursos, e mentres asistimos,
esperamos.+
XOSÉ

L Vil.ALBA BARROS

( SECRETA1UO

no

COMITÉ f)E

EMPRESA DO BANCO SIMEON)

Aoex
governador
Xurxo Parada

Contido: hai uns di as o ex pretor
da província Xurxo Parada, máis
coñecido nos mentideiros políticos como "o finado", descolgouse cun artigo titulado -"Como (paAsistimos, a raíz da venda que
fixo Argentaría ao grupo portu- · ra) pensar (un) poco", no que
gués Caixa Geral de Depósitos
demostrando a grande "profundido· Banco Simeón, a unha cantidade" do seu discurso pon a caldade de dados que, coma semdo ao Movimento Viciñal, polo
mero feito de que unha concenpre, que se tala de caixas ou
tración convocada por esta Febancos, están faltos dunha anáderación e apoiada por outras
lise das vantaxes ou desvantaorganizacións cidadás, somente
xes económicas ou laborais.
reune a 200 persoas e outra maA preferíbel opción de venda á
n i fes tac i ó n promovida polos
Caixa Galicia suporíalle a esta o
afectados pola empacadora de
poder dispar de 100.000 millóns · Guixar xuntan a 3.000. Semellante ·argumento sérvelle a tan
de pesetas depositadas no Ban-

b) Os afectados pola empacadora convocaron unha manifestación "pola paz e contra a empacadora" iMitando a participar
nela a todos os viciños de Vigo,
polo que non podemos precisar
se os que acudiron eran todos
de Teis nen tampouco se os
que participaron apostaban pola
Paz ou máis ben lles preocupaba que non se intalase a empacadora en Guixar.
Argumentos :

1. Son máis razoábeis os argumentos dunha manifestación
canta máis xente participa nela?,
porque se iso é asi , non podemos esquecer que en Euskadi
maniféstanse habitualmente
arredor de 100.000 persoas pola
lndependéncia, mentres que nas
manifestacións contra o terrorismo pode haber 10.000. Cal das
duas é máis razoábel? Pode estar o señor Parada orgulloso de
non participar nunha concentración na que se rexeitaba o uso .
da violéncia e contra as agresións sofridas por membros do
Movimento viciñal e representantes do povo? Ou é que el só participa en manifestacións masivas
e,· se pode ser con cámaras de
tv., mellor? Será que este señor
aproba os métodos empregados
pola Comisión de afectados pola
empacadora , co señor López
Guerra á cabeza? Porque se é
asi, non é de estrañar que o botasen de Governador civil.
O que si deixou claro este home
coa sua actuación é que a sua
participación no movimento viciñal debe limitarse a facer algun
recado para a señora Mucha alá
no Calvário , xa que despois diso
o único que fixo foi sentarse en
canto poltronco se lle puxo por
diante.
2. Representatividade : No seu
artigo , repite o señor Parada,
despois de moito pensar, que a
Federación de Viciños non representa a ning u é n, cando
nesta Federación están inte- Son máis
.gradas por própria vontade a razoábeis os
maioria
das
Asodiacións de argumentos
Viciños c:tue te- dunha
ñen hoxe en .
.,
·,
dia algo que di- mam1estac1on
cer e . facer na canta máis
cidade (incluída xente
a A.VV. de
Teis). Un home participa
da sua tradición nela?.
no Movimento
Viciñal
non
creo que ignore
isto . Ou é que
cuestiona a representatividade
das AA.VV. en xeral? Porque se
isto é asi, igualmente poderiamos cuestionar tamén a representatividade dos partidos políti-cos e de calqLJer outr.o ~ipo de

me
as
Un

tos

• E

no
cia
ou
ho1

pn
grc
du
fre1
tar
me
e r
ció
tan
doi
ma
tár
de~

en

•e

ée
de

qw
ser
tidc
car
did
Oc
hor
de
mo
USé

der
pac
tos

eS!
pa~

E1

se
Coi
ció1

a eE
Mili
vio
QUE

luc
cor
iso

bus
ten
bel.
inte
tir é

edL
a p.
cae
acc
Coi
tra1
LO:
de
mái
em
1

Det
con
leis

Mili1
cial
na<
sav1
defE

Per
res e
min
tóric
Cia.
pen
de
que
Cor
XOV

1

trab

vés
part
Psi e
Adn
Gali

Nºss7-30D~~º;z~~~

GALIZA EMUNDO

21

-----------~-------l-¡-----,..--------------;::====:--==

A
.movin:iento asociativo, incluídas
as asociacións contra a droga.
Unha vez expostos estes pontos, pergúntome:

PICUSA, ÁLVAREZ, MASSÓ

NANINA SANTOS
• Este señor con tanta ''tradición"
no movimento viciñal (A que Aso- .
ciación pertence? Sócio de pago
O ritmo de destrución de emprego é vertixinoso. N~ste moou de honra? Desde hai unhas
mento varias empresas "históricas" afrontan crises que, coma
horas ou dos históricos?) dá a imsempre rerpatan pagando os traballadores.
presión de querer capitalizar o
grande labor de xuíces e policias
Porén traballadores hainos de dous sexos: Eles ·e El~s.
durante o tempo que est!vo á
frente do Governo civil para monA destrucción de emprego delas no noso país é maior que a
tar un chiringuito (co consentimento das laboriosas, esforzadas
destrucción de emprego deles e, en consonancia con iso, hai
e nunca ben ponderadas asociaunha porcentaxe máis alta de paradas que de parados.
cións da loita contra a droga, que
tanto levan denunciado os estaPor exemplo, desde 1981 até 1992, o paro masculino multiplidos desta plaga) e tratar de percouse por dous, doblouse, mentres que o paro feminino cuamanecer en candeeiro, aproveidriplicouse, é dicer, multiplicouse por catro.
tándose da repercusión social
deste mal, mentres lle tan un sítio
en calquer institución oficial.
lste ·é un indicador desa distinta ubicación laboral segundo o

• O que se sabe a ciéncia certa
é que ten unha longa tradición
de militante do PSOE, pero o
que nori sabemos é se representa a alguén dentro deste partido, ou polo contrário está buscando acomodo dentro da candidatura "Si Teis".
O que acontece é que este bon
home intenta pasar á posteridade entre os viciños de Teis como o autor do libro da pirataria,
usado como manual pala Coordenadora de afectados pola empacadora, xa que neste momentos é no único sítio no que está
esgotado, no resto da cidade
pasa sen pena nen glória. +

CAru.os Al.oNSO PIÑEIRO
(VIGO)

Eu tamén

son insubmisa
Como a maioria da nova xeración son pacifista. Non creo, nen
aceito, nen defendo o Servizo
Militar. A história demostra que a
violéncia e as
guerras non so1u ci o na n
os
conflitos. Por Mentres este
iso debemos
buscar unha al- conflitos se
ternativa posí - resolven miles
bel. lsto é o que
intenta transmi- de xóvenes
tir a filosofía da
educación para desertan, caso
a paz ou a edu- de Quico
cación para a
acción pacifista. Lorenzo
Con esta nova
transversal a
LOX$E pretende conquerir cidadáns e cidadás
máis tolerantes, máis solidários
e máis sans.
Debemos pór en evidéncia pois a
contradición política entre tres
leis, a LOXSE, a Lei do Servizo
Militar e a Lei da Prestación Social Substitutória, que se opoñen
na consecución de finalidades desavenidas. Suponse que será un
defecto de constitucionalidade.
Pero mentres este conflitos se .
resolven, miles de xóvenes coma
min desertan a un servizo obrigatório para o exercício da violéncia. Alguns con maiores custos
persoais ca outros. Este é o caso
de Quico Lorenzo, insubmiso
que será xulgado en Santiago de
Compostela o 31 de -marzo. Un
xoven que desde o ano 85 ten
traballado no voluntariado · através de numerosas iniciativas de
participación social: licenciado en
Psicoloxia e Técnico Superior da
Administración Xeral da Xunta de
Galiza, Vioedecar:io da faeuldade ·

2. Todos os que escrevem sáo
do nosso agrado? ·
Para todo isto é difícil náo deduzir
unicamente respostas afirmativas
ante a leitura dos artigas jornalísticos e de crítica,das obras poéticas em galega. E por este motivo
que talvez far preciso alguma humilde e modesta voz advertir da
possível imagem que a Galiza
pode estar a dar neste terreo vulcánico da literatura.
1. ·Na Galiza toda a gente escreve literatura.

Todos e todas somos parte responsábel nesta tarefa, por isa invito á reflexión e profundización dos
razoamentos e xustificacións da
insubmisión e a desobediéncia ci·
vil a leis inxustas na sociedade
democrática e do benestar. +
EVA LoPEZ SOTO
(PEDAGOGA SOCIAL)

Sobre a crítica
literária
Amargem

de quem haver razáo
relativamente as últimas discusóes publicadas em ANT sobre a obra literária de dario Xoan
Cabana, tenho de manifestar publicamente o grande prazer que
tais discusóes para mim comportam. O prazer do que eu talo náo
é o de ''ter descoberto" quem haver mais razáo ---Xosé M. Eiré
ou X. L. Méndez Ferrin- mas o
de ter a oportunidade de comprovar a existencia entre a nossa intelectualidade de urna energia
crítica ainda viva. Náo pretendo,
portante, com um comentário como o que estou a ·fazer, defender
nenguma das posi<;óes concretas até agora publicadas em números anteriores deste periódico.
Ainda reconhecendo o interesse
que diferentes interpreta<;óes es-

2. Todo o texto que se escrever
em galega será bom (isto constituiria o achado de urna "língua
mágica").
Para o meu modesto entender,
cumpre no futuro sermos humildes e trabalhadores como as
· forrpiguinhas. Mas também rijos
com as tr~palha.das para podermos valorizar, ao mesmo tempo,
as obras magnas.+·
CANDIDO CAsTRO

ARTESÁO

A

Quen isto subscrebe é membro
da Asociación de Autónomos de
Galiza. Supoño que entre os leitores de ANT haberá bastantes
persoas que sexan traballadores
autónomos e que, polo tanto, coñecerán a problemática que rodea a este amplo colectivo. No
meu caso, todo o vencellado coa
Seguridade Social cáusame inte- .
rese e ao mesmo tempo, pánico:
parece que o actual sistema público de prestacións económicas
será insostíbel no futuro. Por
que desde as páxinas deste perJódico se critica unha hipotética
priv~tización das pensións?

e

para os outros

Mas como seguramente come<;aráo a suspeitar os leitores mais espilidos
e audazes, urna carta como esta, caracterizada por agradecer
certas atitudes, deve desde o
princípio implicar urna crítica
das atitudes contrárias as louvadas. É mesmo assim. A se@unda parte do escrito consiste na
manifesta<;áo do meu asombro
ante o carácter monárquico ainda que irreverente dos nossos
poetas, ~fa perspectiva recuperada do poeta galega afincado
na· corte de Castela Juan Rodríguez del Padrón.

Neste sentido, , é cena habitual
neste tempos a coroa<;áo pública do~ (de todos os) nossos poetas. A publica<;áo de urna infinidade de textos poéticos em galega segue indefectivelmente
também a publica<;áo de abondosos textos louvatórios de un$
poetas para os outros , até o

CORUNHA)

·N acionalismo
e segurida_d e
social

. #

E as 'y de vn poeta, avnque a
Omero e a Publio Maro pase en
eloqüencia, non traerá la laureo-.
la fasta que por el príncipe, a
quien pertenesce de le dar laurel o yedra, segund ·fueron los
antiguos, e Petrarcha en nuestra
hedad, sea· laureado. Onde no
poco ofenden la magestad del
príncipe algunos poetas vulgares que de su propia abtoridad a
otros coronan.

(A

Para todos nós a cotización á Seg uridade Social supón unha sangría económica. Somos milleiros ·
os traballadores
que contribuimos-cunespecial sacrifício Serviria a
no caso dos que ·
exercen a sua autodetermi· ·
activida9e por . nación para
canta propriaque o Réxime destruir o
de ?eguridade sinistro e
Social non crebe e sen embar- fraudulento
go ternos que
· t
d
escoitar impávi- SIS ema e
dos que pe~iga Seguridade
ª.~osa xub1la- Social que
c1on. Segundo
dados do lnsti- padecemos?
tuto Nacional da
Seguridade Socia I, Galiza é
deficitária apro_.
ximadamente nun 40%. E dicer,
que o Estado unha vez máis ten
que auxiliarnos. Que ou quen fai
propícia esta "estadodependéncia" social dos galegas.?

ª

p

No suposto de que o país ,pr_o-

l_8 ~

cabrear a guárdias
como Tejero. b que
máis amola non é todo
iso, senón a valentia
demostrada para todo o
contrário, para reprimir,
tórturar e criar os GAL.
Actuaron como os cabo
p_
rimeira do exército, .
con tanta crueldade
sobre a tropa como
temor lles inspiraba o
sarxento.

1. Acasso toda a gente escreve
na Galiza?

Ao dicer traballadores ou obreiros expresamos algunhas cousas
importantes porén só cando consideramos explícitamente o sexo deses traballadores ou obreiros aportamos elementos imprescindibeis para un <:oñecemento e explicación satisfactoria
da realidade. •

téticas da obra de Dario Xoan Cabana podem significar, é o facto
de existir em ANT um lugar onde
alguma gente se atrever a fazer
suas críticas literárias sem aparente lastro directamente político que a mim
publica~o
me próduz muíta satisfa<;áo retiro-me espe- de urna
cialmente a Xo- · f' 'd d d
sé M. Eiré e Xe- mim a e e
sus González textos ·
Gómez, , por
't'
exemplo. E por poe ICOS
isto que decidim segue também .
escrever estas
bl'
poucas linhas: apu ica~o
para agradecer de abondosos
a publica<;áo de t xt
críticas sinceras
os
e carnosas so- louvatórios de
bre a nossa literatura.
uns poetas

G LO B A L

ponto de nos encherem de papeis tintados nossas máos, ficando as vezes nosso carpo todo e mesmo a nossa casa sob
urna montanha celulósica de
abra<;os e beijos poéticos. Ante
toda esta bundancia permitir-senos-áo várias perguntas:

sexo dos traballadores (outros indicadores: trato, conrrato, salário, traballo doméstico e responsabilida<Jes familiares ... ).

de Filosofia e Ciéncias da Educación durante dous cursos,
membro dos Comités Abertos de
Faculdade durante a sua época
universitária, Candidato ao Senado nas eleicións xerais de 1986,
educador da Asociación Xuvenil
Ítaca desde o ano 1989, membrada Asociación Cultural da sua
Aociación de Viciños/as no ano
1990, membro da Asemblea do
Consello da Xuventude de Galicia desde a sua fundación e vocal da sua comisión permanente
nos anos 1992 e 93, sócio fundador dunha sociedade culturalgastronómica, membro dunha
Asociación Anti-militarista integrada na Asamblea Nacional de
Obxección de Consciéncia. A pena, dous anos e médio de cárcere e perda do pasto laboral de
funcionário. Un custo demasiado
alto pero asumido desde o compromiso ideolóxico e ético, por
un cámbio cara unha sociedade
máis xusta e solidária.

ALDEA

Cando chegou
Manuel Fraga a Galiza,
alguns comentaristas
escrebiron .que era un
estadista de tan grande
talla que este paisiño
non o mereciar
Chegaba lribarne coa
imaxe do político
resalto, eficaz,
• contudente, como
alguén dotado qe tal
capacidad e de decisión ·
·que lle abondaba con
pegar un golpe na .
niesa ou rematar as
rodas de prensa coa
frase: ~ponto, para que
todos os problema.s ~e
arranxasen. Agora a
Galiza que non o
merecía síntese como
unha becerra entre
expertos rexoneadores,
burlada nas autovias e
no ferrocarril,
aguilloada no leite e no
fletán e ao Fraga
impulsivo e salvador da
pátria non se lle ocurre
máis que dicer que o
considera
"lamentabel". Para ·iso
xa estaba Albor.

. -l

. Houbo sempre
adoctrinadores,
púlpitos, difusores da
ideoloxia do~ poder que
introduciron os seus
princípios nas xentes
comúns, lentamente ou
a golpes: Goebbelsj
· Queipo de Llano.-.. O
que descubriu •
1
· Hollywood é que a
ideoloxia é ademais un
prod~to que se pode
:1 vender. Con Forrest
.
:. 1 ,Gump os Estados .
: Unidos levan xa
1
: recaudados 6Ó.OOO
millóns de pesetas e o
: , que Jtes queda:.

l·
¡

l

r ·.
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Hai quen se engañ~
en política, pero poucos
o terán feito tanto como
os militantes de ETA
político-militar, logo de
Euskadiko Ezquerra,,
que entraron a formar
parte d 0 PSOE
. de
Euskadi, para agora ter
v .

que confrontarse coas
realidades de Lasa e
zabala. Xª Pediron a
baixa no partido.
. h,
Ca1quera dta c amanes
un tertúlia radiofónica
de Madrid, a título de

ª

expertos (en meter a

t )

pa a ·

Xosé Posada Curros,
autor da última estrea
do·CDG, citou A fiestra
valdeira durante a
presentación do
espectáculo. "Esto es,
La ventana vacía",
aclarou o dramaturgo.

Manuel Pérez,
candidato do PP á
alcaldia de Vigo,
anunciou ql:Je non
remexeria "debaixo da
alfombra do concello".
Será por non
encontrarse con
Abelardo Pardo e máis
un par de
construtores. •
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(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Os fantasmas da
desinformación
Na nota "O asasinato de Sanmartín non foi un caso illado",
aparecido en ANT do 2 de Marzo pasado, os seüs autores, H.
Vixande e A. Eiré, falan de determinadas acc1óns dos GRAPO
contra capitalistas galegas. Si,
ainda que sexa máis periodístico chamarlles "industriais", apesar de "a sua forte implicación
no tecido rndustrial autóctono".
Para nosoutros, obreiras e
obreiros gal~gos, seguen a
· ser capitalistas
e burgueses
que nos explo- Para nós
tan talando en seguen aser
galega.
Din
destas aocións capitalistas
que "sete anos .que nos
depois, os motivos de ambos explotan
actos continuan talando en
sen esclarecer.

galego

·X.X. PrÑEm.o CocHoN

go é a Madrid, isto é, nada e máis ninguén. E tamén se lle nota
na cara. É má~, seguro que alguén xa lle ten <lito que foi un
santiagués, aquel Montero Ríos metido a plenipotenciário, o
que no ario 98 asinou en París tbdo o que os ianquis lle dictaron. Asi, pala cara e sen dar nen un chía. E, claro, comparado
co de Cuba, o negro fletán.non deixa de ser una leve anécdota
doutro arruinado fin de século.•

ga? Ou que aquela campaña
estaba orquestrad.a polo Ministério do lnter-ior? Se é asi, hai
que lles dicer que chegan tarde:
os seus grandes mestres da desinformación, a mentira e o
"deixalo cair que algo queda",
como Juan Tomás de Salas ou
· Pedro J. Ramírez, xa hai anos '
que inventaron "os escuras
GRAPO"; agora pasado o tempo e aclaradas algunhas cousas, o que se leva é dicer que
somos "iluminados".
Se non fose polo respeito que
nos merecen os nosos mortos
-entre eles, alguns obreiros galegas como Abelardo Collazo-,
os nosos presos -entre eles
moitos traballadores galegas como Casimiro Xil, con máis de 18
anos de prisión ás suas costas-, movería a risa que desde
as páxinas de A Nosa Terra se
intenten resucitar os vellos fantasmas dunha "escuridade" que
se para alguén non o foi nunca é
precisamente. para os traballadores galegas. _En verdade, para
"escuras, escuras", as intencións
de H. Vixande ~A. Eiré.+

Felicita\=oms
á .Lo/lesa

a

-·--- ~

Radio Fene
Casa do Concello
15500 Fene (A Coruña)

autónoma, umha -cultura nom

Querando ser
ben-pensada,.
teño que deixar
constáncia da falta de profisionalidade dos autores, pois os
xuízos destes feítos xa se realizaron na Audiéncia Nacional e
ali falouse dos motivos: u.nha
campaña para cobrar o iimpos- ·
CARMEN CAYETANO NAVARRO
to revolucionário a quen tantos
(PRESA POLITICA DOS GRAPO,
millóns sacan das costas dos
PRISION DE MURCIA)
traballadores galegas. Máis ainda, se tanta é a sua curiosidade, nada máis fácil que, ter escrito e perguntado ao citado por
eles Laureano Ortega, na Prisión de Alcalá-Meco (e non en
tan boas condicións como os
A Assembleia Reintegracionista
San Crstóbal e outros). Pero
non, "sete anos despois", eles · Bonaval quer manifestar publicamente a sua felicita9om Meseguen sen se inteirar ... Non
sa pala Normalización Lingüístir
hai que ser malpensado? Acaso
ca pelas suas últimas iniciativas
Vixande e Eiré o que pretenden
referentes a inclusom no ensino
dicer é que os GRAPO se finánde unidades didácticas de portucian cos fundos reservados, cogués e a campanha de denúnmo os GAL ou o chalé de Fracia daqueles deputados galegos, .pertencentes ao P.P., que
assinarom o recurso contra a reforma da Lei Orgánica do Poder
Judicial.
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CARA

un sistema privado de pensións? En colación con estas
Tiña gana de ver a cara de Brian Tobin. O maldito ten trazas de
perguntas, conseguiríamos criar
vendedor de plans de xubilación, recámbios info~máticos ou
unha SOCiedade, a galega, que
promesas eleitorais nas municipeiras de calquer capital de profomentase e favorecese a uni- . v'1nc1·a. O que o fa1· ma'1's perigoso, aparte das suas amistades codade familiar, a propriedade,, O
·, e o respe1·to e
munitárias, é ese fuciño seu de ser un autérttico devorador de
aforro, a relix1on,
salvagarda das liberdades indisalchichas e hamburguesas,.e eses dentes de bucaneira opulénviduais máis sinxelas e necesácia que, seguro, nunca souberon o que era lapar un bo xurelo.
rias? En definitiva, serviria a autodeterminación para destruir o
Non sei porque teño de certo que o devandito Tobin nunca
sinistro e fraudulento sistema
·
debeu
.tomar un rodaballo guisado. Se o fixese, só tiña que
de Seguridade Social que pade-·
imaxinalo
morto a paus e branquexado con bicarbonato para
cernos? Se todas estas respostas fosen afirmativas, os pequeter idea do que é un fletán desconxelado. En todo caso, véntanos comerciantes e moitos ouselle na afouta cara esa caréncia. E tal ignorancia sua explica-o
tros modestos autónomos abraaceno de noxo que pon cando ameaza con que a pirateria
zarían con fervoenza o credo
nen fixo máis que principiar. O outro, o de rirse do que os conacionalista. Agardo con interelegas
da UE lle din de boca para fóra, case é o de menos. A
se as respostas de patriotas
Tobin
non se lle escapa que Madrid é a Bmxelas o que Santiasensibilizados e inquedos. •

O Corte .Inglés retirou
a publicidade do
programa de Isabel
Gemio dedicado a
contar·as tendéncias
sexuais da xente.
Agora que os cregos
deixaran de dicer que
masturbarse provoca
unha perda do mielo
dos osos, faltaba que
viñesen os vendedores
de bisuteria a impartir
clases de mo·ral.

da defesa activa do idioma nacional da Gal iza, um país que

clamase 'a sua independéncia e
esta fose obtida co conseguinte
recoñecimento por parte da
ONU, como seria 0 naso sistema de Seguridade Social? Fariamos entón viábel e atractivo

Xuuo RAMOS GUZMAN

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51

A

A inclusom de unidades didácticas de portugués no ensino insere-se no chamado Projecto
Além-Minho, que. ultimaniente
está a desenvolver a Mesa, e
se bem, desde a nossa perspectiva, é umha medida arnda
tímida, nom por isso a deixamos de valorar como certamen-

te importante, pois consideramos que o dia em que os galegas conhe9am a ortografía portuguesa come9ará a quebrar a
nossa secular dependencia do
castelhano como veículo transmissor -quase
único- da cultura que recebemos do exterior. Aliás, esta- Odiaemque
mos certos de osgalegos _
que quando a
Galiza aprenda conh~ma
a ler
galega ortografia
os textos escritos em portu- portuguesa
gués se terá
com~ráa
dado
um
avango decisivo quebrar a
na clarifica9om
nossa secular
do processo
normativizador. dependencia

a

Com o recurso do castelhano
contra a reforma da Lei Orgánica do Poder
Judicial o que se pretende é
imp6r o castelhano a aqueles cidadáos que queiram entregar
documentos escritos em galega
nos julgados. E esta mais umha
agressom contra o nosso idioma, agravada polo facto dos
protagonistas serem representantes eleitos, que supostamente estám a defender os interesses do pavo galega em Madrid.
Reiteramos os nossos parabéns e apoio a Mesa e alentamo-la a que siga polo caminho

r----------------------,
Esta seccion está aberta ás
inform.acións, opinións ou
críticas enviadas polos
leitores sobre calquer tema,
incluidadas fotos ou
deseños.
As colaboracións poderán
ser resumidas. Prégase que
a sua extensión non exceda
das 60 liñas
Envíos a:
1
1

1

1
1

1
1
1
. 1
1

ANOSA TERRA
A ALDEA GLOBAL
Apart. 1.371 36200
Vigo ou através do Fax:

(986) 2~ 31 01
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satelizada pota espanhola, mas
aberta internacionalmente ao
espar.o cultural lusófono, aqueY

le_do que foi ber9o.•
AsSEMBLEIA REINTEGRACIONlSTA .

B

ONAVAL

(CoMPo
·

TELA)

As bibliotecas
públicas,
un ben escaso
Hai uns dias saían á luz pública
uns inqueritos que nos dician
que máis do cincuenta por cento
dos galegas non lian nunca un
libro ao longo do ano. Esta manifeetación non confirma máis
que o que xa se sospeitaba que
a maioria da povoación non le
máis que o estritamente impres=cindíbel. Lamentábel , pero asi é
a realidade.
O certo é que tampouco se fai
nada para cambiar esta realidade, nen desde _os poderes públicos nen desde a mesma sociedade. Hoxe en dia, con tanto
aparello técnico, que tamán fai
falta, téndese a considerar o libro como un arcaísmo, algo
pouco útil. Por outra parte, o encarecimento progresivo do libro
fai que este non sexa tan asequíbel como se desexaria. Pero
a este rosário de dificuldades
para unha persoa se decidir a
adquirir un libro, hai que lle sumar a falta de espazos físicos
para a leitura.
Ler é un exercício que exixe un
esforzo persoal, e para o cal se
necesita ·un espazo adecuado.
Tamén para acceder ao libro
sen mercalo é preciso que haxa
unha rede de bibliotecas ao alcance das persoas. Esta aparece, ao meu ver, como unha das
dificuldades de maior envergadura coa que nos atopamos en
Galiza. Está claro que para que
unha sociedade lea, é preciso
ensinar aos seus membros máis
xóvenes, e lago despois facilitar
o acceso destas persoas ao libro
de forma gratuíta. Pero para a
nosa desgraza as bibliotecas
existentes son poucas , estáticas, e cuns horários ríxidos que
limitan a sua asequibilidade. Alguén terá que tomar consciéncia
deste problema
e facer que as
bibliotecas te• ñan máis fundos bibliográfi- Para que unha
cos e que astes sociedade lea
se movan polo
rural de forma é preciso
per~ódica.

ensinaraos
seus
membros
máis xóvenes

Por outra parte,
a incrementación das bibliotecas nas povoacións-meirandes, xunto coa
flexibilización
dos horários, faria que máis xente se in'corporase
ao apaixonante mundo da leitura.
Tamén se poderian facer campañas publicitárias para o fomento
da mesma, entre outras actuacións que resulten contundentes
á hora de incorporar deportivamente a xente ao hábito de ler, e
que non todo se vaia en talar de
índices e análises culturais. +

MANuEL NUÑEz FruzA
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Manuel Sendón
'Estainos rodeados de

fotografi~s, · pero

non ·s abeinos interpretalas'

• MANUEL VEIGA

mental, ainda que é un documentalismo diferente ao de épocas pasadas. Nos anos oitenta a posmodernidade, tal como se entende
neutros paises -non aqui, onde
se vincula exclusivamente á movida___..:. deu pe a unha reflexión fon. da que nalguns casos ia acompañada dun compromiso coa sociedade e con realidades políticas como o racismo, a muller, a Sida ou
as clases sociais.

Fotógrafo, profesor e
teórico da fotografia,
_ven de apresentar o seu
último traballo gráfico,
o libro titulado Tempos
que hai neste tempo.
Urrha exposición co
mesmo título ocupa
desde hai alguns días o
-pazo de Fonseca en
Compostela. Entre a
u a labor de taca tamén
a de organizador desde
h ai mái dunha década,
xunto con Xosé Luis
uáre z Canal, da
Fotobienal de Vigo.

Como valora a actual fotografia
de prensa?
Creo que responde ás condicións
de traballo dos fotógrafos: as catro .
teñen que estar nun sítio, ás cinco
noutro e ás seis nun terceiro, resulta polo tanto unha labor mecánica. Os editores utilizan a foto
como recbeo ou como proba de
qúe algo sucedeu, sen outras pretensións. Están moi lonxe, por su- ,
pasto, daquelas fotografias das revistas .ilustradas dos trinta ou dos
cincuenta.

"Trato de fuxi r -afi rma- tanto
do tono ép ico du n Seba tiao
Salgado, como do tradicionalismo, non meno épico, que e ten
feíto en Galiza con eñora de negro e rostro engurrado . Tam pouco go to de a corrente que hai
agora e que, dal_gun xeíto, ridiculiza ás per oa . E doado contra tar
tempo diferente , o típico pai ano cunha cami eta que pon Cal ifómia, e provocar o chi te. pero
i o non lle fai comprender mellar
a realidade ao que ve a foto '.
Manuel Sendón trata de er o fotografo obxetivo. "É como e paa e por alí, en que e teña na míña intención o e plicar nada", ainda que abe que i to 'non é mái
que outra ímul ac ión outra maneira per oal de ver '.

Tamén se dá a fendéncia ao
efectismo: o primeiru plano, o
angular ...
Si. É a estética plañideira. Pero hai
que ter en canta que moitos fotógrafos documentais non traball an
en prensa, senón que fan libros ou
exposicións, para poder control ar
eles o seu próprio traballo. A postura frente ás .vítimas pode ser a de
denunciar o que pasa en determinados lugares ou simplesmente o
interés persoal de utilízala para a
converter en obxeto artístico. Isto
último é o que alguns chaman
mercantilización do sofrimento.
Hai que pensar por exemplo, no
noso caso, na imaxe tradicional ,
atrasada ou floclórl.ca que oferecen
de Galiza alguns fotógrafos de fara. Frente a iso danse reaccións como a de Karen Knorr que fotografia ás clases pudentes da Grande
Bretaña e mesmo coloca debaixo
textos que ás veces son frases ditas
polos mesmos· fotografados e que
os deixan en evidéncia.

A fotografía intentou na ua ori'e reproducir a realidade. Pero
ho xe abundan as técnicas de
manipulación. egue a crer que
unha imaxe al e má i .que mil
palabras'?
A palabra ~ a imaxe non on
elemento contrapo tos. Me mo o
igni ficado dunb a fot ografía ven
moi condi. ionado polo texto que a
· acompaña. A rnin paréceme preciame nt e qu e o inte re ant e é a
unión entre tex to e foto grafi a .
Moito arti ta estan se a decatar
de que a pal abra connotan a
imaxe de forma diferentes e, xa
que logo, incluen textos no pe, no
título ou na própria imaxe.

Moita xente segue a interpretar
a fotografía como unha certificación de autenticidade, de verdade.
Para nada. Poderianse poñer moitos exemplos do contrário. Sekula
fala dun antropólogo que lle ensina a un indíxena dunha tribu primitiva unha fotografia do seu fillo. O indíxena non o recoñece,
non relaciona ao seu fillo con
~quel anaco de papel. Hai pouco,
unha asociación, coido que Médicos sen fronteiras, estivo a proxectar nunha aldea de Africa diapositivas da mosca tse-tse a grande tama:ño. A xente ríase e decía:
"Ha, ha, que bichos teñen eses no
seu país". Eles non relacionaban
~T
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A televisión afectou grandemente á fotografla.
·

ANXO IGLESIAS

aquela imaxe co insecto que os estaba a matar, debido ao tamaño.
Non sabían, xa que logo, interpretar a foto. Nós vivimos nunha civilación ateigada de imaxes o que
nos leva a considerar naturais os
múltiples códigos que automaticamente aplicamos ao ver unha fotografía. A fotografía non é máis
que unha das moitas forinas posíbeis de representar o real.

Pero as fotos que nos son máis
próximas, tamén resultan manipulábeis?
A foto de Pacheco dun ringleira
de xente, antes do 36, agardando
para votar, pódese tomar como
un.ha cofa de racionamento. Abondari a con que alguén escrebese
nun pé: "A situación na República
era moi mala e a xente debía facer
grandes colas para conseguer ali-

mentas". PÓla contra tamén se poderia poñer: "A participación democrática era moi alta, o que daba
lugar a grandes colas á hora de
votar". A connotación histórica é
obviamente diferente. Hai unha·
foto de cadavres de vítimas do somocismo en Nicarágua que logo
foi presentada internacionalmente
corno vítimas do sandinismo.

A fotografia como arte ·

traballador nunha tarefa de observación ou de simples repetición
dun xesto. Ainda que isto non é
un proceso lineal: a actitude do
augardenteiro frente ao alambique
é parecida á dun obreiro de Gamelsa cando está cun ferro que ten
un imán, agardando a que o robot
ac¡ibe unha série de operacións,
para coller unha peza. Neste libro
. vese tamén que hoxe están a convivir mundos moi diferentes.

Que idea intentou expresar .no
sen último libro Tempos que hai
neste tempo?

Hoxe a fotografia está de moda.
É certo que nunca estivo tan pre-

Centreime no traballo artesanal e
no industrial. Tratei de analisar a
relación entre as persoas e as ferramen tas. Antes a máquina era
corno unha prolongación do indivíduo. Esa fusión está a romper. A
robótica e a electróniea colocan ao

sente nos circuitos de arte, incrementouse o número de exposicións e mesmo artistas que non
eran fotógrafos están a introducirse nesta matéria. Houbo propostas
moi interesantes, sobre todo en
Norteamérica e Inglaterra. O máis
valioso surxiu ~a fotografía docu-

Certamente. Fixo que desaparecesen as revistas ilustradas que tiñan
centos de miles de ex.emplares de
tirada. A quen interesan as imaxes
que xa se viran horas ou mesmo
días antes na televisión? Alguén
dix.o que a televisión liberara á fotografía do deber de informar. Xa
que logo a fotografía debería ser
agora máis reflexiva, máis de síntese, abandoando, en parte, o interés pola novidade ..

A nosa sociedade sabe interpretar a fotografia ou somos como
os indíxenas?
Somos coma elés, ainda que doutra maneira. Pésie a vivir nun
mundo de. imaxes, a maioria ·das
persoas non saben interpretalas,
son analfabetas neste campo. Nen
a fotografía, nen o cine, se estudan apenas, corno si se fai, por
exemplo, coa literatura. Por mor
<lesa falta de educación visual carecemos dunha capacidade crítica,
estamos indefensos ante a ideoloxia que reproduce a ·imaxe. +
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• Presentación de
Fora de Min de Mª
Xosé Queizan
Xosé Luis Bemárdez, Marga
Romero e Manuel FÓrcadela
presentarán o libro de Poemas de
Maria Xose Queizán F ora de Min.
no bar Ardora o Xoves 30 de
marzo ás 9 da noite. No mesmo
acto Xosé Maria Garcia Picher,
Mónica Bar e Maria Xosé
Queizán recitarán poemas do
recén aparecido Fora de Min,
editado por Sons Galiza• ...

• Estrea de cineastas
galegas formados
na Habana
Amores, é o título xeral dunha
. 1ongametraxe formada con .catro
histórias producidas por alumnos

da Escola Internacional de Cine
de La Habana. Dentro delas
destacan dous autores galegos
coas seccións da película tituladas
Sopa de cucarachas de Lidia
Mosquera e Silencios de Xesus
Sanjurjó, completándose a fita
.cos traballos dun xamaicano e
dunha chilena. A estrea
realizarase esta fin de semana no
Teatro Jofre de Ferrol.Por outra banda no Festival
Céltico que se vai celebrar
proximamente en Escócia, foi o
flme de Chano Piñeiro, Sempre ·
Xonxa.+

• Xurde a música
rock en Camariñas
No mes de Marzo naceu en
Camariñas unha asociación de
apoio aos novos grupos de música
e a artistas da comarca para criar
un circuito cultural dentro e fóra
~a Costa da Morte para os grupos
autóctonos. Blas Espin
Management pensa que as
actuacións son a garantia de que
os grupos cubran os seus gastos
básicos para a compra de material.
Ademáis, os seus membros queren
editar un fanzine promociona]· con
artistas da zona, non só musicais, ·e _organizar un concerto an_ual q~e

Rafael Dieste
ªEra un tempo
de entusiasmo.

se complementará corí
conferencias·e xoma,das de
exposicións. O responsabel do
proxecto é Xosé Manuel Lema e
calquer interesado en contactar
con Bias Espin Management,
pode chamar ao teléfono 730036
de Camariñas.
Por outrá parte, o grupo de rock
Sobrekarga, de Ponte·do Porto en
Camariñas, ten unha xira por París
a partir do vindeiro 5 de Abril. O
grupo apresentará alí o seu
segundo traballo discográfico
Flores Negras; que conten temas
en galego, castellano e inglés e é
coñecido entre a mocidade
parisina a través da em_isora de
radio El Pingüino, que
promociona a música procedente
do Estado español. En Paris
gravará Sobrekarga esceas para o
seu próximo videoclip.•

• Sai á rua
o segundo .
número de Ar
A revista antimilitarista Ar chega
ao seu segundo número coas
novas recentes sobre o
movemento de insubmisión pero
tamén con .entrevistas, artigos de

opinión e reportaxes. Como
exemplos do contido, a·filósofo
Javier Sádaba escribe un artigo
.titulado Os valores da
Insubmisión , Begoña Caamaño e '
José Vicente Barcia Magaz
publican artigos sobre o
· antimilitarismo en Arxentina e
Paraguai e o mestre insubmiso
Pepe Sacau un dossier chamado
Crítica da razao oportunista ou a
grande mentira da PSS. A
revista, cun coidado deseño,
véndese ao prezo de 300 pesetas e
o teléfono de contacto é o 587416,
de Santiago.+

· •A Escala de

Imaxe organiza
concursos de
guións
A Éscola da Imaxe e Son (EIS)_da
Coruña en colaboración coa TVG
vai facer unha convocarória de
guións, que deben ter a televisión
como elemento do relato, para a
realización de curcarnetraxes, .
segundo infoffila Osear Losada.
O número de filme que se
realicen está aberto, dependendo
da calidade dos relatos
apresentados. A convocatoria
chamarase 25 en 24 (A televisión
no cinema).
Esta convocatória xurde co gallo
do centenário do cinema e o dez
anos de vida da TVG. O proxecto
da EIS para facer curtame_traxes
non remata aí, como xa informara
no seu dia A Nosa Terra, e cabe a
posibilidade de que se amplien
convocatórias de guións,,en
colaboura coa Dirección de
Política Lingüística, a Secretaria
Xeral de Comunicación e a
Universidade de Coruña.

))
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Outro proxecto que se desenvolve

na cidade herculina é o de A
Coruña de cine que, na sua
primeira edición, permitiu a
realización de catro curtametraxes
que se estrearán coa inauguración
do teatro Rosalia de Castro. O
concello e a Escola teñen xa en
· marcha a segunda edición des te
concurso cinematográfico.
Ademáis, EIS.xunto a Studio XXI
organizan un novo concurso de
guións para dirixir uuh~ peza de
animación de dez minutos. O
guión seleccionado recibirá medio
millón de pesetas para a sua futura
execución en celuloide.•

• Comezan os
"Xoves da Gaita"
A Asociación de Gaiteiro Galegas
e o Con ervatória Mayeu is de
Mú ica e Danza de Vigo veñen de
e tablecer un protocolo de .
colaboración no que o obxectivo é
o e tudio e divulgación da mú ica
tradicional galega. A primeira
actividade que xurde de ta
iniciativa denomína e "Xove da
Gaita" en referen ia a que n e
día da emana, unha vez ao me ,
haberá concerto e colóquio
obre e e in trumenta galego. O
dia 30 de Marzo, Xaime E tévez
da a conferéncia Metodoloxia
aplicada ao enúno da gaita, o
dia 20 de Abril, Xo é Ramón
Santomil falará ·obre Os marco
Legais posíheis para grupos de
música do país , odia 25 de Maio
haberá un concerto de gaita a
cargo de Raul Galega e, como
remate do ciclo o 29 de Xuño
haberá unha mesa redonda , O
lugar da música de gaita no
mundo actual, na que participarán
Cándido Meixide, Antón Corral ,
Xoán Rodríguez Silvar e Xosé
Manuel Tubío. Todos os acto
serán as oito da tarde no
Conervatório Mayeusis. +

...........•...•....•..............................................•..
• A VI edición

Coa colaboración de:
LUÍS RE/ NÚÑEZ
PILAR PALLARÉS
ANTÓN CAPEIÁN
LUÍS ALONSO GJR(;ADO
XOSÉ LUÍS AXE/TOS
MANUEL AZNAR SOLER
EUGENIO OTERO URTAZA
CLAUD10 RODRÍGUEZ FER
EUGENIO FERNÁNDEZ GRANELL
MARGA ROMERO
GABRIEL ZAID
CARME SUB/RAS ROMERO
MARIA DÍAZ MÁRZOA
MARIA BUCETA FERNÁNDEZ
CARLOS GURMÉNDEZ
FRANCISCO PILLADO MAYOR
FERNANDO M. VILANOVA
JAVIERALFAYA
ALFONSO EIRÉ
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"Este é o primeiro prémio que
me conceden na miña terra,
Galiza", aseguraba o premiado
entre aplausos e berros de
protesta no momento de recibir o
prémio ao me1lor actor polo seu
traba11o en Eva Perón. O feíto de
premiar a un home de teatro non
galega provocaba o enfado
corporativista, protagonizado por
Marcelino de Santiago (director
de O Mariscal), Xulio Lago,

ri
E
e
E

e

c
d

dos Prémios
Compostela de
Teatro salienta o
labor de Roberto
Cordovani
Tanto ·a votación popular como
a do xurado dos Premios
Compostela de Teatro
agasallaron na sexta edición o
traballo de actor e director de .
Roberto Cordovani. O grupo
Arte Livre do Brasil, que dirixe
Cordovani estabeleceu hai anos
a sua sede en Mondariz con
vantade de integrarse nos
circuitos galegos·de teatro, nos
que ten IÓgrado éxitos notábeis.
Na entrega dos prémios,
membros destacados da
Asociación de Actores
: criticaron a designación de
Roberto Cordovani. en 'función
da sua nacionalidade brasi1eira.

e

Roberto CordovanL

Maria Barcala, Rubén Garcia,
.Rosa Álvarez e Ernesto Chao,
entre outros.
A obra Eva Perón recebeu os
prémios á mellar obra, actor
principal e espazo cénico;
Squash, tivo o da me11or actriz
principal, con Maria Bouzas e á
mellor versión e dirección;
Antón Reixa so me1Jar texto
orixinal, por Dobáman; Alfredo
Alfaret pala mellar iluminación,
con Raiñas de Pedra; Carmela
Montero, polo mellar vestiário
en Cama dous Por Dous Para
Dous; Elena Seixo, Femando da
Costa, Sabela Gago e Suso Diaz,
como mellares actrices a actores
de reparto e o Teatro Principal, a
Sala Nasa e a Sala Galán o
prémio de honra. A obra Eva
Perón acadou 371 votos
populares, seguida de O
Mar iscal con 165.
A entrega dos prémios contou coa
actuación da Compañia Marias
que representaron a· obra Amén.•

...
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A experiencia

do abismo
Elevar
as pálpebras de
Iolanda Castaño
Iolanda Castaño, gañadora do III
Premio de Poesía Fermín Bauza
Brey, ofrécenos en Elevar as pálpebras<1i a poetización da coti9ianeidade e do mundo adolescente.
A obra conforma un canto á realidade diaria marcado pol;i proxirnidade crenolóxica da nenez que
condiciona a visión do eu poético.
Así, a violencia cidadá e o desconcerto adolescente imbrícase
para ofrecer 6 lector a crítica do
cotián apoiada nunha adxectivación profusa que torna o verso
violento e precio i ta.
Un eu poético, que e recoñece
aínda nena -"e es nena que
ornas"- pero xa é adole cente,
bucea na cidade para amasarnos
a contrapo ición de dúas concepcións vitais. Todo o infantil é
luminoso, maxistral na súa anarquía , colori ta . En mundo tan
perfecto non e preci an máis
norma que a e critas no sangue, no in tinto. O de exo de recuperar o xogo , as cancións, a
fantasía e a orpresa é manifestado na audade pola perda do
sentido lúdico que ten a vida
ne ta etapa.

OJeito era un tiovi1·0de cristais de colores
esohabamos os cabalos e voabamos 1an alto.
e tiñamos por todo son as no as
nsas fre ca de ucre.
Etodo era xogar...
e non había nonnas ...
E non preci abamo mercar xoguete prohibido .
Q nena con erva intacta a capacidade total de a ombro, o poder
de convertir coa úa apreciación

do mundo primaria, sensorial, o
feito máis común en fonte de
pracer absoluto, sobre todo cando se relaciona coa oralidade.
Así, bebendo leite acada "Donda

paz exquisita / de dimensión gorentosa" e o disfrute, ás escondidas, da marmelada convírtese
nunha oper¡¡.ción de contrabando
en "Sensual alfándega". Pero a
nenez é uri estado transitoAo que
desemboca na adolescencia -

"Migracións internacionais. cara
novos mapamundis / de simetrías
masacradas"-, busca errática
do propio lugar nun cosmos urbano que é caótico, apresurado,
milimétrico.
Só cabe, entó n, des ex.ar
que chegue o
mañá , a fin A obra
do devalo. · confonna
De poxado da
infancia, e inmerso no duro tránsito cara a madurez,
o eu choca
frontalmente
coa burocracia que rexe o
mundo adulto, a perda
dos valores
xuve nís

un canto á
realidade
diaria .
marcado
pola
proximidade
cronolóxica
da nenez

' Era case nen o e berraba
por ser alguén máis. / Non pensaba perder unha soa / proporción./( ... )/ O neno medrou e trocou nun calvo deloirado con / corenta e oito anos e un soldo razoable" - , o excesivo encorsetamento normativo, a dureza da urbe. Feítos que o de concertan aínda se sente próximo á nen~z
e do que fai, con olios de recén
chegado, unha lúcida crítica. Así,
denuncia o sectari mo consumista e mecanicista que nos fai dependentes das máquinas, dos formulario de normas e regras que
antes, como nenas intuitivos, nos
eran innece arias

inaprazablemente nasa, eoamor era c~rna un xogo...
e nós eramos os nenos que somos para
trenzamosen gargalladas de pracer,
eoJeito era unha randeeiia
para rir esoñar coma nenos cativos.

Nacionalismo
e socialismo

para os adultos vólvese, polo ex.ceso de normas que rexen as súas
actuacións, mensurable como as
marcas deportivas e os records. A
autora logra, recurrindo á linguaxe
administrativa, un dós mellares
poemas do libro-"O contrato"onde se deixa constancia dunha
relación amorosa mediante un rexistro legal da mesma. Cubrir impresos, presentar documentos e
papel de pagos, ten como fin amasar cómo o exceso de burocracia
conleva a perda da espontaneidade nun acto medido e milimetrado
con detalle

Libro vermello
de Escócia

Logo fixeron con tino a
inscripción legal gozosa no ·
rexistro
eantes que vencera oprazo foron acordar
acota mensual de beixos.
lolanda Castaño.

No recinto de aparatos novidososamoreábanse devotos
. [eesnortados,
na percura daquelo que enchese emanexase asúa vida
atroco dunha subordinante
imprescindibilidade.
Cómo medraban pequenos deusiños imperiosamente
asobailantes.
Todo isto crea un orbe aséptico,
deshumanizado e tómanos alleos
e extraños pese a compartir relacións, intimidades. As diferencias
entre ambos mundos son brutais
e quedan perfectamente resumidas na mutación que chega a sofrer o compriso, a unión grupal
nun proxecto común - restrinxido agora na desolación pala perda da liga de fútbol- ou sentimentos como o amor. Mentres
este é para os nenas un xogo sen
regras, ledo e libre

Canta ledicia abranguimos entón,
- cando atarde era

UNIVERSITARIA

Non se esqueza
que se amaron dende as nove corenta ecinco do vintenove
[de maio
até as sete e tres ¡pinutos ·
dun catorce de setembro.
E, perante o desconcerto urbano, a
crise do cambio e o medo ó futuro,
o eu poético reflexiona desde o
abismo e faise forte coa poesía como arma, feito irrenunciable -

"Indispensablemente abrir as
comportas./ Tantas palabras contidas tantos bicos silenciados./ Incorrexiblemente abrir as comportas. / Espertar ó .fin á inspiración
gozosa. / Indomablemente abrir as
comportas". Gracias a ela, ese ser
atormentado ·pala errática adolescencia consegue elevarse cara un
ceo que sabe inmarcesible.•
TERESA SEARA

· (l) Espiral Maior, A Coruña, 1995.

.

Claudio R. Fer desvela os silencios da historia literaria ·galega
Este libro é Froito. dunha teimuda investigación para detectar canto se escribiu .en Galicia,
na zona republicana, na emigración e no exilio durante a Guerra Civil. Claudio R. Fer
descubriu e rescatou moito material esquecido, disperso ou inédito dun período tan
descoñecido como interesante e, ás veces, sorprendente, dende os puntos de vista histórico,
literario e sociolingüístico.

NA MESMA COLECCIÓN

A LITERATURA GALEGA
DURANTE A GUERRA CIVIL
Claudio R. Fer

XERAIS

~"
~~

LITERATURA E SOCIEDADE
EN GALICIA
Xoán González-Millán
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Rubén lois González

Gordon Brown coordena unha série de ensaios sobre o "Desafio
socialista e Escócia"<1i con "dous
temas que se complementan. O
primciro é que, se observamos
Escócia, comprobamos que os
problemas sociais e económicos
xorden, non da anulación de Escócia como nación ou da mala
xestión de Londres (aíndá que tivemos moito de ambas causas),
. senón do desenv"ülvemento, descontrolado e desigual, do capita. lismo, e do fracaso dos sucesivos
gobernos para desafiaren e transformaren ese desenvolvemento ...
O segundo tema é aínda máis elemental que isto. ~Ós acreditamos
que os verdadeiros recursos da
Escócia non están nas reservas
submarinas de petróleo, (nen na
inxenuidade dos capitalistas nativos), senón na enerxia colectiva e
na capacidade do naso povo, que
foron anuladas por un sistema so-.
cial que, durante séculas, sacrificou as aspiracións colectivas da
vida escocesa actual" (p. 11 ).
Na busca de solucións políticas
apresentan vieiras Ray Burnett,
13ot Tait e John McGrath.
Bumet pergúntase por qué existe o
_SNP (Partido Nacionalista Escocés): está aí por mor qos partidos
conservadores británicos, tanto o
conservador
como o laborista; un e outro garanten o Tait
statu quo da
desmonta o
Escócia. Está
aí "porque se mito
opón ao re- transformaparto actual
da riqueza fí- dor da
sica e mate- riqueza
rial da Escó- petrolífera
cia, -por non
faJarmos xa do mar do
dos seus re- Norte cuxos
cursos humagaños non
nos-, que foi
constante- quedan no
mente saque- país.
ada polos intereses ·finan cieiros industriais , sen o
máis mínimo respeito palas necesi~ades sociais do pavo escocés.
Está aí porque a política socialdemocrática Británica·, apesar das
suas promesas, valeiras e incumpridas, non puido controlar o anárquico espirito destructivo deses
parásitos. Está aí porque rexeita as
únicas alternativas viábeis que ten
hoxe a clase obreira escocesa:
emigrar con todas as frustracións
.que isto significa, ou continuar
senda un pasivo votante laborista á
espera dunha nova Era que aínda
está por vir. Está ai porque, deses. perados ante tan negras espectativas, o SNP oferece o único camiño
aberto ao futuro coa simple mensaxe de "Londres ordena", e dá-· ·
Hes, polo menos, unha iinaxe nítida e definida dos obstáculos que
bloquean a xustiza social e de como se poden superar. E eles pensan que ainda que non chegue a
funcionar totalmente, aínda que o
cámbio sexa mínimo, sempre será
melior que esta parálise actu<!l.

.i•
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Din, ¿qué irnos perder?" (p,. 91).
B urnett pensa que a raíz dos problemas escoceses é económica, de
aí a sua crítica ao SNP ,ao que
considera incapaz de solucións de
esquerda globais sen -as que é imposíbe·1 todo auténtico cámbio.
Despois ou con este _cámbio eco- .
nómico social poderá vir, para
Bumett, a independéncia ou outras
fonnas de relacións británicas.

Auto sacramental
Miguel-Anxo Murado publica na
editora recén nada Tris-Tram, o seu
libro Historias Peregrinas. O escritor
e xornalista lugués retoma os autos
sacramentais, aquela forma de tempos
antigos a meio dos cales a xente se
xuntaba nas pazas das vilas para
informarse das navidades en matéria
de Moral e Teoloxia. Usa o xénero
para a comédia e para o discurso
moderno, e situa aos protagonistas, un
grupo de actores que se dirixen a
Compostela, nun bosco perdido no
Carniño de Santiago.•

Tait "desmonta o mito transformador da riqueza petrolífera do mar
do Norte cuxos gañas non queqan .
no país e McGrath e11tra de ·cheo
na realidade política das propostas
do SNP ás que contrapón alguns
presupostos. Di:
"1º Dada a situación internacional, ¿Que ía significar "independencia" baixo o liderato do SNP?.
2º ¿Que alternativa ten Escócia,
fóra ou dentro do Reino Unido?
3º En caso de que sexa preferible
unha á outra, ¿Como· se pode conseguir?" (p. 150)

Unconto
paranenos
En Edicións do Cúmio sae No outono
das fragas de Manuel Lourenzo
González, longo conto concebido
segundo o autor para contarllo aos
seus fil los unha noite "e que despois
nunca remataba". Agora, cos rapaces
xa grandes Lourenzo deu lle fin e
sinala a paradoxa: "comprenden agora
cousas que non comprenderan entón.
Poden asimilar a sua lóxica, pero non
perceben a ri1áxia que o sustenta". t

Sen que o SNP teña que renunciar
á soberanía de Escócia, "é urxente
unha organización sindical internacional forte e eficaz, con consell6s
rexionais poderosos en sesión permanente ,e unha rede de comunicación activa. (E non unha organizaci_ó n inventada e financiada pola
CIA, que é o que hai). Todo socialista que queira o separatismo escócés tamén ten que querer a construc ión de tal organización. Sen
ela, o separatismo é algo obxectivamente reaccionário"(p 157).

Materiais de historia
O grupo Gándara publica en Xerais os

Cadernos de história, relativos á época
cqntemporánea, que serán afina! un total
de doce títulos, dirixidos a alumnos de
COU. Os dous primeiros son referidos
ás transforrnacións políticas do século
XIX, tomando pé nas revolucións
liberais, e o segundo unha primeira
.aproximación ás transformacións
· económicas do século XIX. t

Cine cubano
Fres? e chocolate, quedou ás portas
dos Osear, pero segue a ser unha
película de grande éxito comercial. A
editorial Txalaparta publica o texto de
Senel Paz no que se basou Gutiérrez
Alea para o filme. Un texto autónomo,
editado en formato case de libro
infantil, con tapas de cartón. A história
de Diego e David, coa vantaxe de que
as teflexións de Diego están máis
pormenorizadas, "os marxistas e os
cristiáns, escoita ben . Non deixarán de
camiñar cunha pedra no sapato até que
recoñezan o noso lugar e nos aceiten
como aliados, pois, con máis
frecuéncia da que se admite, solemos
comparir con eles unha mesma
sensibilidade frente ao feito social". t

Por fin, · J. Foster ensaia en breve
síntese como se formou a nazón
. escocesa e como a oposición ao
capitalismo xerou na Escócia unha
clase obreira de práctica internacional de dous séculas, cunha cultura independente, a "única cultura
escocesa que existe, porque incorporou os. elementos progresistas
das culturas que a compoñen, nun
período en que a cultura burguesa
esCQcesa existe unicamente como
un sucedáneo"(p. 184").
Foster descubre asi aos leitores galegas unha diferéncia sustancial no
iter nacional da Escócia tan distin. to do de Galiza, p'ero con alguns
aspectos homologábeis que convén coñecer. Seguro que a leitura
desta obra oferecerá perspectivas
aos naci"onalistas galegos e resultará moi iluminadora para o labor
sindical. Pero non busque o leitor
un tratado completo do nacionalismo .escocés, da sua situación, somente atopará rasgos descoñecidos
· dese nacionalismo e do seu partido
maioritário, o SNP, que conlevan
unha fonda significación.
·
FRANCISCO CARBALLO
(1) BROWN, ÜORDON eº outros, Libro
vermello de Escocia. Laiovento, San-

tiago, 1993, tradución de Maria X. Ca. sal, pp. 185.

A .quinta .
.
xenerac1on
·do cinema
chinés
/

. A propósito _

<;le Vivir
En Maio de 1888 a película chinesa
O rei dos nenas gañaba a Palma de
Ouro en Cannes, e o seu director
Chen Kaige pasaba a estar na boca
de todos os analistas cinematográficos, coma un exemplo isolado do
talento dos cineastas chineses. Oito
meses máis tarde, outro· realizador
chinés, Zhang Yimou, obtiña o Oso
de Ouro de Berlín con Sorgo vermello. A cousa xa non era unha casualidade e todo o mundo escomenzaba a pensar en cal era esa no·va seiva, rica e intelixente, de gran
calidade expresiva,· que ' estaba a
chegar desde dentro das fronteiras ·
dese xigante adurmiñado. Desde
aquela os incrédulos ollos de Ocidente foron decatándose do extraordinário valor dunha cinematografía - ou polo menos dos cineastas- que estaban a oferecer unha
série de titas ·de fondura de estilo e
estilizada precisión temática e conceptual. Certarnente, Chen Kaige e
Zhang Yimoµ representaban · a ,
avanzada dunha chea de cineastas
que reflexionaban sobre a história
do seu país_, t¡mto no seu pasado
pre-maoista como na sua contemporaneidade após a proclamación
· da República Popular ( 1949).
Tanto Kaige coma Yimou abandeiraban un movimento que ten dado
nestes últimos sete anos grandes títulos ben acollidos nos festivais.
Cine difícil para o grande público
pouco afeito á estética dunha cultura nas antípodas dos nosos gostos,
·tan dirixidos polo cine dominante.
O talento destes cineastas devolvianos a máxia da chamada Séptima. Arte. Cannes, Berlín, Venécia
ou Locano comezaron a filtrar o
que os chineses chaman a Quinta
Xeneración da Escala de Pequin,
en cuxa Académia . de Cine formárnse todos eles. Nomes como
Huan Jiansi, Xie Jin, Chen Fan ou
Huan Hsian Hsien, veñen a sumarse aos Kaige ou Yimou, sen esquecer á e:w~ordinária actriz Gong Li,
compañeira de Yimou, e auténtica
deusa maior deste movemnto.

Traspaso do testigo
O rei dos nenos, Tera mareta e
Adeus á miña concubina de Chen
Kaige, A cidade da tristura e O mestre de marionetas de Huan Hsiao
Hsien _son algL nhas das ·fitas que
xunto a Sorgo Vermello, Ju Dou, A
linterna vermetla, Quin Jou, unha
. muller chinesa e Vivir de Zhang Yimou falan dun ( ine que está a ofere- ·
cer un atento df enorme valor ao cine da última décadá. Un cine que, finalmente, está :1 parir un movemento de actores e directores, de técnicos e estilos qm están a traballar con
critérios de elat-oración rrioi claros e
ao tempo divf rsos, cun sen so da
. construción fonnal de grande fennosura e rigor plá~tico e unha fondura
analítica na que está moi presente o
berro crítico e i-.1confonnista.
Este é .un movemento xerador de
novas ideas, q'le desborda poesia e
lirismo, posuidor¡ dunha visión his-

Vivir!, de Zhang Yimou.

tórica que vai do individual ao colectivo e viceversa, que transita pala
China carnpesiña e milenária, pola
Chii)a das tradicións e do folclore e
que percorre tamén, críticamente, a
paisaxe saida da revolución de Mao.

mesmo carnmo que na uas antípodas estéticas e formai s, pero de
idéntico atento motor, pertorreran
an.tes nome sobranceiros como
Douglas Sirk, John M. Sthael ou
Frank Bozage.

Ao seu carón xa sae unha nova fornada, formada tamén arredor da
Ácadémia de Pequin. Á artesania
do cine de Kaige ou Yimou, que
buscaban nas imaxes ·rurais a parábola da China actual e que se intereaban máis por ideas trascendentais
que afectaban á persoalidade histórica e. cultural dos chineses como
nación, estes novos cineastas dos
que Zhang Yuan e Ning Ying son
os mellores exemplos, buscan máis
o plano individual que o colectivo e
pretenden reflexar, por enriba de todo, a vida cotián nas grandes urbes.
No seu cine a grande cidade imponse coma telón de fondo e as paisaxes campesiñas e os horizontes
abertos co son do vento e o medrar
das -frores, trócase agora na mestizaxe cultural do mundo urbano, na fala de lumpen e
no son das mo"tos e os comportamentos Hai intres
dunha mocidade rockera e de grande
anguriada polo beleza
consumismo fomal,
do mundo moderno (capita- pero a fita
lista) da nova- esvaese
vella Chiria.

Qui Jou descia un peldaño da e caleira da perfeición acadada nestes
tres filmes. Habia nela certa fraxilidade na exposición formal , certa relaxación imprópria de Yirnou, como se descoidase algo aquel alento
perseguidor da fermosura dos seus
anteriores filmes. Resultaba asi unha fita, discursiva e feble, en non
poucos dos seus recantos, que sen
abandoar o xeito do melodrama ,
mergullábase no universo da revolución para poñelo en cuarentena.
Agora, en Vivir, as febleza albiscadas e intuidas en Quiu Jou , unha
muler chinesa onde de o ponto de
vista estético-formal ( obre todo e
o comparamos coa triada citada)
non on só unha po ibilidade enón
unha auténtica certeza. Hai intres
de grande beleza forna!, que lembran o pulso dun grande cinea ta
(as secuéncias dos movemento de
tropas, en Jifia co cine oviético ou
Kurosawa), pero, en xeral, a fita e vaese por momentos nun tono de
certo e quematismo e de ídia. Pode
que sexa unha peza de transición,
con feblezas e de axu tes. Con todo Yimou non anda fino e dano o
pior de si mesmo.

nuntono
de
esquematismoe
desídia

Vivir é a quin. ta película que
nos c·hega de
Zhang· Yimou,
o que serve para darnos a visión máis comp1eta que ternos até o momento deste realizador"
chinés. Ás veces en versión orixinal, agora nunha versión deficientemente dobrada. Sorgo Vermello, Ju
Dou e A linterna vermella conformaban unha triada de fitas perfectas
de estilo, de abraiante precisión formal; onde todos os elementos plásticos postos en xogo (luz, cor, son,
interpretacións) acadaban a beleza
suma, ao servício dunha reflexión
histórica sobre a China pre-revolucionária, que se transforma en belixerant~ contra o invasor nipón ...
Eran fitas onde o gosto polo me/odrama , tan achegado e querido á
~ensibilidade de Yimou, obteria cotas excepcionais para transitar polo

En Vivir volve Yimou ao melodrama, encarnado na história dunha
farnília através da que se reflexa a
história de China durante tres décadas: os cuarenta e o trunfo da República Popular; os cincuenta e o
gran salto cara adiante "para superar aos americanos e aos inglt::se ";
os sesenta e a "glorisa revolución
cultural" e ... uns anos despois, segundo canta a voz en off, no último
pechado en negro que marca o derradeiro acto do melodrama.
Gañadora do Gran Prémio do Xuri
e o do mellor actor, Ge You, en
Cannes 94, non é certamente' Vivir
a mellor película de Yimou e a pesares dos intres de mestria ao narrar a traxédia íntima e cotián desta família que vive un drama de
décadas, a fita non acada a plenitude. Mais onde consegue o pleno
Yimou é na pretensión de ilustrar
unha visión da revolución chi-nesa
e da obra de Mao: queda feita trizas e convertida en cinza. +
CELSO X. LOPEZ PAZOS
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canta de discos

Divertimento
digno
Paraíso de Leonor
de Tres
Cando pensabamos que a movida
de Vigo estaba xa pasada de moda, .
xorde este novo grupo des-moderno, con vários anos de rodaxe ás
suas costas, que facendo honor ao
seu nome~ integran tres músicos
procedentes do mundo folk -=Matto Congrio-, Na Lua. Se
agardamas algo á altura da traxectória dos seus componentes, podemos mesmo alporizarnos do resultado, xa que neste primeiro disco,
Tres apreséntanse ante todo como
un grupo pop. Eles so n: Diego
Bouzón, Marco Lega~i e
Pancho Álvarez,
e tán
acompañado
lamentábel
na gravaci6n
por colegas é que os
como o egré- músicos
xio gaiteiro
Carlos Núñez gal egos,
ou Isaac Pala- cando saen
c in á bateria. doseu
Baixo, bouzouki, guita- guión non
rras, violin, e coren
percusión ...

o

cara o jazz
ou a música
clásica.

Tamén cantan, e salienta
neste particular a voz de
D. Bouzón, de
quen agardamas no futuro algun di co en solitário. As cancións, coerentemente
sinxelas, acorde co que parece ser
a idea do grupo, e o textos evidéncian o coidado de cuido que o
motiva. O di co ten vida própria,
por el desfilan Arturo coa ua noiva Matilde Bartola e a ua filla
Leonor o enlleiro Serafín, un
fru tracto actor, Aladino coa ua
lámpara, o Electrici ta, Su .i, "Bohemio " de h teleria. Animadí imo. Recordan e e outro intere ante grupo que on Olio ó Can, pero
Tres e candalizan meno , cantan
preferentemente en e pañol, e muicalmente on meno rico , xa
que a ua columna vertebral, tipicamente· rapera, tan ó e ve enriquecida por digna pincelada
mái ou meno folkis, ben en forma ce lt oide-irlande a ou ben
country; a fin de conta apena hai

diferéncia entre unha troulada no
Far-West ou nas Gándaras de Budiño, xa que o ·grupo tén en O Porriño o seu epicentro xeográfico.
Se o tomamos como un divertimento de músicos criativos, o disco
éumpre co seu obxetivo lúdico, xa
que ademáis soa francamente ben.
Recordemos que os Beatles, auto~
res de auténticas obras de arte, tamén gravaron no seu dia temas coma "Ob la-di-ohla-d-á". O lamentábel, penso eu, é que aos músicos
galegas, cando lles dá por sairse do
seu próprio guión, non adoitan escorar cara o jazz ou a música clásica, terrees nos que si é preciso
complicarse un ·pouco o oficio, cando menos instrumentalmente.
Co grupo Tres estréase un novo
selo discográfico, West Records,
que comeza distinguíndose por algo habitual na produción galega
dun tempo a esta parte: a sua demora no envio do material editado.
Confiemos en que algun dia o producto autóctono -sexa ou non de
calidade- deixe de ser algo exótico, en tanto dificil de dar con el.+
XOAN M. ESTEVEZ

Alma
de Blues
From the Cradle
de Eric Clapton
Mália alguns desvíos que se tomou nos anos 80, Eric C1apton
sempre foi un home vencellado á
rota do blues. Ese foi o estilo polo
que se decantou coas suas excepcionais cualidades como guitarrista. Clapton caracterízase por un
blues-rock xa mítico na história
do rock. Nesta obra o guitarrista
inglés volta ás suas raíces- cun traballo onde dá collida a todo tipo,
de blues: lento, ritmos meios e o
poderoso , no que era de esperar
mái dunha peza clá ica como "It
Hurt to Me ', ben re olta pero da
que e coñecen mellore ver ión .
Harmónica, teclado , trompeta e
axo acompañan no devalar da
obra ao baixo, bateria e a guitarra.
Acadaron ona no ·eu dia a pintada que proclamaban "Clapton é
Deu ", o que i acontece é que toca como o anxo , mai neste traballo baixou á terra para saborear

a poejra das corredoiras e percorrer todos os camiños que conducen
blues. É este un' bon traballo, debedor dos clásicos, interpretados con pureza .por Clapton. Temas de Elmore
James, Willie
Dixon, Eddie
Boyd ou Lo- Sempre me
well Fulson semellou
revisitadas po1o excelente Clapton
músico inglés. un bon

ªº

Sempre me se- c:antante,
m e 11 o u Clap-· -escurecida
ton un bon esta faceta
cantante, escurecida esta fa- pola de
ceta pola de instrumeninstrumentista, tista
ao igual que
ninguén- lembra que Hendrix non cantaba nada mal. Neste disco é onde
a voz de "Manlenta" (alcume do
artista) acada as rnáis altas cotas

de profundidade, cunha
voz árida e fonda que lle
acai como unha luva
aos temas que executa.
Canto cun fermoso sentimento "bluesístico" para un home que
debece por ese estilo
que nunca o abandonou, ainda nos intres
en que estivo máis
arredado del (a infl u én c ia de Phil
Collins como produtór foi un tanto
prexudicial).
Clapton ten vivido moito, tanto
ledícias c'orrio
penas, e sabe c.analisar estes sentimentos experimentados na sua música. ·
A sua alma está posuída polo
blues e non quer salvación .nengunha. +
ÓSCAR LOSADA

El porqué
de .las cosas
Caries Cases
Non se chama nen Michael Nyman,
nen Paul Winter, nen Philip Glass,
nen calquera outro nome de moda
dentro da polo visto nova era
musical -que algun día terá que
mudar de definición-. É Caries
Cases, caialán como indica o seu
nome e apelido; músico vencellado a
cantautores do seu. território
xeográfico. Desta volta amosa a sua
faciana cinematográfica, compondo a
banda sonora do film "El porqué de
las cosas", dirixido por Ventura Pons
sobre relatos de Quim Monzó.
Aproximándose ao mundo clásico,
Cases versionea unha compQsición
de R. Schumann, senda autor do
resto da obra. Tamén toca os
teclados, e acompáñanse de oito
músicos máis -batería, clarinete,
trompeta, saxos, viola, violiños e
violoncello. Cando a música dii;corre
segundo a cadéncia do jazz, aparece
o consabido teclado, que suaviza a
aspereza pr~suntamente intrínseca á
composición.
Xa que de música visual se trata,
cómpre valorala en función da.
película para a cal foi composta,
porque escoitada sen máis, semella
unha produción máis, digna iso si, de
sonoridade ambiental, coa
particularidade dun desenrolo
circular, xa que comeza e .conclue
coa mesma composición, ainda que
con diferente título.•
X.M.E.

Libro + Cassette
Xa á venda en todas as libreirías

Mª Xosé Oueizán
Fara demin
LIBROS
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ALITERATURA GALEGA ADEBATE

A DEMOCRÁCIA PERFEITA
.

•
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SOBRE "LITERATURA E SOCIEDADÉ EN GALICIA (1975-1990)"
XESus GoNZALEZ GoMEz
Ás veces os títulos dos libros oferecen máis do que dan. Ou pode
ser que o reseñador esperase ler
un libro diferente do que ten nas
mans. Isto adoita a acontecer, sobretodo, nos libros de non-ficción,
de investigación e ensaio. Isto
aconteceulle ao reseñador con Li-

teratura e sociedade en Galicia
(1975-1990) de Xoán González
Millán, re<;entemeñte publicado
polas Edicións Xerais na sua colección UniversitariaCll. O libro de
González Millán quer ser, en certa
maneira, "a crónica do acontecido
na consolidación institucional do
discurso literario galego a partir
de 1975" (p. 22).
Para narrar o sucedido nestes quince anos, González Millán, en pri- meiro lugar, e logo de ."Unha introducción (in)necesaria", intenta
codificar "Os procesos institucionais ·· en xogo, ou sexa, o discurso
literário, as diferentes conceicións
deste que se dan na Galiza neses
anos, o papel das institucións e dos
axentes sociais e/ou os escritores.

rar é a ter, como demandaba
Mali armé, .cincuenta leitores
que estexan dispostos amorrer por el. Outro tema seria
o por que, nunha cultura de
letrados como a nosa, o ppeta deixa de ser popular. M.
Veiga apontaba cara a certas
cousas que ainda continuan
en pé (a poesía hermética e
tamén a má educación dos
poetas que adoptan unha
"atitude de grandeza" que
fala co amor, cos heróis,
etc., pero non dialoga cos
seus contemporáneo's). A
poesia, felizmente, perdeu,
como era natural, o combate
da "popularidade", pero
máis nada. Continua a ser o
cúmio de toda cultura e ·Cie
toda literatura.

Neste primeiro capítulo,
González Millán tamén fala
dos cámbios operados na
imaxe social do escritor no
noso país. Son uns intere- Xoan González Millán.
santes e importantes apontam entos que, esperemos, debe
dicer, de dar dados que servirían
Neste capítulo, interesante polo
ampliar ·en próximas entregas. Por
para tirar conclusións, tanto o au. que significa de recompilación,
outra banda, por parte dos escritotor como os leitores. Por exemplo,
pensamos que o autor .é tan unila- . res é necesário un pouco de mocal é a tiraxe real das editoras gateral como a unilateralidade que
déstia. Non se pode dicer, como
legas? González Millán móvese
denúncia en certos axentes sociais
transcrebe González Millán, o que
na pu_ra especulación. A produ(sic). A literatura galega pudo pedixo o presidente da AELG logo
ción das editoras galegas, depende
car de militantismo, pero sempre
d.o primeiro Con:
dos planos de estunoubo outras, diversas opcións. A
greso de Escritores • • • • • • • • • • • • • • do? O libro infanliteratura, toda literatura, da naen Língua Galega
til, non é xa maioción, do país que sexa, admite· tocelebrado en 1981:
ri tário nos planos
do, é, en certa maneira, a demo"Algun día aos nede produción das
crácia perfeita. Todo serve e nada
nos galegos ensinosas -editoras? O
é excluinte. Que certa parte dos
naráselles este
custo dos libros
axentes sociais parezan, nun ou
dous de Maio cogalegos, como se
noutro momento, excluir algunha . mo dia da liberacalcula?<2>
opción, as máis dfts veces, adoita
ción da nosa cultua ser 1;.m ponto rnáis na loita polítira". Non dubidaO terceiro capítulo
ca. Quer dicer, unha· táctica, equimos da importánestá dedicado aos
vocada ou non, na estratéxia xeral.
cia do congreso ...
prémios literários.
E tamén, compre dicelo, moitas
pero tanto!
Está subdividido
veces máis que exclusións son inen 'tres paites: "Intervencións para intentar pór as
ESCASEZADE
v en tári o", "Funcousas sobre os seus pés. Esa foi a
DADOS
cións" e "Crítiintención do artigo de Manuel
cas". No primeiro
Veiga sobre a situación (e a imaDespois deste prisubcapítulo, o auxe) do poeta na Galiza actual. Tomeiro capítulo no
tor volve temer
mando como pretexto unha intereque o autor máis ou menos teoriza,
cair no pecado do empirismo.
sante conversación de M. Forcaentra de cheo nos capítulos máis
Non existe tal inventário, senón
dela, Veiga non descentraba o deunha aproximación, o que é unha
empíricos. Son aqueles nos que se
bate máis que necesário, simplesfala do mundo editorial, dos prémágoa, porque todos gostariamos
mente intentaba pót, nese debate,
mios literários, dos novos desafíos
de saber cantos cartos se dan en
algo tan desprestixiado e tan pouaos que se enfrenta a literatura gaprémios na no~a nación (sobretoco usado: sentido comun.
lega a partir, sobretodo, da confido cartos públicos). Tamén teria
guración do estado das autonomías
sido interes~nte unha relación de
A PROSA, BASE DA PIRAMIDE
e, por último, un capítulo dedicado
galardoados, por pura curiosidade
á narrativa como xénero privile"malévola". No subcapítulo dedi.
.
E o sentido comun advírtenos que
xiado e ao nacimento de novós
cado ás funcións, González Mio papel dos poetas nas sociedades
.subxéneros narrativos e da chamallán acerta plenamente. Durante
actuais, cando menos nas ocidenda literatura de quiosque.
os anos oitenta a función dos prétais, onde debemos, mália todo,
mios literários foi "un factor de
instalar a Galiza, é nulo. Desde hai
Verbo do mundo editorial, os daestabilidade para a consolidación
moitos anos -Valéi:y- sabemos
dos que introduce González Millán
do sistema literario galego e unha
que a poesia é a culminación de
son de abondo pobres. Non saberá
plataforma, ás veces única, de que
toda cultura, pero como dicia o
nunca o leitor cal foi a produción
dispoñía o escritor, sobre todo o
mesmo poeta gaulés, as montañas · libreita galega nos quince anos por
de obra inédita, para dar a coñenon descansan nos seus cúmios.
el estudados. Quer dicer, compria
cer o seu traballo". A crecente
Unha cultura só é capaz de sobre- ·
un cadro que sinalase a produción
"actitude de desencanto fronte ós
viver cando os homes de acción
anual por xéneros --e por vendas.
premios" hai que inte¡;pretala codescobren a prosa, quer dicer, en·
Tamén botamos en falta alguns
mo un "saudable sigrio de normapalabras de Gabriel Ferrater, a poapontamentos sobre o desaxuste telidade social e literaria" (p·. 125).
sibilidade de que a linguaxe orgarritorial (quer dicer, onde están insNon sei se tanto, pero cando menic.e a acción e a fomeza de sentitaladas a maioria das editoras galenos, cada dia máis, sábese que lido (eis, dicia Valéry,. unha das
gas) e algun dado sobre a produteratura e prémios literários adoicausas da desaparición da cultura
ción institucional ---<.:oncellos, detán a estar rifados. Por outra banoccitana: a falta de prosá). A prosa
putacións, administración autonóda, seria bon, sobretodo cando se
é, hoxe por hoxe, e esquecendo os
mica: Consello da Cultura Galega,
trata de prémios insütucio.nais, a
meios audio-visuais, a base de toconsellarias várias, etc.
sua reconversión en forma de bolda cultura. A base que vai soster o
sas á criación ou ben en galardóns
vértice da pirámide, que é a poeNo capítulo dedicado ·ao mundo
posteriores á publicación. Pero é
sía. o poeta, hoxe por hoxe, ineditorial, parecería como se o·audificil tal reconversión, xa que
felizmente tememos que por moito
tor ti vese medo de cometer un pe- .
unhas institucións que viven de
tempo, ao máximo que pode aspicado de leso "empirismo", quer
costas á cultura e á líng_ua do país,

'A literatura,
-

toda literatura
do país que
sexa, admite
todo. É en
certa maneira,
a democrácia
· perfeita"

e

de costas ás necesidades
espirituais dun povo, teñen que acalar a sua má
conciéncia e fano convocando prémios literários e
doando galardóns e bol- _
sas. Desta maneira manifestan as nosas institucións que teñen claras as
ideas verbo da língua, a
cultura, a identidade e a
igualdade dos homes e
mulleres do país, e do
mundo inteiro, se me apuran. Ou non? O subcapítulo dedicado ás críticas
aos prémios é un floriléxio sobre estes por parte
. dos nosos escritores. Pero
pasa o de sempre: cando
un crítico dos prémios é
premiado, esa vez o prémio non contiña elemento
distorsionador nengun.
Pero este, afinal, é un debate tan vello como inútil.
O que si é clarísimo é que
os prémios literários non
poden ser, ainda que o
queiran, "os voceiros privilexiados" das "múltiples transformacións dos 80" (p. 132).
A NOVA LITERATURA

Múltiples transformacións que son
ó tema dos dous seguintes capítulos: "¿Unha nova literatura?" e "A
narrativa: un xénero privilexiado".
Unha nova literatura que se dá como data de comezo 1975 -mellor
seria pór 1976, se se pensa que os
tiros de saída foron Con pólvora e
magnolias e. Mesteres. Compre,
contodo, subliñar que a causa viña
de atrás, e a poesía "social" xa estaba morta antes de fenecer o ditador.
Por outra banda, o que vai acontecendo é unha substitución paulatina da poesia social até chegar a
1980, data da publicación do primeiro tomo da obra galega completa de Cunqueiro: Poesía e teatro, que vai redescobrir un grande
poeta ás novas, e non tan novas,
xeracións de poetas. (Tamén haberia que avaliar o redescobrimento
_de Otero, máis --curiosamente?nos poetas do que nos narradores.)
A partir de ' 1975 non "nace" unha
nova literatura, senón unha literatura máis plural. Ou, como se di
agora, novos discursos. E esa plu- • • • • • • •
ral ida de é o que
vai facer da narrativa o xénero privilexiado. Sen esquecer. qu~ os editores apostan sempre polos xéneros
de máis venda,
porque xa vai sen- ·
do hora .de fa lar,
senón de imposicións, si de presións editoriais.
Presións editoriais
que dan nacimento
a novos xéneros literários. Novas xéneros que, non nos
enganemos, demandaban os leitore s galegos(J). Novos xéneros ·que,
como moi ben patentiza González
Millán, acharon a oposición de
moitos críticos e/ou axentes sociais. o que si hai que subliñar é

que a literatura de xénero non produciu, até o de hoxe, nada de bon
no noso país (agás os relatos eróticos de Xúlio L. Valcárcel, Anel de
mel), xa que polo xeral os relatos
e novelas de xénero producidos
por escritores galegos son ersatz
que ensinan as vergoñas dunha
falta elemental de ambición literária e evidentemente, non souberon
achar os detalles de personalización que singularizan o xénero.
Quizá porque, como dicia Manuel
Veiga, recrian estes xéneros "sen
se preocupar sequer de reinterpretalos desde un ponto de vista próprio' . Ou se o fan, a reinterpretación é por debaixo de cero. E asi
nos encontramo con que poeta
exquisitos e teóricos de fin de emana convertéronse en produtore
de 'kitsch".
Para rematar, vai de caréncia . Nun
volume titulado Literatura e soóedade botamos de menos unha información -xa que non análi edo espazo dedicado ao libro galego
(á cultura galega en xeral) nos diferentes xomais que se editan no país; información sobre o libro nos
meios audio-visuais (rádio e televisión)· o porqué da caréncia de revistas literárias (de criación e crítica) non universitárias; información
sobre as biblioteca existentes no
. país e o seu_funcionamento; información sobre os hábitos de leitura
dos galegos e coñecimento dos nosos escritores por parte da nosa so- .
ciedade. Pero o que máis botamos
a faltar é: valoración sobre o libros de texto de literatura e, sobretodo, cando menos, algunha mención á "g uerra" das normativas.
Pero apesar de todo, o pre ente vo1ume é un interesante útil para comezar a encher baleiros. GonzáJez
Millán deu un primeiro e importante paso, pero quizá obrou· ambición e faltou "empirismo". Mais xa ·
se sabe que e te e tá de terrado do
departamentos de literatura de todo
o mundo. Só cabe e perar que en
vindeiras edicións González Millán
amplie o pontos a di cutir. E fuxa
un pouco de certa teorrea. •
(1). Vigo. 1994. 214 páx.
(2). O custo dos libros en Cataluña calculábase. hai anos. da seguinte maneira: fabricación 17%; distribución -distribuidor e li brei ro- 51,50%; ta xas do Estado 6.50%:
publicidade 3%. A re• • • • • • •

'Nos novas
xéneros
encontramos
con que poetas
exquisitos e
teóricos de fin
de semana
convertéronse
en produtores
de "kitsch"'

partir entre editor e autor. 22%. Canto gastan
os editores galegos en
publicidade?

3. Pero existe leitor ga- lego? Achamos que
non . En país do mundo
nengun un libro como
Srício-didác1ica lingiiística de Elvira Souto
(deixando fóra o seu
valor intrínseco) se
vende máis do que nengunha novela durante
catro semanas. E campouco , en nengun país
do mundo, un reseñador. comentando a publicación da narrativa
completa dun clásico
pode escreber que o vol u me, mália os trasto ques narrativos, "é un ha ferramenta útil de
u·aballo" .. Quer dicer,
· aqui todo o mundo é
consciente de que ainda se produce literatura para profesores e estudantes. Cousa
que Gon·zález Millán non nega, todo o
contrário, pero que moitos insisten (ou insist imo.s) en non querer ver.
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Javier Alvarez, cantautor

sobre uns temas máis sociais
que políticos, ao revés ca noutras épocas?

22.

Déixome levar. Algunhas veces
xurde a melodía antes que a letrá. e
outras ao contrário. Ás veces saen
conxuntamente, pois o texto apreséntase praticamente musicado na
éabeza. Non teño fórmula de traballo a seguir inexorabelmente.
Teño. a sensación, ás veces, de que
se me vai rematar
a inspiración pero
afortunadamente
até o momento
non acoñteceu.

Coido que no meu disco hai moita política. Detectase cando leo
as letras e as repaso. O que sucede é que é a !lliña. Implícome e
declárome profundame n te cando
Javier Álvarez, ~unto a Pedro Manuel Guerra, conveD:éronse na ponta de
canto, cando o falanza do "boom" dos xóvenes cantautores a nível estatal. O int~rprete
go non podo evitar
que se vexa como
madrileño de 25 anos, que actuou hai pouco na nosa terra,_·encetou a sua
sinto. Creo que me
andaina tocando no metrq e no parque do Retiro. As suas cualidades non
Vostede veu
implico política. mente, mais non.
aco11_1pañado á
pasaron desapercebidas para a .indústria discográfica e agora ven de facer :o
Galiza para tofago bandeira diso
seu debut cun disco editado por Chrysalis.
·
porque a · miña
car por un acorprofisión é a de
deón, coros e un• ÓSCAR LOSADA
músico, a de políha segunda guitico é para outros.
tarra, o que perO simpático artista ao remate do
Está claro que
soalmente consigasta~
seu concerto na Casa do Patin en
cando me apetece
dero u.n acerto
Santiago, que adoita a ter unha inpara que o públifago o que me peta
teresantísima programación de acco escoite máis
e se quero particituacións, comentaba que "hai un
fidedignamente
par nalgunha histópico de que o público galego é
tória, por exemplo -.
os sons que se refrío, pero tras do visto en Vigo e
un festival a prol
flicten no disco ...
Compostela, teño que dicer que
dos insubmisos,
non é así".
Estóu de acrodo.
fágoo, pero non se
Apetecíame faceme ocorre anunA que ere que é debido este auxe
Jo porque ademais
cialo nen facer pudos novos cantautores en canto
gosto
moito
da
formación que
blicidade através diso. Utilízalo
á repercusión, representados
levo. O importante está en que
seria para o meu benefício en
port vostede e por P.L. Guerra?
non te "amuermes" e sexas catroques de para unha causa de
paz, tamén, de sair coa guitarra,
verdade.
É a ca ualidade. É lóxico que a
que é como eu principiei no mexente o pergunte porque ademais
tro e gosto de facelo. Se un dia
Moitas influéncias
somos moi amigos. Pedro e mais
teño q.ue tocar só coa guitarra,
' JERÓNIMO ÁLVAREZ
eu principiámos no mesmo moFalaba de que as suas raíces
fareino, porque se me atrevo a
Que pensa vostede?
sinxelamente, un músico que ven
mento a nosa carreira en solitário
realizalo no metro, por suposto
musicais son eminentemente ane publicamos o noso primeiro disde facer a sua opera prima.
glosaxonas. Cales son esas raíqu€ me atrevo onde se.xa. O púco con un mes de diferéncia, polo
É verdade que nunca morreron.
ces?
blico do metro e do Retiro son o
Sente certa vertixe con esta no~
que é normal que nos comparen.
Está claro que mentres haxa algo
_máis sincero do mundo, xa que
que dicer, sempre vai haber persotábel repercusión?
Aportamos o que podemos musiDesde Abba, Silvio Rodríguez,
se non lle gostas non ten por que
as que o fagan coa sua guitarra e
calmente, mais tamén somos un
Suzanne Vega; James Taylor, . pararse. Tocar en calquer sítio
as suas composicións. Iso é un
abano de influéncias. El é máis
Non crea que tanto, porque un se
Emmylou Harris, Tracy Chapman
non ten por que ser máis forte
caribeño e eu máis anglosaxón.
cantautor, desde Lluis Llach até · até Djavan e a onda country nortevai adaptando ás cousas que lle
que a sensación de tocar na rua.
Prince. A canción de autor é amvan sucedendo, e o éxito non é tan
Tamén existe xente como Albert
americana. Admíroos moito e anToquei no Pazo dos Deportes
grande. Foi axiña, iso si.
Pla e outros que veñen facendo
plísima e aí me englobo. As eticeio que, dalgun xeito, se me -pecon Víctor e Ana <liante de
quetas non me gostan, desmárcocausas desde hai tempo, polo que
12.000 persoas e foi unha impreguen cousas deles.
Oeste xeito os cantautores sememe todo o posíbel delas.
tamén ternos cerros vencellamensión moi grande, pero ás veces
tos con eles. Eu non vou de banllan porse de moda cando a verCal é o seu planteamento á hora
tamén ten sido moi emocionante
deira de nada nen nada diso. Son,
dad e é que nunca morreron.
Cre que agora vostedes cantan
de compor?
·
tocar no Retiro. +

'Nas miñas cancións hai moita política'

'O público

do metro
é o máis
sincero
do mundo,
xa que se non
lle
nop
ten por que
pararse" · ·

Aquela proposta de Castelao: Denantes mortos .que escravos
• XESUS TORRES REG.UEIRO

O primeiro de Xullo de 1937, en
plena guerra civil e pañola, Castelao publicou en Nova Galiza, boletín quincenal do e critore galegas antifeixi ta que e editaba
en Barcelona, un artigo titulado
Os novos símbolo da Nova Caliza no que fai unha propo ta radical na e peranza dun triunfo obre
o fa ci mo e dun réxime autonómico para Galiza. Un pouco para
evitar improvi ación chegada a
oca ión e por e quecer a angúria
do momento, Daniel apre enta "á
consideración dos galegas ant~fei
xistas" o eu proxecto de nova
simboloxia para o novo país que
tiña que .surxir despois da guerra.
No que respeita á bandeira, se ben
considera que historicamente non
era a azul e branca (lembra como
nun cartón de Durero aparece vermella) argalada por Murguia, ere
que se debe manter "tro.cándolle
definitivamente o azul celeste do
tempo de Murguia no azul ultramar que se adoptou nos tempos da
loita aúton,omista". A razón principal exprésaa deste xeito: "Esta
bandeira, tan combatida polos monárquicos galegas, está consagrada polo pensamento derradeiro de
moitos mártires e todos os galegas
levámola xa no naso corazón".
O que si se tiña que cambiar radicalmente era o escudo: "Seriamos
parvos se crésemos que pode susb. sisti1; dispois da guerra o escudo

tradicional de Galiza co
seu emblema eucarfstico ,
pois ainda que lle atribuísemos unha outísima siñificación poética, identificando-o co Santo Graal,
non sería respetado polos
sobreviventes galegas dispois do sacrílego proceder
da Eirexa católica no noso
país."
Castelao apre enta a.sua
alternativa acompañada
dun debuxo do que xa se
ten comentado que non é
da calidade agardada no
rianxeiro, quizais or ser
obra apurada e de circunstánc ias. Aguilloado polo
que considera un símbolo
afortunado (o emblema comunista de fouce e martelo
cruzados) desexa atopar un que represente a unión dos labregos e
mariñeiros de Galiza. Logo dé barallar diferentes posibilididades
que desbota por pláxio desafortunado (fouce con áncora cruzadas),
por anti-artística (peixe e espiga
cruzados), por redución xacobea
(estrela con cuncha) e por similitude coa esvástica apropriada polos
nazis (trisquele), remata escollendo
a fouce de ouro sobre campo azul e
a estrela vermella como emblemas
do Traballo e da Liberdade. Ourelando o escudo a lenda "Denantes
morros qlie escravos", para "deixar
patente o martirio de Gali:a".. E
como tenante do escudo a serea ,
"que.perteiiece á heráldica galega,

Capela do Patrocinio. Rianxiño, Rianxo.

como símbolo mariño que jale do
engado a#ántico, ori~e das nosas
aventuras".
O modelo concreto do que se serviu Castelao foi unha pedra armeira que estaba afeito a ollar desde
neno. Atopábase en·Rianxiño, na
capela do Patrocínio e tíñaa ben sabida. Debux.ouna a pluma con todas as demais pedras armeiras da
sua vila. Debuxos que entregou ao
mozo Fennin Bouza Brei e que este publicaría debidamente documentados na revista Nós, no núme. ro do 17 de Maio de 1933 co título
Escudos de Rianxo e as1nado polos

dous. Desa pedra da capela do Patrocínio recolle o rianxeiro a idea
da serea como tenante do escudo.

terior que romperan cos do exílio ... Todo iso levou a que este tema non se plantease.

O fascismo rematou triunfando e
esmagando durante catro décadas
calquer símbolo diferenciador e a
proposta de Castelao ficoti esquecida pois outras eran as urxéncias ..
De feito o Consello de Gal iza, criado polo próprio Castelao no ex'ílio,
utilizou o escudo co cáliz tradicional e A Nosa Terra no ex:ílio, ór- .
gao da Irmandade Galega, usaba
na sua cabeceira a figura da serea
sostendo un mapa de Galiza.

Na actualidade, o Consello da Cultura Galega, organismo que -<lito
sexa de paso-- ainda non sabemos
ben que función ·ten nen como se
elixen os seus membros, utiliza como logotipo ou insígnia a idea do
que chamamos escudo alternativo
de Castelao moi deturpada: ainda
que se mantén a serea de tenante, o
corpo ·do escudo proposto polo
rianxeiro substitúese polo oficial e
o conxunto aparece coroado. Utilízase a idea base e desvirtúase completamente, eliminando os elementos "belixerantes": a lenda, a fouce
e a estrela. Fixa asi un híbrido.

Somos conscientes de que un símbolo desta envergadura, que ten
que representar a unha nación, non
é doado de asumir polo povo dun
dia para out;o. Os cámbios neste
tipo de símbolos adoitan a se producir en momentos históricos convulsivos: revolucións, cámbios ou
substitucións de réximes ... Quizá o
pase da bitadura franquista ·ao réx ime constitucional foi un bon
momento para plantear con toda
crueza este tema do escudo de Gal iza. Mais o feíto de non ter o escudo tradicional rango .oficial durante o franquismo -nen antes-,
as próprias cjrcunstáncias históricas do país e a sua dependéncia, o
escaso peso político do galeguismo do exílio e a perda (desinteresada?) de memória histórica, que
fixo por exemplo· que o proceso
pre-autonómico fose "secuestrado " po'r franquistas rec.onvertidos
axudados polos galeguistas do in-

Recentemente A Nosa Terra tivo
a feliz idea de recuperar este símbolo e púxoo á venda como unha
insígnia de !apela, perféitamente
reproducida a cores, mais parécenos que o afán propagandístico do
periódico desvirtua tamén o deseño orixinal, non por supresión neste caso, senón porque o nome do
periódico (que conxuga perfeitamente co símbolo) adquire un protagonismo excesivo no conxunto.
En fin, p~nso que estaría ben que
a criación de Castelao cfrculase
sen adulteracións nen engadidos e
que ao tempo se difundise a idea e
as razóns que moveron ao rianxeiro a criar un novo símbolo --cousa que nun sucede todos os diaspara a sua -nosa- Nación.•
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Convocatórias
Certame Ourense
de banda deseñada
Convocado pola Casa da Xuventude
de Ourense, e xa na quinta edición. O
prémio admite cómics de tema e técni ca libre, en galego ou portugués, branco e 'negro ou cor, cun formato que an:
de entre un mínimo de DIN A4 e un
máximo de DIN A3. A extensión ha
de andar entre as 2 e as 6 páxinas, que
se poden entregar na Casa da xuventude: Celso Emílio Ferreiro, 27.· 32004
Ourense. Antes do 10 de Xuño e baixo unha plica que inclua os dados persoas (nome, enderezo, teléfono e fotocópia do DNI). Cada autor pode apre- sentar tantas obras como desexe para
acceder a un primeiro prémio de
100.000 pta., ou catro acésits de
25.000 pta. Para calquer asunto dirixirse á Casa da Xuventude: (988) 22
85 00, fax (988) 24 99 30.

Certame de vídeo
na escola
A Escola de Imaxe e Son organiza o
111 .Certame Galega de Vídeo na Escota aberto a todos os centros de ensino da Galiza. As obras non poden sobrepasar os 30 minutos e han de chegar en fita VHS. A organización esta•
belece catro categorías: Criación documental, Animación, Experiéncia e
Vídeo didáctico. A cuantía dos prémios darase a coñecer en Semana santa. Para se inscreber hai que enviar as
obras xunto co boletin de inscrición,
antes do 1 de Xuño de 1995,-á: Escola de Imaxe e Son. Vídeo na Escota.
Someso, 6. 15008 A Coruña. Os traballos escolmados pasarán a própriedade da vidioteca educativa do Congreso Internacional de Pedagoxia
da lmaxe. Maior información e boletins de inscrición na Consellaria de
Educación. Servício de Ordenación e
Innovación Educativa. Área de Novas
Méios. San Lázaro, 107. 15705 Santiago. (981) 56 60 OO.

Concurso de guións
de vídeos didácticos

Padrón convoca a sexta edición do
seu concurso de fotografia de tema libre, aberto a afeizoados que apresenten obras inéditas. As fotos poden ser
en branco e negro ou cor, pero teñen
que respeitar un tamño mínimo de
l 8x24 .cm. e un máximo de 30x40
cm . Cada concursante pode apresentar 5 obras (montadas sobre unha base dura), sempre baixo lema e plica,
antes do 8 de Abril, no Rexistro de
entrada do Concello de Padr6n. Xeneral Asasino de Badaxoz, 29. 15900
Padrón. A Coruña. Hai dous .prémios,
40.000 e 25.000 pta., e dous accésits
de -5.000 pta. para cada categoría,
branca e negro e cor. Maior información no Concello de Padrón: (981) 81
04 51/81 04 OO.

Prémio Café. Dublin
de narrativa breve
Pode·n concdrrer orixinais inéditos
cunha extensión que ande entre os 65
e os l 00 fólios (DIN A4, con 2.000
caracteres por fólio aproximadamente). Os orixinais apresentaranse por
cuadriplicado e baixo plica, antes do 1
de Maio, dirixidos ao "II Prémio de
Narrativa Breve Café Dublin". Café
.Dublin. Martín Codax. Vigo. O pré- mio ascende a 250.000 pta.

Prémio Ourense
de contos
• A Casa da Xuventude e a Agrupación de Libreiros de Ourense, con-·
vacan un prémio de contos aberto aos
xoves de entre 14 e 30 anos. Os traballos, de tema libre, orixinais e inéditos,
terán unha extensión mínima de 6 fólios e máxima de 25, escritos a dobre
espazo e só po~ unha cara. A entrega,
persoalme.nte ou por eorreo, ten que
ser antes do 28 de Abril na Casa da
Xuventude de Ourense: Celso Emílio
Ferreiro, 27. 32004 Ourense. As narracións han de chegar baixo s~udónimo

e acompañadas dun sobre pechado cós
dados do autor no interior, e no exterior o seudónimo e a frase "Menor de
17 anos", se far o caso. Hai un primeiro prémio de 8'0.0000 pta., e catro acésits de 25.000 pta. As bases están a
disposición do público na Casa da xuventude: tel.éfono (988) 22 85 00, e
fax (988) 24 99 30.

Encontro
galego-cubano
sobre saude pública ·
O Instituto de Medicina TropiCal
Ped.ro Kouri organiza o IV encontro
Gale82 Cubano sobre Saude Pública
dirixido a médicos, diplomados en enfermería, veterinários, farmaceúticos e
demais persoal sa9itário, que se celebrará do 19 de Xuño ao 1 de XuHo na
cidade da Habana. Os temas centrais
do encontro serán epidemioloxia, atención primária e enfermidades infeciosas, pero tamén comprende talleres sobre sida, tuberculose e medicina tropical. O prezo da matrícula é de 200 dólares USA, e a viaxe (avión, traslados,
visados, habitación dobre en hotel e
almorzo) anda entre as 128.500 e as
134.500 pta. Para maior informaciqn e
reservas dirixirse á axéncia de viaxes
Redotur: r/Oporto, 19. Vigo. teléfonos
(986) 22 93 92 e 22 56 05.

Curso de fotografia
naturalista
O Centro Unesco de Galiza convoca
un curso de 17 horas de fotografía naturalista, que terá lugar 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 foto"grafia artística e científica do património natural. Información
e inscricións nó Centro Unesco de Galiza. Apartado de Correos 824. 15780
Santiago. (98.l) 57 O~ 92. t

Actividades
As mulleres
no mundo do traballo

A Asociacón Pedagóxica Galega
convoca o JJJ Concurso de guións de
vídeos didlicticos. Os guións non poden exceder os 30 minutos e teñen que
chegar con indicacións técnicas e literárias. Na valoración primará o contido pedagóxico, o interese do tema tratado, a calidade literária e técnica, e
necesidades económicas da sua realización. Valorarase especialmente a
adecuación dos temas escollidos aos
cóntidos educativos dos distintos níveis da educación non universitária.
Os prémios: I º de 100.000 pta., 2º de
50.000 pta. e 3º de 25.000 pta. Os autores premiados terán que desenvolver
nun tempo inferior aos 3 meses a correspondente unidadé didáctica. Admiten traballos até o 15 de Xuño na sede
da Asociación Sócio-Pedagóxica Galega: Laracha, 9-entrechán. 1501 O A
Coruña. (981) 27 82 59_

O Venres 31 ás 20,30 h. na Federación
de Asociacións Galegas, Emília Pardo
Bazán 25-2!!, da Coruña, o Colectivo
Olio de Vidro de criación audiovisual,
ofer.ece a conferénciá A evolución da
imaxe ao longo da história.

Concurso de fotografia
de Padrón

Semana de Galiza
en Bareelona

A Comisión de Festas de Pascoa de

O Distrito de Sants-Monjuic, a Co-

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 sal~_de ·conferéncias da Fundación
Claudia San Martín- Caixa Galicia (na
rua Xoán Flórez da Coruña), leva por
título As mulleres no mundo do traba/lo e canta coa preséncia de Pilar Cebreiro e Olaia Fernández.

A imaxe na história

missió de Cultura de la Unió de Entitats de Zona Franea, ERGAC e A
Espreita, organizan do 31 de Marzo
ao 7 de abril a Semana de Galiza en
Barcelona. Nesta semana haberá actuacións dunha chea de grupos de
gaitas , conxuntos folk , rock (Os
Skornabois), representacións de teatro para todos os públicos e pasarruas. Amais de mesas redondas sobre a situación de Galiza (economía,
· língua, méios en galego en Catalunya,
identidade, criación literária). A semana tamén inclue o pase dunha ampla escolma de vídeos didácticos e
documentais , asi como os filmes
Co1,1tinental e Sempre Xonxa. Comp'letan o programa unha série de exposición s: pintura de Anxo
Baranga, humor gráfico de Xosé
Manuel, O proceso do liño, Homenaxe ao . Gaiteiro .. e outra de artesanía tradicional con pezas de "vários
pontos da Galiza. Maior información .
nos Serveis Personais Zona Franca
(Districte de Sants-Monjulc): Alts
Foms, 82-86. 08038 Barcelona. Telé. fono (93) 296 79 69 . •
·

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

Cinema
Balas sobre Broadway.
Non é a mellor película de
Wóody Allen, pero é un
dos mellares filmes <lestes
momentos na carteleira.

Amena, crítica cos
intelectuais que viven·
nunha nube, ben
ambientada, ainda que
excesiva nalgunhas.
secuéncias +

Anúncios de balde
• A Asembleia da mocidade Independentista vende as suas novas pegatinas Galiza nom é Espanha. Pedidos de 4 pegatinas mandando 5 selos
de 30 a: AMI, Apartado de .Correos
4.624 A Corunha, ou a AMI, Apartado
·cte Correos 1.233 Ourense.
• Ás persoas interesadas nas línguas
celtas: Viaxes Céltigas dispón de material para a aprendizaxe así como literatura nas .distintas línguas da Céltia.
Poderles solicitar máis información ao
Apartado de Correos 1.364 (Suc 1) A
Corunha.
• Profesora nativa inglesa dá clases
de conversación, gramática, fonética. Todos os níveis . ~981) 27 97 26.
• Língua española, literatura española, língua galega, literatura
galega. Por licenciada en hispánicas.
Con experiéncia. A domicílio. (981)
78 27 54.
• Só, sen problemas económicos nen
familiares. Desexo relación con señora maior de 48 anos. Apartado de Correos 1129 A Coruña.
• Se queres receber gratuitamente o
catálogo 94/95 de libros en español da
editorial basca Txalaparta escrebe a:
Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa,
1O. 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.
• 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, suxeréncias, grupos, outras publicacións,
etc. podes faceto. Pídeo por 100 pta.
máis 30 pta. para o correo a: Perpétuo
Socorro, 38-3º Esq. 27003 Lugo.
• Trapo Negro e Noxxxo Zine. Dou s
combatentes fanzines que podes pedir
enviando 50 pta. para gastos de envio
ao Apartado 660. 32080 Ourense.
• Mozo de 24 anos, filio de pais gale-

gos, quixera comezar amizade, ou o
que saia, con mozas ou señoras. Son
bon rapaz e falangueiro. Mandar foto. ·
Escre~er a: Alberto Seoane Abucide.
Economía, 17-4ºE q. 48902 Baracaldo. Bizcaia. Bicos a toda .
• Centro de estudos té'c nicos San
Andrés. Clases de Enxeñeria superior
e técnica, graduado ocial. rua Naturista López Seoane, 2 1-23, entrechán Al. Esteiro. Ferrol. (981) 35 65 66.
• Gatos siameses. Limpísimos, espilidos. Cazadores de primeira. Un me de
idade. (986) 46 06 12, de 3 a 5.
• A Associai;:om da Língua Artábria
tem á venda bandeira galegas feítas
em teia (tamanho l 15x85) a 1.500 pta.
e em feltro (15xl0) a 400 pta, junto
com outro material recolhido num catálogo qu,!! 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.

O grupo Chévere pon en cena Máquina Total 11, os dias 30 e 31 de
Marzo ás 10 da noite no centro cultural Caixavigo (entrada 800 pta). Os
días 1 e 2 de Abril, á mesma hora e
na mesma sala, apresen~an Annus
Horribilis. O Xoves 30 ás 12 da noite tamén actuan no Café Odeón (entrada de balde) co espectáculo Cabaret Tan Tan.

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

Tiempos de ruido
O Venres 31 e o Sábado 1 ás I0,30 da
noite na sala NASA (Santiago). Tiempos de ruido (espectáculo de pura palabrería), é un traballo de narración
oral escénica da compañia Palique
(Madrid), baseado en textos de Cunqueiro, García Márquez, e Rosa Montero. A entrada custa 800 pta. (500 pta.
para estudantes).

Feira de lixos
O grupo de teatro de rua Os Quinquilláns porá en cena o Sábado 1 de Abril

.i.
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• Clases particulares de solfeo e piano 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 prew Curso Prático
Laboral de Seguridade Social (Edicións Deusto), actualizado até 1994.
Interesados chamar ao (981) 89 07 97,
e perguntar por Xúlio.
• Vendo cámara fotográfica de 35
mm., réflex. Marca Zenit .J2 S. Obxectivo 58 mm., f:2, Zenit. Teleobxectivo 300 mm., f:4 5. Soporte di parador de gatillo. Filtros: verde. laranxa,
amarelo, skylight. Maletín. Todo a e trear. 35.000 pta~ (981) 24 92 56.
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• Asociación Cultural L11mieira. Se te
un grupo musical novel e queres meterte no noso circuito de actuacións
diríxete ao Apartado 60 ~e Carbal lo.
• Quixera coñecer xente interesada en
xuntarse para tocar só percu ión (de
todo tipo). Teño local. (986) 3 1 03 78.+
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Teatro
Chévere en Vigo

.,

no casino de Viveiro, á 19 horas, a
obra Feira de lixos dentro dos actos
con motivo do Dia da árbore.
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Copenhague
Uvegá Teatro pon en cena Copenhague de Xosé Cid Cabido, na sala Galán
de Santiago do 3 ao 8 de Abril, de
Luns a Venres en sésións das 19 e das
21,30 h., o Sábado só ás 21,30 h.

Nin me abandonarás
nunca
A obra de Xosé Posada Curros e Luís
de Gálvez interpretada polo Centro
Dramático Galego, no Teatro Principal de Santiago até o 6 de Abril, en sesións das 20,30 h.

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

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

(

e
X
(~

F
o
tt
pi

o

c

s

o

8,
tu

c

at

e
e
o
e1

ci

axenda
Exposicións
O novo Orellana
Pinturas de 1989 a 1995 de Gastón
Orellana, até o 25 de Abril na Casa
das Artes de Vigo . .Abre de 11 a 14 e
de 17 a 21,30 h., Sábados só de tarde e
Domingos só de mañá.

Suso Noia
Expón pinturas no Café Rua Nova
(Santiago), até o 13 de Abril.

Pino Vázquez
Esculturas no pub Modus Vivendi de
Santiago. No mesmo local expón o
pintor Ricardo Fontes. As duas mostras pechan·o 25 de Abril.

Luís Díaz
Expón óleos na Sala de Arte Caixavigo até o 3 de Abril.

Benigno Montero
Pinturas no Café do Retablo (Santiago), até o 16 de Abril.

Eu consumo ben

Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Miradas e visións
Mostra fotográfica aberta na Casa das
Artes de Vigo. Até o 16 de Abril, de
11 a 14 fi. e de 17 a 21,30 h., Sábados
só de tarde, e Domingos só de mañá.

Grupo Sarilleiro
Expón no Ateneo Santa Cecília de Marin, de 11 a 13 e de 18 a 21 h. (Domingos e festivos de 12 a 14 h). O Grupo
SarilLeiro está integrado polas pintoras
viguesas, Aida Fernández, Choni Pedrosa, Anxela Garcia, Pili Pequeño,
Maria Xosé Juste e Gloria Ulloa.

Os castelos de Galiza
Até o 1O de Abril na . Casa da Conga
(Santiago). Fotografías duns 60 castelos de toda Galiza, coa a sua situación
Luís Díaz Miguélez, na Sala de Arte
de Caixavigo

Xurxo Gómez-Chao
Pintura recentes na galería Sargadelo . abre até o 15 de Abril
de lOa 14ede 16,30a20,30h.

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· tian ismo cunha visión particular do
expresionismo. Completa a mostra
unha grande escultura de máis de 3
m. de-cemento t¡ue representa o corpo
xacente dun cardeal.

Yo soy
de Mella Compay
No Café Liceum do Porriño. A mostra
é representativa das propostas artísticas cubanas, cunha grande variedade
en canto a temas e técnicas enfre os
criadores. Comprende autores primitívistas, figurativos, abstractos ·
pero todos co obxeétivo comu~
de representar a realidade dun
povo cunha cultura afro-latina.
Os artistas, agrupados . no taller
cultural Luis Diaz Oduardo de
Santiago de Cuba e o complexo
artístico El Batey en Mella, xa
realizaron exposicións en Alemaña, Franza, Hungria, Itália,
etc. Participan os artistas: Isr.ael
Tamayo, Berto Luis Ruano
Ortega, Alberto Lescay, José
Seoane, Jorge Knight, Jorge
Luis Chávez e Grettel Arrati.

Expón esculturas na galería
Trinta de Santiago. Até o 9 de
Abril de 12 a 14 h. e de 17,30 a
21,30 h de Luns a Venres.

a Casa da Parta e en San
Martiño Pinário (Santiago), até
o 15 de bril. Recolle traballo
de 1 1 arti ta galego en pintu ra fotografía, e cultura, in talación e audiovi uais. Expoñen: Jorge Barbi , Tono Carbajo, Rosana Carnero, Carmen Hermo. Holga Méndez,
I aac Pérez Vicente , Antón
Reixa. Armindo Salgueiro ,
Xo é Teiga, Enrique Velasco
e Manuel ·Vilariño.

o grupo portugués estará o día 7 no Festival lntercéltico do Porto.

Música
No PORTC>:
VI Festival Intercéltico de Porto
concertos ás 9,30 da noite do 7 ao 9 d~
Abril no Cinema do Ter90. Actuan: o
día 7, Realejo (Portugal) e Boys of the
lough (Escócia); o dia 8, Skolvan
(Bretaña) e Fairport Convention (Inglaterra); e o día 9 Luar na !ubre (Galiza) e Four men & a dog (Irlanda).
Completan o festival o Debate sobre
A Imprensa folk el)ropeia, o día 8 ás
16 h., no Cinema .do Ter90 (se chove
no Castelo de Santa Catarina); e a Escapada intercéltica, o día 9 ás 1O h.,
con saida do Castelo de Santa Catarina
(visita a Citánia de Briteiros, banquete
celta na Penha e visita ao Museu Martíns Sarmento). Tamén neste festival
· pódese visitar a Exposi~áo sobre José
Afonso (durante Abril no Mercado Ferreira Borges), a Feira do Disco Ceti~
folk (os días do certame no Cinema do
Ter90) e As lmagens Celtifolk (tamén
no Cin~ma do Ter90).
Madredeus, actuan os dias 31 de Marzo e l de Abril no Coliseu do Porto.

A mostra aberta no Círculo das
Artes de Lugo (de 8 a 1O da noite), recolle as fotografías apresentadas ao certame Lugo urbano, Lugo rural convocado polo
Patronato de Cultura da vila. •

EN LISBOA:

Noites de folk na aula Magna. O Sábado 8 ás 1O da noite Boys of the
Lough, e o Domingo 9 á mesma hora,
Fairport Convention.

Ex osicións

O. dou grupo actuan o Xove 30 na
ala ASA de Santiago, dentro do e pazo de promoción de conxunto no- ·
vo. Rock Parrulo.
entrada é libre.

il

O Xove 30 á · 12 da noite na Iguana
de Vigo. Entrada libre.

win City
Concerto de jazz o Xove Ono lavicémba lo de Lug e o Venr s 31 no
Ca ablanca de Vald viño.

haz

Actuan o Xoves 30 no Número K de
Santiago, o Venre 31 no Praia Clube
da Coruña, e o Sábado 1 de Abril no
Iguana Clube de Vigo.

Quico Comesafra
Oferece un concerto de harpa celta o
Xoves 30 á 11 h., na Casa do Patin
(Santiago).

Fia na roca
O grupo de fo lk Fia na roca actua o Venres 31 de Marzo no
pub Clavicémbalo de Lugo, e
o Venres 7 de Abril no Café
Coruña da Coruña.

Sinfoneta de Paris
O Sábado 31 de Marzo ás
8,30 do serán, no centro cultural Caixavigo. Dirixe Ociav
Calleya, con Mariana Abacioae no violín .

Con Manuela

~ealejo,

Lugo urbano,
Lugo rural

Música
In péxia e Redullo

31

xeográfica e un estudo histórico arquitectónico, son os principais engados
que.. recolle a mostra de Xaime Garrido López que expón Coléxio Oficial
de Arquite~tos de Galiza.

Ferrán Aguiló

orde ia

Lo Fl
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Portugal

Até finai de Abril no coléxio
Alba de Vigo. A U Mostra de
Arte Postal recolle o trabal lo
dunha chea de rapaces e rapazas
do centro in critos no programa Esco/a e Arte. E ta edición
leva por título Eu consumo ben
polo que re ulta unha crítica a~
con umi smo a meio dos dcseño do carivo .

Ta manian

ANOSA TERRA

concerto en olidariedade co mu 1cos
Manuela e Miguel, nun momento difícil pola enfermidade de Miguel "Tranquilo". o concerto (entradas a 1.000
pta. nas galerías Sargadelo ) participarán Manuela, Na Lua, Mu icas, Leiaprén, Xoan Rubia , Nani García e
orre Carmela que Chove entre outro . Tamén e pode apoiar a Manuela
e Miguel, !"ac~ndo ingre o (entidades
públicas ou privada 20.000 pta., partic u l are 5.000 pta) a melo da Fila
Cero: ingreso ao nome de Amigos de
Miguel "Tranq uilo" na conta 304200- 10873/8, Caixa Galicia, O.P. do
Ferro!. Maior información no Sindicato Galego do E pectáculo: República
do Salvador, 15-5Q. 15701 Santiago.
(981) 599898/599234 (de 10 a 13 h).

Elliott Murphy
O Venre 31 á 12 da noite na Iguana
de Vigo. Entrada 1.500 pta.

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

Trisquel
O concerto previsto para o Sábado 1
de Abril -ás 11 ,30 da noite no Café Liceum do Porriño, foi suspendido.

Miguel Currá
O cantautor Miguel Currá oferece un
concerto o Sábado 1 de Abril na Casa
do Patin (Sa.ntiago).

Wilko] ohnsón
O Martes 4 de Abril ás 9 da tarde na
Iguana (Vigo). Entrada 1.500 pta.

La Buena Vida

Concerto ·pop, o Xoves 9 de Abril na
Cas& do Patín (Santiago).

coa língua ·
O Venres

7 de Abril .ás 11 h. no
Cantón de Molins (O Ferro!), celebran o III ·F estival de Música A Mocidade coa Língua,
.organizado pola Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística.

Los Clavos e
Lord Sickness
Actuan o Sábado 8 de Abril
ás 12 da noite na Iguana (Vigo). Entrada 1.000 pta.

No PORTO:
Piet Mondrain, exposición documental de homenaxe, até o 6 de Abril na
Funda9ao Serralves. A ordem do ver
e do dizer, colección nacional de fotografía da Secretária de Estado da Cultura, até o 14 de Maio na Funda9ao de
Serralves (07-351-2-617 51 24).

E ' LISBOA:
Oito desenbos de Picasso, datados
de 1941a1972,e41itografiasdunalbum de 1947. Até o 15 de abril na
Casa da Cerca. Jorge Vieira, esculturas até o 25 de Xuño no Museu do
Chiado (07-351-1-347 32 11). Humberto Delgado. O General sen
medo, até o 20 de Abril na Biblioteca
Museu República Res Do neolítico
ao último imperador. A perspectiva
dun coleccionador de Macau. Até Setembro no Palácio Nacional de Queluz (07-351-1-435 00 39). Cinco eJ)posi~oóes do Brasil: O Brasil dos •
Viajantes, Lúcio Costa (arquitectura), Ruy Ohtake, Mário Cravo Neto
(fotografía) e Colec~áo Pirelli-Masp
(pintura), até o L de Abril no Gentro
cultural Belém (07-351-1-301 ·96 06).

Sábado ás 21,45 h., Domingos ás.16 h.
(07-351-2-600 43 01)."Luzes de palco
de Amaldo Leite, Carvalho Barbosa e
Heitor Campos Mome!ro, coreografía
de Ruben Marks, pola compañia Seiva
Trupe, até finais de Abril, de Martes a
Sábado ás 21,45 h. e Domingos ás 16
e 21,45 h .~ no Auditório-Nacional Carlos Alberto (07-351-2-200 45 40).
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 música interprétamr
solistas da Orquestra Filarm'ó nica de
Munich. A morte da donzela de Ariel
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 Bótho Strauss, pola compañia do Teatr9 Nacional, no Teatro
da Trinidade até o 2 de Abril (07-3511-342 00 00). 3 histórias míticas apócrifas subversivas de Dario Fo, representacións no Auditório Carlos Paredes (07-351-1-715 45 65). Marly. A
Vampira de Ourinhos de Carlos
Queiroz Telles , con Maria do Ceu
Guerra e Pedro Alpiar9a, no Teatro
Cinearte (07-351 -1-396 53 60). Náo
ha nada que se coma? de Francisco
Pestana, interpretada por Estrela Novais, Joao Ricardo, Carla Carvalho,
M_a rco Horácio e Raquel Seixas, no
Teatro Cinearte (07-351-1-395 53 60).
A pulga tras da orelha de Georges
Fey Deau. encenificación de Joao Mota, con Femando Gomes, Eisa Galvao.
e Cucha Carvalheiro, até Xuño no Comuna (07-351-1-727 18 18). O beijo
da muller araña de Manuel Puig, por
Natália Luiza. Até o 2 de Abril no Teatro Nacional D. Maria II (07-351-1347 22 46). Ode poética con textos de
Cam6es, Pessoa, Florbela Espa nca,
Cesário Verde, Bocage, Álvaro Campos e Antero de Quental entre outros.
Dirixida por Nuno Miguel Henriques,
e interpretada por el mesmo e máis
Victor.Sousa e Claudia Negrao . Até o
13 de Xuño no Teatro ABC {07-3511-452 59 89).•

Teatro
No PORTO:
Auto da Índia & Companhia, baseado en Gil Vicente, polo Teatro das
Beiras na Casa das Artes, de Martes a

Grande e pequeno no teatro Trinida~e de Lisboa até o 2 de Abril.~

Cinema
Buster Keaton
O Centro Galego de Artes da Imaxe
(Durán Lorigr., 1O. A Coruña), pasa
os días 30 e 31 de Marzo, ás 20, 15
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.

Retorno ao pasado
· O Mércores 5 de AbrÚ ás 20 e ás
22,15 h., na sala de Caja Madrid, o Cine clube Pontevedra pasa o filme Retorno ao Pasado (EEUU 1947) de Jacques Tourneur. Un dos mellores filmes
do cinema negro. No reparto: Robert
Mitchum, Kirk Dóuglas e Zane Greer,
entre outros. t

Director:
Alfonso Eiré López

Presidente:
Fra·ncisco Carballo

Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.
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baixo bandeira das Nacións Unidas e sabe ·
O cabo especialista Casas non ten medo á
marte, é voluntario nunha misión de seis meses · que os heróis de Bósnia cairon vftimas de
accidentes de· circulación.
do Exército_español en Móstar

TRES EN RAIA -

Xenocídio
• BEGOÑA CAAMAÑO

O

s pronunciamentos e denúncias de diferentes organizacións feministas pero, sobretodo , os
realizados palas deputadas españolas
e as secretarias da muller dos sindicatos, fixeron que os meios de comunicación reparasen na situación das
mulleres no cbnftito de Alxéria.
Contado, esta matanza apreséntase
coma un feito illado. Quér.ennos facer
crer que as mulleres alxerianas son
vítimas dunha situación política moi
concreta, dun tipo de fanatismo determinado. O poder patriarcal segue evitando que transcenda unha visión global da violéncia xeralizada exercida
contra as mulleres en todas as partes
do mundo e que paria en evidéncia
que non pode só ser o froito de accións individuais, senón que precisa,
cando menos, a permisividade (por
non dicer alento) de governos e institucións.

Os quintos prefiren todo antes que suportar a vida do cuartel en Figueirido

A Bósnia por amor á pátria
e polas dietas
.• H. VIXANDE

S

se teremos tempo libre", abonda .

A servir áo rei

tras, o cabo especialista Casas é un profisional que en Bósnia terá que conducir
o seu BMR, un transporte blindado co
que leva circulando polas estradas galegas desde o pasado Setembro. "Non se
pode dicer que non levamos preparación
-indica-, aqui cada quen ten a sua misión, os máis deles estarán nos pontos ·
de control para ver e informar do que sucede, pero sen pegar un tiro".

ó un capitán morreu ao explotar
un ha mina, pero foi un. suceso aillaO sarxento Neira apura vaso tras vaso de
do. Eu .non temo nada; saio o sete de
augardente de erbas mentres vai perdenAbril, outros marchan o dez e alguns o
do o acento de Móstoles. Os sarxentos
Villanueva e Señalas, máis un sarxento
24", o cabo especialista Casas está expectante. Máis de un dos seus corilpañei- · maior, comparten licor, mesa e xogo : os
ros repite a aventura en Bósnia. "Todos · .ch;nos. O balbordo dos suboficiais anega
somos voluntários, ninguén vai abrigado
o bar "La Garita,,. O negócio hosteleiro
ou recebiu unha indicación para facelo;
A Brilat fixo unha exibición pública dos
marcha veoto e·n popa ás portas do
adestramentos aos que foron submetidos
estes, van para dar sentido aos _moitos
acuartelamento da Brigada Lixeira Aero
anos que levan de servizo;. aqueloutros,
os soldados para cumprir esta misión. A
Transportábel en Figueirido, á poucos
tropa recebiu instrución sobre orde públipor se isto serve para algo no escalafón ... "
quilómetros de Pontevedra. Tropa e ofi Os mandos galvanizaron calquer te.mor e
ca e control da povoación civil, ainda que
cialidade -mandos non- comparten hoa tropa acude a· Bósnia sen outro interese
os mandos non dan recoñecido que as
ras interminábeis de disipación alcólica
que o servizo, por iso e "palas dietas habifuncións que van ·desempeñar son máis
nos numerosos -tempos martas da vida
tuais nunhas mani_obras": un pastón, multipoliciais que militares . En todo caso ,tado cuartel. Despois; uns e outros afogan
. plicado por 182 dias de estadia.
mén están previstas eventualidades ·coa sua frustración con novatadas, guárdias, marchas e calabozos.
mo un ataque por parte dalgun dos partiO_s gastos militares que quer recortar o
cipantes no conflito.
ministro de Defensa, Julián García' VarTodo é mellor que suportar un momento
gas, non van a canta dos soldas, pero
O libriño de serbocroata
máis nos cuarteis militares; todo, mesmo
minguarán severamente os ingresos dos
ir servir ao rei.
membros do Exército ao reducir os incen"Déronnos un libriño con algunhas palati'vos que percebe,n.
O cábo especialista Casas non tala con . bras e frases da língua que se fala na zona [o manual está en serbocroata]; eu
fervor patriótico, mália lucir, na correa do
·A Agrupación Galicia da Brilat, ao mando
non recordo ·nengunha porque son conrelóxio, unha banda coa bandeira bicolor.
do coronel Samuer Pellicer, despraza a 66
dutor, pero alguns compañeiros aos que
A maioria dos soldados que van a Bósnia
mulleres e 1.096 homes, a maioria - . son galegas e tampouco van animados
lles gustan os idiomas, saben todo de
573- integrantes do Batallón Pontevedra.. por un impulso chauvinista. Como so oumemória. Pode atapar como calmar a aldirixido polo tenente coronel Xosé Moiño e
guén nun control ou que dicer para pedir
que foi obxecto de público agasallo por
unha documentación", explica o sarxento
parte das autoridades locais e autonómiespecialista Casas.
cas. Grande Cobián, Diz Guedes e .compañia, loubaron a entrega dos militares na
En palabras do coronel Pellicer, -a misión
despedida oficial celebrada, meiante un
ten como programa "proporcionar escolta
desfile, o Sábado 25, en Pontevedra.
. e proteción aos comboios do Alto Comisionado das Nacións Uriidas para os Re"Lago estamos de volta , non hai profuxiados (ACNUR) e ás Forzas de ProteOs soldados que van
blema palas nasas noivas, porque se
ción das Nacións Unidas (UNPROFOR)
nesta misión non temen
aó chegarmos están con outros,. € que
que se desprazan dentro da zona de resnon ríos querian dabondo", ironiza o
ponsabilidade española".
morrer,. saben que os
' cabo especialista Casas. "Aló, moito
non nos irnos mover porque non hai
"Qúen están a facer a mili e van voluntáherois de Bósnia cairon
onde ir. O servizo son dez dias seguirios a Bósnia, licenciarán quince dias
dos e catro de descanso, pero non sei
en accidente de tránsito. · despois de volver'', revela Casas.•

Aos dados sobre as mulleres vítimas
do terrorismo en Alxéria sumemos os
seguintes:
-Cada ano , entre 70 e 80 mulleres
marren no Estado español, por malleiras propinadas polos seus maridos.
-Cada ano entre 85 e 114 millóns de
mulleres sofren en todo o mundo mutilacións xenitais.
-Mil mulleres perden cada dia aos
seus bebés imediatamente despois de
parir por falta de asépsia.
-Cada ano, médio millón de mulleres
marren no parto.
-Nos países ricos , unha de cada 2.000
mulleres denúncia unha violación .
Son cifras recollidas dos informes do
INEM, da policia e da OMS. Se en vez
de referirse á situación das mulleres,
estes dados talasen dun determinado
grupo étnico, ninguén dubidaria en calificar de racismo a situación.•

VOLVER AO REGO

O

s inspectores pesqueiros que
rebuscaron nas adegas do
Estai non encontraron nengunha irreg u laridade . Nen en redes , nen en
nengun outro aparello. O barco galega estaba a traballar legalmente.
Hai que lembrar agora ás emisoras·de
rádio e xornais que deron comprida
"información" nos seus boletins, con
profusión de detalles, das irregularidades que estaría a cometer o pesqueiro
de Vigo. Esas informacións, por chamarlle dalgunha nianeira, fundamentábanse en suposicións interesadas
que pretendiari xustificar o apresamento e proviñan de fontes canadianas e españolas, pero nunca galegas.
Convén pérguntarlle agora aos responsábeis deses meios, o mesmo
que lle perguntou Beiras a Fraga nun
debate. parlamentar: Vostedes para
quen traballan? +

