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O pensamento post industrial non soporta 

as últimas revisións críticas 

A era postmoderna 

.A VIDA 
DE 

RAFAEL DIESTE 
David Otero 

· Dirixido ó público escolar e 
ó lector curioso, este libro expón 
. con claridade a traxectoria 

de Rafael Dieste. 

....... . . 
ta 

non 
hegou 

intelectuais dos tempos novos 
e a era postindustrial 

postmoderna, 
anunciados 
da man.de 

Reagan 
e Thatcher na 

década 
dos 80, 

gardan silenzo 
ante as 
ultimas 

revisións 
críticas. 

A corrente 
que nacia 

para enterrar 
o liberalismo 

e o marxismo, 
non deu 

cumprido nen 
dez anos. 

Domingo Merino, 
memória do 
primeiro alcalde 
nacionalista 

,,, t 

corunes 
"A nengunha forza centralista 
gostou que eu fose alcalde da 
Coruña. Xa o dia da. toma dé 
posesión o concelleiro do 
PSOE António Carro fixo unha 
adveténcia e dixo que non tiña 
a sua confianza", quen asi tala 
é Domingo Merino, primeiro al
calde democrático da Coruña. 
El tora eleito a con.secuéncia 
dos Pactos do Hostal, nos que 
nacionalismo e esquerda cami
ñaron da man para gqvernar os 
concellos ·galegos. (pax.81. . . 

A. IGLESIAS 

Crónica do dia no que a frota 
galega desembarcou en Madrid 
Máis de seis mil galegos des
prazáronse o Xoves dia 6 a 
Madrid para reclamar compro
misos firmes en defensa do 
sector pesqueiro e protestar 
contra o seguro desmantela
mento da frota se a U E se pre
ga ás presións do Canadá. Os 

manifestantes concentráronse 
diante da embaixada de Cana
dá para lago dirixirse á delega
ción da Unión Europea corean
do consignas como "Nen a Es
paña nen a Europa lles impor
ta a nasa frota" e "A solución, 
autodeterminación". (pax. 4 es¡ 

Diálogo e retrato, de sete 
empresários por Manuel P. Rua 
"Se hai algo que teñen claro os 
empresários que entrevistamos 
·e no que- todos coinciden e en 
non sentirse ·representados po
la Confederación de Empresá
rios de Ga/iciéi', sintetiza Ma-

nuel P. Rua, autor, xunto con 
Daniel Romero, dunha ricaz ra
diografia económica e humana 
de sete dos principais empresá
rios galegos que ven de publi
car Edicións Xerais. (pax. 10 e 11) 

O Tribunal Superior dá un ultimatum 
ao concello da Coruña 
para que normalice o uso do galego 
Ali, no alto, no reclamo publi
citário, aparecen as caras co
ñecidas acompañando a de
claración de amor, "A Coruña, 
así a queremos". Abaixo, na 
rua, ao que parece, tamén a 
queren igual. Por que? Pasa
mos unha tarde abordando a 
homes e mulleres coruñeses 
que paseaban por baixo do 

cartel anunciador da campaña 
promovida pola Mesa pola 
Normalización Lingüistica. 
Que que dician? Pois que "en 
galega era máis bonito", poéti
ca declaración dun aguerrido 
condµctor de autobuses, quen 
non acertaba a explicarse a 
teima do concello por aferrar
se a La Coruña. (pax. 7) 

· Roberto Corclovani: 
'Decidin ficar na Galiza e síntome 
un actor galego' 

Roberto Cordovani ven de re
ceber o prémio Compostela 
de teatro ao mellar actor ou
torgado po O Correo Galega 
pala sua interpretación de Eva 
Perón. A Compañia Teatral 
Arte Livre do Brasil, que el li
dera, tamén recebeu o prémio 
á mellar montaxe por "Eva 
Perón. O espetáculo". Des
pois de 8 anos de residir na 

· · Galiza, o brasileiro Cordovani 
~ .considera este feíto como o 
ffi recoñecemento de que esta é 
~ a sua casa tras vinte anos ao 
< fronte da compañia. (pax. 23¡ 



Noves traballos críticos expoñen a pobreza i~telectual do postmodernidade 

A posmodernidade política só era 
. . 

fundamentalismo de mercado 
. G. LUCA·M. VEIGA 

O anúncio dunha nova era de hiperconsumismo, flexibilidade, diversidade, mobilidade, comunicación e descentralización, que 
caracterizarian un modo diferente de produción capitalista, non resiste a revisión crítica nen áextensión da pobreza. Da nova era do 

fundamentalismo de mercado xa non se queren lembrar nen os seus filósofos .. 

Ninguén quer dar un pesó polo 
termo que se convertira nos anos 
80 en lema para· tendéncias de 
cine, música, arquitectura, psico
análise e filosofia. A meados ·dos 
80 as revistas anglosaxonas adi
caban séries a afondar na post
modernismo, a partir das defini
cións lanzadas por Jean FranQois 
Lyotard e Charles Jenks. 

As .de·núncias da vaguedade, in
consecuéncia e contradicción in
terna do discurso postmoderno 
tropezaban co ,forte 

. , -

as artes e a filosofia parecian re
flectir cámbios no mundo socjal". 

O libro de Lyotard A Condición 
Posmoderna, convertiase en refe
réncia ao teorizar dentro do mes
mo campo a arte postmoderna, a 
filosofia post-estruturalista e ateo
ria da sociedade post-industrial. 

Madan Sarup, profesor da univer
sidade de South Bank (Londres) 
di no seu recente ensaio Postes
truturalismo e Postmodernidade, 

que o termo post
siareirismo do 
mundo intelectual 
anglo-saxón e o 
respaldo de moitas 
universidades nor
teamericanas du
rante os tempos de 
Reagan. "Pero fí
xose claro que a 
posmodernidade 
repjesentaba a 
cofwerxéncia de 
tres tendéncias 
culturais distintas -
escrebe Alex Calli
n icos no seu en
saio Contra a Post
modernidade, que 
está para lanzar a 
editorial Laíoventcr 

Ca termo 
postmodernidade 
atacábanse os 
mitos da idade 
moderna, a idea 
da emancipación 
progresiva da 
humanidade polo 
camiño da 

modernismo defi
ne a cultura da 
postmodernidade 
que nacera en 
Nova lorque nos 
60 e foi relanza
do por Lyotard no 
79. "Con este ter
mo atacábanse 
os mitos da idade 
moderna, a idea 
da emancipación 
progresiva da hu
m anidad e polo 
camiño da cién
cia. A teoria post-: 
moenista identifí
case coa crítica ciéncia 

. A primeira impli-
caba certos cám-
bios nas artes a 
respeito das d"1as décadas ante
riores; en segundo lugar, pensou
se que certa corrente de filosofía 
daba expresión conceptual aos 
temas expresados polos artistas 
contemporáneos. Foi este un gru
po de filósofos que nos anos 10 
se coñecian no mundo anglo-ta
lante coa etiqueta de post-estrutu
ralistas, nomeadamente Gilles 
Deleuze, Jacques Derrida e Mi
chel Foucault. En terceiro lugar, 

do coñecemento 
universal . Lyo
tard di que xa 
non podemos ta
lar dunha idea to-

talizadora da razón, porque non 
existe razón, senón razóns". 

Xosé Fernando Pérez Oia, ex-xe
fe das seGCións de paises do Sul 
de Europa da CPE-ONU, critica a 
tendéncia a meter estruturalistas 
e postestruturalistas dentro do 
pensamento postmoderno. "Non 
podemos meter nun mesmo saco 
a dous imbéciles como Lyota!d e 
Baudrillard con un .crítico como XESUS CAMPOS 
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Marxismo. e anti-marxismo arredor da modernida.de 
Prófugos do fascismo como 
Baudrillard ou marxistas como 
Jameson reivindican por igual a 
condición de posmodernos. O 
debate ideolóxico céntrase a 
cada máis entre posicións 
marxistas e anti-marxistas. 

Desde correntes de arquitectu
ra deica teorias económicas 
considéranse dentro da califi
cación de posmoderno. É notá
bel a diversidade de posiciona
mentos arredor desta tendén
ci a. Desde a esquerda, hai 
quen descalifica sen máis a 
posmodernidade como un coci
ñado urbán escurantista, dese
ñado para o velório das ideas 
de progreso e ilustración. Ou
tros ven nela unha via anova
do ra e descentralizada da 
construcción da democrácia. 

Posmodernidade pode ser, en
tre outras, un termo que desig
na a análise cultural e que en
globa os cámbios nas formas 
de produción e nos hábitos de 
consumo da arte. Baudrillard, 
por exemplo, pretende que os 
termos real e simulado non se 

Foucault, que ainda que marxista 
non se deu incorporado a un mo
vemento social. Lyotard recusa a 
idea da estrutura psiquica xerar
quizada o que se pode equiparar 
á destrucción do individuo". 

Callinicos concorda en que De
leuze, Derrida e Foucault poden 
estar enganados nos fundamen-

, tos, "pero desenvolven as suas 
ideas con mestria e sofisticación 
e oferecen percepcións parciais 
de grande valor". 

A experiéncia do 68 

Tanto este autor como Christop
her Norris ou Madan Sarup con
ceden importáncia central á ex
periéncia política da xeración do 
68 para explicar a postmoderni
dade dos oitenta. Moitos dos que 
nos primeiros setenta militaban 
na esquerda, nos oitenta ocupa
ban algunha clase de posición 
profisional administratva ou exe
cutiva. O nível de vida a cada 
máis alto desta clase acomoda
da contrastaba coa baixa do sa
lário real dos traballadores. Esta 
coxuntura proporciona o contex
to para a proliferación do barullo 
postmodern ista. 

"Aquela xente renuncia a cambiar 
a orde social e xustifícase co po
der -sin ala Pérez Oia. Todos eles 

dan distinguido nun espazo que 
está dominado pola hipe.r-reali- . 
dade, e que o proceso do capi
tal baséase no nível de repro
ducción (moda, meios, publici
dade e redes de comunicación). 

Para Baudrillard, vivimos un 
momento semellante en impor
táncia ao da Revolución Indus
trial, coa diferém;:ia de que o, 
consumo sustitúe á produción 
e o mercado ao traballo. 

Nesta liña, Lyotard asenta a 
posmodernidade na perda de 
credibilidade das duas grandes 
meta-narrativas do progreso: a 
idea positivista das ciéncias da 
natureza e todas as correntes 
filosóficas que proceden do 
Idealismo Alemán. A crise ter
minal do liberalismo e o marxis
mo producen un cámbio estéti
co e filosófico fundamental en 
todo o pensamento ocidental. 

A crítica do progreso 

Para a teoria social, a posmo
dernidade é básicamente a crí
tica das teorias do progreso 

universal. Habermas coida que 
esas argumentacións teñen 
moitas afinidades coas críticas 
conservadoras da modernida
de, básicamente porque exalta 
os particularismos e o carácter 
interesado e apriorístico de to
do coñecemento. 

Callinicos e Harvey argumen
tan a prol do marxismo como 
método que permite a refuta
ción crítica en toda liña do asal
to posmoderno. Giddes rodea o 
debate eoferece unha descrip
ción alternativa da modernade 
e os seus paradoxos. Sayer 
advirte que as análises da mo
dernidade que fixeran Mq.rx e 
Weber adiántanse a boa parte 
da polémica posmodernista. 

O'Neill contraargumenta a idea 
do post-racionalismo desde a do
bre perspectiva dos valores do 
sentido comun e do racionalismo, 
que tira da fenomenoloxia e do 
marxismo. Sumáriamente, a es
querda toma a posmodernidade 
como un cámbio fundamental nas 
formas dominantes de acumula
ción de capital, ou ben consideran 

que estamos fronte unha revision 
da experiéncia contraditória do 
desenvolvemento capitalista, que 
se manifesta por igual na moder
nidade e na posmodemidade: 

Madan Sarup revisa histórica
mente os conceitos de moder
nidade, posmodernidade, mo
dernización, modernismo e 
posmodernismo. Jameson di 
que a história do capitalismo 
pode dividirse . en tres fases e 
que cadansua ten unha cultura 
própria: o capitalismo competi
tivo dá o realismo; o capitalis
mo monopolista, a modernida
de; o capitalismo transnacional, 
a posmodernidade. Neste últi
mo, a produción cultural ten un 
papel novo na formación social. 

Harvey tamén salienta a impor
táncia crecente da información 
e da tendéncia que ten a trans
formarse en servizo. Gracias á 
información, o capital financeiro 
mellara as suas posicións a 
respeito da nación-Estado. 
Harvey non tala dun capitalis-

-mo desorganizado senón dun
ha organización reforzada e 

As lnstltucións foron promotor principal de moitos dos acontecimentos da época. Na fotografia a Praza da Constitución de 
Vigo decorada con patrocinio do concello. A. IGLESIAS 

proceden da esquerda e enrólan
se no integrismo do libre merca
do. Teñen un denminador comun 
que é o anti-marxismo e o regre
so a Schopenhauer e Nietzsche". 

Callinicos escrebe dun termo 
postmoderno de significado flo
tante polo que esta nova xerar
quia do poder tentaba expresar 
o seu desencanto político e as 

suas aspiracións a un estilo de 
vida orientado ao consumo. To
do isto acontece nun clima do
minado polo retroceso do mo
vemento traballador en Occi-

Un cadavre no armário 

mesmo di.mha revolución cen
trípeta. Pola contra, Callinicos 
desarma a posmodernidade 
peza a peza como unha ideolo
xia que nace na coxuntura polí
tica e económica de hoxendia. 

Giddens canea o debate e di 
que a posmodernidade non é 
outra cousa que as consecuén
cias da radicalización e univer
salización da modernidade. En 
contraste co discurso xeral da 
posmodernidade, este autor 
nega a desaparición do move
mento obreiro, como fai André 
Gorz por exemplo. 

As respostas da esquerda a 
posmodernidade poderian re
sumirse en duas: dunha parte, 
estalinistas e socialdemócratas -
voltan por camiños distintos a 
Marx e dinque a resposta está 
nos novos movementos sociais 
e no pensamento socialdemó
crata; doutra parte, dase unha 
sólida defensa do materialismo 
histórico e da tradición revolu
cionária clásica. A primeira po
deria representarse en Giddens 
e a segunda en Callinicos. • 

dente e pala dinámica hiper
consumista dos anos de Rea
gan e Thatcher". 

Norris observa que a medida 
que gaña terreo a iidea de que 
toda teoria é unha sorte de na
rrativa sublimada, xorden dúbi
das acerca de que exista o co
ñecemento como algo distinto ás 
várias formas de gratificación 
narrativa. A teoría presupón un
ha distáncia crítica entre as suas 
próprias categorias e as dunha 
mitoloxia naturalizada ou un sis
tema de asuncións baseado no 
sentido común. Derrubar esa 
distáncia como fai Lyotard é dei
xar sen argumentos os alicerces 
da crítica racional. 

No intento de definir o irracionalis
mo postmoderno, Eco e outros 
autores volven á noción de razón, 
ainda que advirten que toda razón 
é sempre irracional para unha ra
zón distinta. Eco insiste con ironia 
nun ponto de partida aceitábel: o 
da noción de racionalidade utiliza
da polo pensamento grecolatino e 
especialmente na fórmulación do 
princípio de identidade (algo é 
igual a si mesmo), o de non con
tradicción (non pode ser que algo 
sexa e non sexa a un tempo) e o 
do terzo excluso (unha proposi
ción é certa ou falsa, pero non hai 
terceira posibilidade).• 

Os ilustradores da posmodernidade avisaran un 
tempo novo, marcado polo esvaimento da 
industrialización e a entrada dunha sociedade de 
servizos dominada por unha elite técnica. Dacordo 
con este discurso, que foi o do poder durante os 
anos 80, da economia tradicional pasáramos á 
industrial, dabamos por fin chegado a un tempo 
individualista e disperso que acaia coa morte das 
grandes ideoloxias. Non haberia revolución terminal, 
senón mercado. 

que os filósofos da posmodernidade predican a volta 
das tebras. 

Destas duas propostas deduciase a desaparición do 
~uxeito histórico e a ruptura _cultural que chegaba nun 
solpor de apocalipse. Pero mentres Lyotard explicaba 
nos parladoiros d9 PSOE qüe chegara o tempo de 
hiper-realidade, a banda. do GAL metia nunha pia de 
cal vivo a Lasa.e Zabala. Para que a teoria do fin da 
história cobrase realidade, a violéncia institucional tiña 
que eliminar a existéncia física do.adversário. 

história recente, decretada de marte polos 
posmodernos. No apoxeo da posmodernidade, 
mentres os alcaldes do PSOE e os conselleiros do PP 
se apuntaban ao tecnicolor e aos bonecos voantes, a 
Galiza vivia cinco folgas xerais. As elites e os líderes 
de opinión finxiron ignorar estes feítos ao tempo que 
alimentaban novas campañas estupefacientes. 

Pero a posmodernidade levaba dentro duas grandes 
mentiras. A primeira, a do cámbio do sistema de 
produción do capitalismo, nun mundo no que a moeda 
dos que teñen indústrias fortes rompe ás dos que 
perden competitividade e as contradicións agrávanse; 
a segunda é a pretendida morte_ da racionalidade 
ilustrada, e polo tanto de calquera modelo de 
interpretación globalizadora. Baudrillard revive o berro 
de Nietzsche que reclama o final das hipóteses 
históricas e deseguida nega a existéncia da guerra 

. contra lrak. Non é que volva o escurantismo, senón 

A posmodernida,de era unha coartada conservadora 
para o remate da Guerra Fria. A desaparición do 
inimigo definido do capitalismo, esixia unha 
interiorización represiva que non podia discorrer sobre 
a proibición. No canto de reiventar unha imposibel 
épica fascista, producía un horizonte quietista (vivimos 
no mellor dos mundos posibeis), pragmático, 
confirmado pola información dominante. 

Pero a capacidade crítica non foi ~enor que na 

Para o continuismo das relacións económicas 
dominantes no tempo da Ditadura, a posmodernidade 
política servia como arma de descrédito da militáncia 
de esquerda. Non se metian no indice as ideas de 
emancipación, pero divulgabanse na sua contra 
argumentos presuntamente superadores e 
desmobilisábase a forza de infúndios. 

Ora, xunto a simulación da pax posmoderna e os seus 
apresurados ritos funerais da esquerda, a protesta 
move os alicerces da casa. Na intimidade beata e sen 
ideas do mellar dos mundos, alguén sinala o armário 
Q~~ .o.cµ}ta á vist~ o segredo_ inconfesábel da fé!mília_. • _ 

ANOSA TERRA 
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CRISE PESQUEIRA 

Nengun membro do governo galega, .recluido en Samas, estivo presente 

A· protesta . galega 
en Madrid rematou na Unión Europea 
•C.V. 

Máis de seis mil galegos 
· desprazáronse o Xoves 
dia 6 a Madrid para 
reclamar compromisos 
firmes en defensa do 
sector pesqueiro e 
protestar contra o seguro 
desmantelamento da frota 
se aUE se prega ás 
presións do Canadá~ Os 
manifestantes 
concentráronse diante da 
embaixada de Canadá 
para logo dirixirse á 
delegación da Unión 
Europea coreando 
consignas como "Nen a 
España nen a Europa lles 
importa a nosa frota" e "A 
solución, · 
autodeterminación". 

Os máis de cincuenta autobu
ses que sairon ás tres da mañá 
dos seus pontos de destino pa
ra levar aos manifestantes a 
Madrid non .toron abando nos 
concellos das rias de Ponteve
dra e Vigo ond~ cantos de per
soas tivéron que quedar en te
rra ·por falta de prazas. Despois 
de cito horas de viaxe os auto
buses foron detidos· e escolta
dos por membros da policia que 
conduciron á caravana por un 
longo percorrido que retrasou a 
chegada de moitos dos mani
festantes. Mesmo asi as ruas 
Núñez de Balboa e Goya en
chéronse de pancartas que re
clamaban solución para o con
clito do fletán e responsabiliza
ban á Unión Europea e aos go
v e rn os español e galega do 
desmarítelamento da frota. 

A auséncia dos membros do go
verno galega foi a máis criticada 
da xornada. Silvia de Bueu , 
muller dun mariñeiro que faena 
en Terranova, perguntábase 
"que esperanzas irnos ter se os 
governantes non apoian as no
sas peticións?". Tamén Ramón 
Domínguez de Vigo, xubilado do 
mar, lamentaba que "o governo 
non fai nada por solucionar esta 
pirateria que é apropriarse das 
augas internacionais". Como el, 
Benito Calvar comezou hai casi 
cincuenta anos pescando en 
Terranova e responsabiliza á 
UE da situación pela que está a 
pasar a frota galega: "Gatiza é 
a vaca leiteira de España" di, 
mentras condena ás presións 
exercidas polos canadianos: 
"ensinámoslles a pescar, o porto 
de St.Johns era antes como po
de ser Canido e se agora ten 
tanta actividade e riqueza foi 
grácias a nós" · 

A notícia, recibida durante a 
viaxe, de que os barcos gale
gas foran de novo vítimas dos 
ataques canadianos encres
pou máis ainda os ánimos dos 
manifestantes. Maria, pesca
dora de Moaña, non dubidou 
dé calificar a situación de gue-

Os cidadáns e os afectados mostraron unha· sensibilldade moi superior á ·das administracións públicas. A. IGLESIAS 

rra e repetía que "nos van ma
tar de fame, se non se defen
den os nasos intereses vai ser 
a ruina total". 

A reducción de cotas do fletán 
non era a única amenaza que 
os mariñeiros ian denunciar a 
Madrid. Na mente de todos es- .· 
taba o perigo que se tece sobre 
as pes·querias de Marrocos e 
Arxentina. "Se isto vai adiante 
non podaremos facer presións 
noutros caladoiros e os respon
sábeis van ser González, Fraga 
e a U.E. Os canadianos non 
son os· únicos culpábeis, que 

nesta situación non esté aquí , 
nengun representante do go
verno é unha vinganza contra 
nós" dicia Francisco Xavier Cu
rro de Moaña que traballa da 
descarga do peixe e toda a sua 
família depende do mar: Algun
has destas denúncias eran re
collidas no comunicado oficial 
por Enrique Davila, capitán do 
Estai que foi o encarregado de 
lelo frente á embaixada. 

Todos na sede da UE 

A preséncia de dez dep~tados 
do BNG, que portaban unha 

grande bandeira galega, e as 
numerosas pancartas asinadas 
pela CIG converteron a protesta 
nunha mobilización de marcado 
carácter nacionalista. A xente 
do mar sumouse á condena dos 
perxuizos que para o sector tivo 
a entrada do Estado español na 
UE e responsabilizou á falta de 
compromiso dos governos gal e
go e español á hora de defender 
os nasos intereses. 

Os ber·ros de "piratas, piratas" 
lanzados diante da embaixada 
canadiense deron paso, entre 
un amplo dispositivo policial, á 

manifestación que se encami
ñou á delegación da UE en Ma
drid onde se seguiron corearon 
consignas pola autodermina
ción. Pese a que as centrais 
sindicais e organizacións políti
cas de carácter estatal abando
naron a mobilización, a imensa 
maioria de galegas despraza
dos a Madrid secundaron a ma
nifestación até as portas da U E 
onde Xavier Aboi da CIG-Mar 
reclamou maior peso dos gale
gas en cuestións claves como a 
pesca do fletán e se cantou o 
himno galega como remate da 
xornada.+ 

OS ·"INCIDENTES" ERAN NACIONALISTAS 

Todo ia ben até que a rua Núñez de Balboa 
.de Madrid se encheu de pancartas e bandei
ras nacionalistas. As previsións desbordá
ronse mália os atrancos que fixeron que 
moitos autobuses chegaran con retraso e 
centos de persoas. tiveran que quedar sen 
acudir á manifestación por falta de prazas. 
Case inexplicabelmente os mesmos que . 
dias antes se comprometian coa mobiliza
ción e puñan a disposición pública os meios 
necesários criticaron o desenvolvemento 
dos acontecementos cando se comprobou 
que os afectadM respondian con contun
déncia aos ataques aos que son submeti
dos. Os ovos e os xurelos guindados contra 
a parede da embaixada do Canadá conver
téronse no único argumento posíbel para 
todos aqueles que esperaban lavar a cara da 
sua inoperáncia cunha marcha testemuñal 
pero non reivindicativa. Preferíbel foi acochar, 
na medida do posíbf;ll, como os concentrados 
se dirixiron sen vacilar até a sede da Unión 
Europea para é:teixar claro · o sentido da pro-

<:ARME VIDAL 

testa e identificar aos respcinsábeis. As fotos 
tiradas ante a sede comunitária pasaron a 
ser nos xornais imaxes da concentración na 
embaixada do Canadá. 

que a CIG e o BNG foran quen se mobiliza
ren xunto cos afectados do sector para pro
testar en Madrid. Compria ao dia seguinte 

Se non for polos millei- ---------

esaxerar anécdotas co 
fin de desvirtuar a xor
nada. Mellar seria ex
plicar, por exemplo, 
por que no autobus fle
tado pota Deputación 
de Pontevedra, no que 
viaxaba esta xornalis
ta, máis da metade das 
prazas ian valeiras 
cando a tan só cinco 
minutos, en Marin, 

ros de persoas indigna-
das que son testemuñas 
do que ali pasou •. a pro
testa ante a UE simples
mente non existiría. 

A xente do mar que foi 
a Madrid para defender 
o seu dereito a traballar 
comprobou con estu
por como non aparecia 
nengun membro do go-
verno galega. Difícil era 
negar en cámbio a pre-
senz_a de forzas nacio-

'Para alguns resultou 
duro asumir que f oran 
os nacionalistas quen 
se mobilizaron xunto 

cos afectados" 
centos de persoas 
quedaban ás tres da 
mañá agardando en te
rra. Notificado o encar
gado · do que estaba a 

nalistas que reclaman un futuro digno para a 
pesca galega. Eses foron os. i,nciden.tes da. 
xornada e chegaron abando. Duro foi asumir 

suceder a resposta foi: "Non podemos ir a 
por eles, son cuestións políticas". Este auto
bus saiu á hora en ponto dé Pontevedra. • 



nadiana como· é Alúmina Alumí
nio e non se fai nada. Nós non 
queremos que ~e peche a em
presa, ao contrário, pero o ql!e 
queremos é que se expróprie. A 
solidariedade é algo máis que 
palabras. 

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

A. IGLESIAS 

O acordo pesqueiro con Ma
rrocos remata o 30 de Abril. O 
conflito do fletán pode influir 
en outras pesquerias? 

O de Marroco~ é ainda moito 
máis grave. Cedeuse en acortar 
un ano o acorde sen nada a 
cámbio, cando Marrocos o que 
quer é que a nasa frota desapa
reza. A primeira oferta que se 
apresentou é unha rebaixa dun 
65% da frota conxefadora, au- · 
mento de cánones ·e demais, e 
no resto de frota que vaia o 35 
% de tripulantes marroquíes e 
iso significa unha importante 
perda de pastos détraballo que 
vai seguir afectando· a Galiza. 

Ve a necesidade de sair da Po
lítica Pesquelra Comunitária? 

Xavier Aboi, da c1G-Mar 

'Fraga cala, Madrid treme 

Ou hai outra política ou asi non 
pintamos nada. Está claro que 
hai que renegociar todo, non se 
vai poder recuperar a frota pero 
hai que conseguir que non se 
perda máis. Cando foi o de Na
míbia habia máis de douscentos 
grandes conxeladores e hoxe te
rnos menos da metade, o mes
mo aconteceu co Grande Sol e 
dos catrocentos barcos pasouse 
a douscentos sendo Galiza e 
F;uskadi as principais afectadas. 
E necesário que nós podamos 
negociar en pé de igualdade pe-
ro o problema é que estamos , 
aprisionados nun corsé que é a 
Unión Europea e o Estado espa
ñol, que en Galiza teñen vasa
llos que lle lavan a cara. ante Bruxelas e Europa 

responde aos intereses dos fortes' Por que a maioria dos mani
festantes en Madrid continua
ron até a Unión Europea? 

A CIG felicitou aos manifestantes 
pola sua actuación en Madrid e 
saiu ao paso das acusacións que 
a culpabilizaban de incidentes e 
desviaban a atención do éxito da 
mobilización. Ante a declaración 
de Felipe González de que era 
preciso a reconversión da frota 
pesqueira, o secretário da CIG
Mar, Xabier Aboi denúncia que 
"coa conivéncia da Unión Euro
pea e o Estado Español os gale
gas terán que sar de NAFO" . 

Felipe González ven de dlcer 
que pésle á negociación é se· 
gura a reduclón da frota. De· 
saténdense asl as demandas 
dos galegos? 

O que berrabamos en Madrid de 
que nen a Europa nen a España 
lle importa a nosa frota é desgra
ciadamente o que levaba dicindo 
a CIG e o nacionalismo desde hai 
moitos anos. Só se negociou a 
entrada en Europa co Estado es
pañol e a Madrid non lle preocu
pou nada Galiza. Os estaleiros 
foron abrigados a non traballar, 
foise atrás na agricultura e a gan
daria e a pesca hoxe está na me
tade do que era antes de perten
cer á Comunidade Europea. Por 
riba ternos un governo g_alego 
que se vai a Brasil e a vender 
barcos a Paraguai· cando non ten 
mar, a diferéncia de Pujol que foi 
a Alemánia a resolver o conflito 
da Seat. 

Como se pode mate1ializar a 
preséncia de instituelóns gale
gas na negociación sobre o fle
tán como pediu o Parlamento? . 

sindicatos ao Parlamento e a 
CIG manifestou que non só a ad
ministración central ten que parti
cipar nas negociacións senón 
que se teñen que articular as 
medidas para que podan estar 
presentes a administración auto
nómica e os representantes -do 
sector. O PSOE e o PP dixeron 
que era difícil articular iso e logo 
eles mesmos o aprobaron. Nun
ca sucedeu así. Nas primeiras 
negociacións que houbo con Ma
rrocos estaba a Junta de Andalu
cia e a comunidade autónoma 
galega non mandou a ninguén. 
lsto é traición ao país e non vale 
que se fagan de-

Os culpábeis non son só Cana
dá senón o Estado español, que 
segue sen representar a Galiza 
e a Unión Europea que só de
fende os dereitos dos fortes co
mo Alemánia ou Franza. Non 
estabamos sós a CIG e o BNG, 
estabamos os pais de mariñei
ros, as nais, os fillos ... 

Acusáronos de causar inci
dentes que enturbiaron a mo
bilización e de protagonizar a 
protesta. 

O problema non foron os ovos 
nen os xurelos. O que lles mo-

. lestou foi que, 
claracións grandi
locuentes cando 
logo na prá tica se 
abandona ao sec
tor. 

'O de Marrocos 
é ainda moito 

pésie ao boicot 
prévio no retraso 
e descontrol dos 
autobuses, os 
galegas tomos a 
·tomar Madrid cun 
claro contido de -{ 
quen eran os cul- : 
pábeis. Non é só 
Can-adá, o can

Canadá ten inte
reses económi
cos en Galiza, 
por exemplo en 
Alúmina Alumi
nio. Poderian 
·ser · unha arma 
para presionar 
_nas conversas? 

máis grave. 
Cedeuse en 
acortar un ano o 
acordo sen nada 
a cámbio" 

cro témolo na ca
sa. Ternos unha 
administra c i 6 n 
galega que cala 
como fai Fraga 
que aplaude ao 

Hai uns meses ministro, o gover-
Estados Unidos no español que 
amenazou a Xa- treme cando fala 
pón e China con Bruxelas e a Eu-
que se non che- ropa dos grandes 
gaban a acordes monopólios que 
comerciais corta- deciden e tan o 
ria todas as im- que lle peta. lso 
portacións. Aqui desbaratouselle 
non se tomou nengunha medida na rua e só eles c_riticaron o que 
económica ou política contra ali pasou. Non se ouviron quei-

O 30 de Abril 
vence o acorde con Marrocos 

A negociación 
con Rabat pendente 
do acordo do fletán 
• SEVERINO XESTOSO 

"Se a postura que adopte
mos agora dentro da comuni
dade no tema do fletán é fe
ble, irnos quedar febles nas 
negociacións con Marrocos. 
Se a postura con Canadá é 
firme de verdade_, como debe 
ser, entón isto pode favore
cernos". 

Quen asi pansa é Xosé Fer
nández, armador. de Cangas 
do Morrazo con dous barcos 
no banco Canário-Sahariano, 
que é consciente da impor
táncia do acorde que se está 
a negociar pola sua repercu
sión no número de barco e 
de empregos xerados, que o 
fai moito máis importante ca 
o do fletán se .o analisamos 
illadamente. 

As dificultades polas preten
sións marroquianas acumú
lanse e o 30 de Abril está á 
volta, presentíndose que para 
esas d~tas non· vai estar nada 
asinado, e sen saber se a fro
ta terá que parar ou se prorro
gará o tratado en vigor. 

As cuestións en litíxio-amoré
anse. Marrocos desexa que 
ps pesqueiros fagan algunh~s 
descargas nos seu~ portos e 
isto considérase inviábel polo 
sector, trátase do porto de 
Agadir ou outro, pois levaria 
consigo o parcial afundimento 
do -porto de As Palmas, unha 
distorsión grande para a frota 
e, sobretodo, un incremento 
grande dos gastos na explota
ción económica. 

En calquer caso, esta difi
culdade queda achicada ao 
examinar a pretensión de re
dución do esforzo pesquei
ro, que de levarse a cabo 
constituiría un auténtico de
sastre. En princípio o que se 
puxo enriba da mesa en 
Bruxelas foi a disminución 

. do 65% de capturas, repartí- · 
da nun 25% no primeiro ano 
e 20% en cada un dos dous 
seguintes. As cifras talan 
por elas mesmas e póñen
·nos fronte á magnitude- do 
problema. 

Licéncias máis caras 

Ademais, trátase de aumentar · 
o prezo das licéncias, nun 
acordo que no seu dia o Par
lamento Europeu considerou 
xa como o máis caro da co
munidade. Na actualidade un 
barco de 270 Toneladas paga 
de canon, anualmente, uns 12 
millóns de pesetas, tendo en 
conta que falamos dun ano 
que inclue o paro biolóxico. 

Esta parada biolóxica parece 
que ninguén a dis-cute e que 
se considera necesária en 
calquera aspécto, ben sexa 
como medida de conserva
ción do caladoiro ou como de 
rendabilización da explotación 
pesqueira do ponto de vista 
económico. Mais para isto re
sulte asi é preciso que o paro 
sexa aceitado por todas as 
frotas que faenan no caladoi--
ro, xa que non é de recibo 
que se aplique aos barcos es
pañois e galegos se os .marro
quianos poden seguir pescan
do. Tamén se fala de aumen
tar o número de mariñeiros do 
Reino norteafricano que pode
ria pasar de ser cinco a seis 
nun barco de 16 tripulantes. 

Todo isto fai que as negocia
cións que o Martes día once 
se reanudaron en Rabat se 
consideren como "difíceis" e 
de alto risco, para as frotas 
galegas de A Garda, Ribeira e 
os arrastreiros que dentro de 
ANACEF teñen base en As 
Palmas, ainda que a grande 
maioria das suas tripulacións 
son galegas, calculándose 
que en cada un destes arras
treiros poden ter unha media 
de 9 mariñeiros destas rias, 
ás que sumar doL.is canários e 
cinco marroquianos nunha tri
pulación média. · 

A situación actual dentro do 
sector é de enorme expectati
va_ pois ignorase totalmente o 
que vai suceder dentro de de
~asete dias. Menos mal, co
mentan os optimistas que. no 
acordo parece ser que Marro
cos non se lle ocorre meter 
nengunha cláusula de revisión 
como sucedeu no anterior.• 

Hai u.n rnes fl!í1!9S invita.dos os-
Canadá. Ternos unha empresa xas de nerigun dos lralladores A. 1GLEs1As : 

con p~~icipa~i~~ s:tc~~~[l~~i_al _c~- , .·.~~-~)_9rc.~n a M~qr!~-:, ~ ,, ·.~ ,_,, ," ". ~·:- ::-- ·-::;·;-::,--:_--:_~,1~~5--;:;~--~._:-.~:-:-;:-7---~-:~-:- .----"".' .... ----:-------:-.J - - ' J 'J ~ f L • 
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DIAS 

• Fuiimori gaña as 
eleicións coa 
sospeita de 
fraude . 

Alberto Fujimori foi reeleito nas 
eleicións presidenciais do 9 de 
Abril sen precisar de segunda 
volta. As denúncias de fraude 
por parte da oposición 
centráronse en 600. 000 actas 
que se atoparon na cidade de 
Huánuco dispostas para ser 
convertidas en votos falsificados. 
Mália as adverténcias da 
oposición, a Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
admitiu a validez das eleicións e 
restou importáncia ao fraude 
abortado. Alberto Fujimori, co 
seu movemento Cambio-90 
Nova Maioria, acadou 120 
deputados no Congreso e un 
60% dos votos. 

Javier Pérez de Cuellar, ex 
secretário xeral da ONU e 
candidato á presidencia peruana, 
só acadou o 20% dos votos e o 
resto dos partidos e agrupacións 
políticas, menos dun 5%, co cál 
serán borrados do rexistro oficial 
segundo a lei eleitoral. Se 
conseguen recoller cen mil 
sinaturas de apoio poden volver 
ser inscritos. Debido ás 
acusacións de fraude eleitoral, 
producíronse cargas policiais 
contra manifestantes en Lima.+ . 

•Reunión urxente 
da Mesa do Leite 

A Mesa do Leite convocou unha 
reunión para o dia 11 de Abril 
ante a negativa da Consellaria 
de Agricultura de facer o mesmo 
para tomar decisións sobre o 
reparto da reserva estatal. O 
pasado Venres sete, o 
conselleiro Tomás Pérez Vidal 
anunciaba que o Ministério de 
Agricultura concedera a Galiza 
136.000 toneladas de máis para 
a presente campaña 94-95, co 
cal se equiparaba a produción á 
campaña anterior. Para o 
Sindicato Labrego Galega, 
estes dados son a constatación 
de que os compromisos da 
Xunta non van ser cumpridos. 
Segundo o SLG, a cantidade 
asignada non equipara a 
producían á campaña de 1993 e 
que só se atenderon 6.992 
solicitudes de gandeiros sobre 
as máis de trinta mil que se 
apresentaron. 

O SLG solicita da Consellaria de 
Agricultura as explicacions sobre 
como ·se vai garantir a produción, 
como se van a eximir aos 
gandeiros de pagar a supertaxa 
e tamén lle pede a garantía de 
que se vai facer o pagamento 
aos productores do leite de 
Marzo, xa que os compradores 
anunciaran que non ian a pagar 
o que pasara da cota. Da _ 
reunión saiu unha solicitude de 
reunión da Mesa do Leite para o 
Xoves 20 na que se exixe 
información da Consellaria de 
Agricultura sobre a situación do 
sector. Esta solicitude foi asinada 
polo SLG, Unións Agrarias; . a: 
Unión S!ndical Agraria Galega, ~ 
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XOSÉ LOIS 

UCAFE e as empresas Besnier, 
Pascual, Reny Picot, Complesa, 
Lactária e Leyma. • 

•O contrabando 
de plutónio era · 
unl1a montaxe 
deAlemaña 

No pasado verán, Alemaña 
denunciaba o contrabando 
nuclear de plutónio coa 
detención de duas persoas ás 
que se lle atopara cantidades 
importantes deste material. 
Agora, o xornal Der Spiegel 
denúncia que os servizos de · 
espionaxe alemáns foron os 
encarreoados de montar a 
operación por médio de axentes 
que manifestaron o seu interese 
en comprar plutónio implicando 
ás persoas que despois foron 
detidas. Despois dos 
achádegos, comunicouselle á 

Rúsia a preocupación por ün 
suposto contrab~ndo procedente 
deste país_ Der Spiegel afirma 
que a montaxe tiña como 
obxectivo amasar a fluidez do 
contrabando de material nuclear 
J:.>rocedeote de Rúsia. 

O governo alemán nega todo o 
que publica o xorl'):aJ pero este 
sinala a Roberto, ún ex espia 
alemán residente no Estado 
español e a Rafa, ex garda civil e 
esp1a militar, nacido no Estado 
español, foron os encargados de 
tender a trampa na que cairon 
Julio Oroz, o empresário Javier · 
Bengoechea e o colombiano 
Justiniano Torres. O xuizo contra 
eles por contrabando de material 
nuclear comeza o vindeiro mes 
de Maio. Socialdemócratas e 
Verdes pediron a disolución do 
servizo de espionaxe polo · 
montaxe da operación que 
aparece como unha xustificación 
da sua existencia. • 

•Fracaso 
conservador nas 
eleicións locais 
de Escócia 

O Partido Conservador de 
John Major non acadou 
.nen un só alcalde nas 
eleicións locais en 
Escócia, que se celebraron 
a pasada semana. Os 
escoceses votaron a só 79 
dos 1.100 concell.eiros 
conservadores que $0 
apresentaban. Segundo 
Majar, esta derrota.débese 
ás divisións internas do 
partido e amosan unha 
exixéncia do eleitorado de 
maior unión entre os 
''tories~. Os laboristas, 
liderados por Tony Blair, 
acadaron 612 escanos, 
coa maioria en Glasgow, 
Aberdeen, Stirling e 
Edimburgo, e consideran 
este trunfo como un 
adianto do que pode 
acontecer nas vindeiras 
xerais. O Partido 
Nacionalista Escocés 
situouse como segunda 
forza política nos comícios , 
tras acadar 181 
concelleiros. O vindeiro 4 
de Maio celébranse 
eleicións locais en 

. Inglaterra e País de 
Gales.+ 

•Atraco.do 
GRAPO aun 
banco barcelonés 

Fernando Silva Sande e 
Enrique Cuadra foron 
identificados como os 
autores dun atraco a Caixa 
Sane, unha entidade 
dependente de La Caixa 
en Barcelona o Venres 7. 
·un mes despois do atraco 
a unha sucursal da Caixa 
Galiza na cidade catalana, 
os dous dirixentes do 
GRAPO acadaron, 
segundo fontes da 
entidade bancária, sete 
millóns de pesetas. Silva 

· Sande e Cuadra levaron a 
cabo a acción coa axuda 
dunha terceira persoa, xa 
identificada, e co mesmo 
método que o anterior 
atraco: secuestro do 
director da sucursal , 
retención da fa.mília e o 
acceso ao banco co 
director para que abrira a 
caixa forte.+ 

•Concentración na Coruna de familiares e amigos de 
presos da ETA 

O pasado Sábado, nove autobuses procedentes de Euskadi con familiares e amigos de presos 
da.ETA chegaron ao cárcere da Coruña para protestar pota dispersión destes por todas as pri
sións do Estado. A mobilización, promovida polas Xestoras Pro-Amnistía, transcorreu vixiada 
pela policía e, nela, se deron vários actos reivindicativos. No cárcere da Coruña hai seis presos 
da organización basca, cinco homes e unha muller.+ · 

Mb%1B 

. •As investigacións do 
caso Lasa e Zabala 

. apontan ao coro'1el 
Galindo · 

Ao tempo que se coñecia o resultado do 
informe forense que ratificaba a identida
de dos cadáveres de Joxean Lasa e Joxi 
Zabala e a sua marte por tiro na caluga, 
as investigacións de Interior afirman xa 

· ter os nomes dos asesinos dos dous mo
zos bascas. Dous . ultradereitistas italia
nos e o lexionário francés Pedro Sán
chez, membro dos GAL, participaron no 
secuestro ás ordes de Jean Pierre Che
rid, experto na guerra suxa contra a ETA. 

Dentro do Estado, Lasa e Zabala foron 
encomendados a policías e gardas civis ; 
estiveron retidos en Euskadi antes de ser 
conducidos a Alacant, onde apareceron 
os seus restos. As pescudas conducen 
aos irmáns Clement, un deles asasinado 
pola ET A en 1985 e a un alto responsábel 
dos servizos de información da Garda Ci
vil. O arma utilizado para rematar aos 
dous mozos procede dunha incautación a 
un comando da ETA entre 1979 e 1982. 
Estas actividades terianse levado a cabo 
desde a comandancia da Garda Civil en 
Guipuzcoa, que dirixia o coronel Enrique 
Rodríguez Galindo, un dos máximos ex
poñentes da loita antiterrorista. Galindo xa 
tora relacionado con operacións ilegais na 
guerra contra a ET A no Informe Navajas, 
que instruira o fiscal co mesmo nome e 
que nunca saiu adiante. Neste informe era 
relacionádo con operacións de narcotráfi
co. O Informe Navajas está actualmente 
desaparecido da Fiscalía do Estado.• 

•ETA mata a un 
brigadá do Exército 
en Donosti 

Mariano de Juan Santamaría, un brigada 
do Exército de 37 anos, morreu dun tiro 
na caluga o Luns 1 O en Donosti nun 
atentado da ET A. O feito tivo lugar a me
dio quilómetro do cuartel de Loyola, onde 
traballaba a vítima, cando duas persoas 
se achegaron ao brigada e unha delas lle 
disparou na caluga. O Governador Civil 
de Guipuzcoa, Juan María Jaúregui, atri
buiu o atentado ao comando Donosti, 
presunto autor da morte de Gregario Or
dóñez no pasado mes de Xaneiro .+ 

•Alta ocupación 
hosteleira para as 
·festas da Páscoa 

As altas temperaturas invitaron á chega
da de turistas e ás viaxes dos galegas 
dentro e fóra do país. Representantes 
dos hosteleiros sinalaron unha porcenta
xe de ocupación dun 80% como a previs
ta mentres que nas máis· de cen casas 
rurais espalladas pola Galiza, a ocupa
ción é case total. Desde hai tres meses, 
xa comezara a reserva de prazas para 
este tipo de estabelecementos. Por outra 
parte, as zonas costeiras están a resultar 
moi beneficiadas pota afluéncia de visi
tantes ás praias.t 

•A Generalitat recebe 
novas transferéncias 

A xestión de duas autoestradas é unha 
das competéncias que, a partir de agora, 
terá a Generalitat de Cataluña mália que a 
reivindicación de xestionar a Policía de 
Tráfico e o persoal de Administración de 
Xustiza non se lle concedera. O primeiro 
paquete de transferéncias que recebe Ca
taluña no que vai de lexislatura, ·ao igual 
que xa o fixo Euskadi no pasado ano, con
templa competencias como a execución e 
rexistro en materia· de propiedade inte.lec
tual, a titularidade de bens inmóbeis epa
trimónio histórico-artístico e lexislación e 
inspección de_ pmductos farmaceúticos .. • 



. ¡' ..... ' \ .. i .... ' .. 

' ' .. - ~ ' 

GALIZA E M NDO 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

A campaña do Mesa non deixa indiferentes aos ·cidadáns 
1 En galego é máis ~()nito' 
• XAN DOVAL/ A CORl,JÑA lles dis que opinan so

bre ... xa non che dá tem
po a rematar . Están si
tuados a 50 metros de ti. 
Vaia marcha que hai na 
Coroña! 

Tamén houbo quen ma
nifestou a sua preferén
cia polo La, coincidindo 
en que esta cidade 
."chámase La Coruña 
desde hai unha chea 
de anos e asi a coñe
cen fóra". 

Como toda campaña pu
blicitária a Mesa busca 
incrementar os consumi
dores de A Coruña. Pero 
nalgun caso non van dar 
o rendemento procurado. 
Algunhas vallas están 
agachadas de· máis e 
ninguén se fü~:a. Asi su
cede na Estación de Au
tobuses, onde pergunta
mos a un dos vixiantes 
das instalacións, "Unha 
campaña para o uso do 
neme A Coruña? Non 
sei, non vin nada". 

Ali, no alto, no reclamo 
publicitário, aparecen- as 
caras coñecidas 
acompañando a 
declaración de amor, "A 
Coruña, asi a queremos". 
Abaixo, na rua, ao que 
parece, tamén aqueren 
igual. Por que? Pasamos 
unha tarde abordando a 
homes e mulleres 
coruñeses que paseaban 
por baixo do cartel 
anunciador da campaña 
promovida pola Mesa pola 
Normalización Lingüística. 
Que que dician? Pois que 
"en galega era máis 
bonito", poética declaración 
dun aguerrido conductor de 
autobuses, quen non 
acertaba a explicarse a 
teima do concello por 
aferrarse a La Coruña. 

Máis de vinte valados publicitários da Mesa estarán durante todo o · mes de Abril ria cidade. xuRxo s. LOBATO / v.N. 
Na outra estación, na do 

ta que mandaba os seus alba
ráns fóra de Galiza coa denomi
nación galega e recebíaos de vol
ta co neme sempre en castellano. 
"Por aí fóra é que non se inteiran 
de que a nasa cidade se chama 
A Coruña. lso é por Paco Váz
quez". Tamén houbo quen non lle 
atopaba moita lóxica a que apa-

recesen no cartel da Mesa perso
axes como Serrat ou Victor Ma
nuel. "Hai persoas aí que non te
ñen nada que ver. Penso que a 
campaña está ben, pero as per
soas que rodean a declaración 
deberian ser todas da Coruña". 

Botar unhas risiñas foi un xeitó 

de resposta habitual. Esa é unha 
das cousas boas que ten lanzar- · 
se á rua para perguntar ao pri
meiro que apareza, a ver sórrir 
ao persoal. Outra das causas 
positivas é comprobar a enorme 
afición ao deporte, -en concre
to a marcha atlética- dos habi
tantes desta cidade: en canto 

tren, unha enorme pancarta que 
cobre toda a fachada do edificio · 
anúncia ofertas de viaxe desde 
A Coruña, co nome da cidade 
ben grande. Non hai que lem
brar que RENFE é do estado. E 
terán unha maior sensibilidade 
galeguista· en Madrid que en 
maria Pita?• 

Falando de teimas e aferramen
tos, lembro unha entrevista que 
lle fixen hai anos áo daquela al
calde socialista de Ferrol, Xaime 
Quintanilla. Perguntáballe se des
de o concello non se tomara nen
gunha iniciativa para que determi
nados bancos da cidade deixaran 
de utilizar o ilegal El Ferro/ del 
Caudillo, en troques de Ferrol. A 
máxime autoridade certificou que 
en máis dunha ocasión foran re
mitidos escritos a esas entidades 
financeiras e que a contestación 
tora sempre igual. "Resulta moi 
complicado introducir nos siste
mas de ordenador ese cámbio de 
denominación". Fronte a esas ex
plicacións o doutor Quintanilla re
flexionaba, "Se a situación fose 
outra e o dictador dese unha orde 
para que se engadise o del Cau
dillo ao nome da cidade, verias 
como eses mesmos bancos solu
cionaban os problemas de orde
nadores de contado". 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
O Tribunal Superior insta aq_ concello a rematar a hostiiidade co galega 

A. Mesa quer seducir ás autoridades da Coruña 

A situación na Coruña é diferen
te, pero non hai que esquecer 
que hai unha senténcia xudicial 
e que son as autoridades as 
que non cumpren. 

11Debian ser só coruñeses" 

•X.C. 

Co lema de "A Coruña. Asi a 
queremos", a Mesa pala Norma
lización Lingüística lanza neste 
mes de Abril a sua máis ambi
ciosa campaña, cun despregue 
publicitário sen precedentes. 

· "Non perseguimos nengunha tei
ma reivindicativa. Trátase de se
ducir, de convencer, de integrar, 
de que os coruñeses se reconcí
lien ca nome da sua cidade e 
coa cultura de Galiza", segundo 
Xosé Manuel Sarille, presidente 
da entidade. A campaña coinci
diu cun auto do TSXG (Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza) 
que deu un prazo de dias ao go
verno municipal para demostrar 
que cumpre a senténcia que o 

obrigaba a respeitar a igualdade 
do galega na actividade adminis
trativa e nas actuacións públicas 
do consistório. 

A campaña da Mesa desplegou 
vinte valados publicitários por to
da a cidade cos rostros dalguns 
dos personaxes públicos que 
apoiaron esta campaña, que ta
mén apar~cerán en anúncios de 
prensa. Alvaro Pino, Laxeiro, 
Luz Pozo Garza, Isaac Diaz 
Pardo, Felipe Senén, Miguel An
xo Fernán Vello, Joan Manuel 
Serrat, Víctor Manuel, Antón 
Reixa, Carl.os Casares, Xurxo 
Souto, Manuel Rivas; Xavier Al
calá, Uxia, Méndez Ferrin, To
rrente Ballester ou Maria del 
Mar Bonet, xunto con outrQ 

moitos, tamén aparecerán nun 
libro que sairá decantado reco
llendo un estudo das relacións 
da Coruña coa cultura galega. 

Soportes diversos 

Ademais dos vinte valados, que 
estarán durante un mes na cida
de, a Mesa prevé o reparto de 
10.000 globos, 60.000 trípticos, 
insertar perto de 250 cuñas ra
diofónicas, anúncios en meios 
de comunicación e a realización 
de tres vós en globo aerostático. 

"A idea é estar pres~ntes todo 
o mes na cidade, cunha cam
paña en positivo, non ligada a 
continxéncias políticas --por 
isa a fixemos fóra do periodo 

eleitoral-, e que se incorpore 
ao debate social da cidade". 

A colocación da publicidade 
coincidiu cunha providéncia do 
TXSG que conmina a que nun 
prazo de 5 dias "o concello 
presente informe relativo ás 
actuacións e medidas pratica
das para dar cumprimento da 
senténcia do Tribunal". A de
vandita senténcia instaba a fa
cer uso do topónimo A Coruña 
e empregar o galego con nor
malidade na vida municipal. O 
tribunal, nun breve texto, fai 
constar que ten a evidéncia 
qu_e nas novas adquisicións de 
impresos e na rotulación estan
se incumprindó palmariamente 
as suas resolucións. • 

"Para min é A Coruña, non La 
Coruña', di~ianos un transportis- L-------------~---------------------------------------------------------------------------------------
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

En 1979 os Pactos do Hostal deron a Domingo Merino a presidéncia da corpo·ración 

O tempo no que a alcaldia da Coruña foi nacionalista 
• HORÁCIO VIXANDE 

"A nengunha forza 
centralista gostou que eu 
fose alcalde da Coruña. Xa 
o día da toma· de posesión · 
o concelleiro do .PSOE 
António Carro fixo unha 
adveténcia e dixo que non 
tiña a sua confianza", quen 
asi tala é Domingo Merino, 
primeiro alcalde 
democrático da Coruña. El 
tora eleito a consecuéncia 
dos Pactos do Hostal, nos 
que nacionalismo e 
esquerda camiñaron da 
man para governar os 
concellos galegas. 

Unidade Galega, a coalición do 
PSG, POG e PG, tiña cinco con
celleiros, o PSOE seis, dous o 
PC, oito a UCD,' catro Coalición 
Democrática (AP de Fraga) e 
dous o BN-PG. 

Domingo Merino tomou pose
sión o 19 de Abril de 1979. O 27 
dese mesmo mes, un acto públi
co, organizado pola direita co
ruñesa (Dopeso e os seus 
afins), converteuse na primeira 
andanada contra a alcaldía do 
nacionalista. Sob pretexto de 
defender a capitalidade, todo re
mato u nunha marcha cara o 
concello na que se pediu a de
misión do recén eleito.Naquel 
acto estivo presente Francisco 
Vázquez, quen axudado dunhas 
muletas (mancara unha perna), 
subiu ao estrado e se presentou 
como "o home de esquerdas 
que ama á Coruña". Merino, in
vitado ao acto, anunciara que 
non acodiria porque Qonsidera
ba que non habia perspectiva 
galega e que todo se trataba de 
enfrentar á Coruña co resto do 
país. O secretário xeral do PSG 
había de coñecer de imediato o 
resultado do encentro, pois a 
manifestación ilegal que chegou • 
ao concello, dirixida polo sena
dor da UCD Blanco Raxoi, re
matou nas pertas da sua casa. 

Crises continuas 

Pero a casuística dos ataques 
dos compañeiros de governo de 
Merino non é o elemento que 
marca toda a · campaña que, en 
Marzo de 1981 , pon fin ao perio
do á frente do Concello. O pró
prio Merinb indica que había "in
tereses de sectores urbanísti
cos, hoxe aliados co actual al
calde, e no pasado con Liaño, 
que non tiñan as mesmas facili
dades de agora, ou as que tiñan 
con Franco, xa que nós non le
xislábamos para beneficiar a 
uns construtores particulares, 
senón para defender os intere
ses da cidadania coruñesa". 

. Para o daquela secretário parti
cular de Merino, Lois Eiré, a si
tuación no concello da Coruña 
tamén se explica polo momento , 
histórico que estaban a viver. 
"Non había un Parlamento gale
ga e todo o mundo usaba o con
cello da Coruña como platafor
ma para chegar á sociedade. 
Ademais, entre os partidos polí- · 
ticos ninguén tiña claro que ca-

Domingo Merino no despacho da alcaldla. 

miño tomar, agás o PSOE". 

Nen Merino nen Eiré califican a 
prática do PSOE neses dous 
anos como de terra queimada, 
pero, o ex alcalde matiza: "eu 
só falo do resultado". En efecto, 
Francisco Vázquez, co tempo, 
haberia chegar á alcaldía, pero 
o sustituto imediato de Merino 
foi Xoaquin López Menéndez, 
da UCD. "Probabelmente Váz
·quez sabia qu~ no seu grupo 
non habia alternativa a el", ex
plica Merino. 

· Durante todo o primeiro governo 
democrático sucedéronse nu-

XURXO S. LOBATO I ARQUIVO 

merosas crises, algunhas mar
cadas pola paródia, como a ubi
cación da imaxe da patrona da 
cidade nas dependéncias muni
cipais. António Carro, ocupando 
de forma acidental a alcaldía, 
aproveitou para converter nunha 
cuestión de princípios o feito de 
que Merino ordenase retirar a 
virxe do seu despacho e situala 
neutra estáncia do concello. 

A UCD formulou unha moción 
de. censura porque "Merino era 
nacionalista e separatista --ex
plica o implicado-, e agora an
dan a falar de que se a UCD era 
trigo limpo ... " 

Tramas urbanísticas 

Pero as máis das crises están 
máis conformadas por tramas 
económicas e urbanísticas. 
"Traballamos no Plano Xeral de 
Ordenación Urbana e na P.rimei
ra lexislatura, cando eu xa non 
era alcalde, estivemos a piques 
de aprobalo, ainda que non era 
totalmente do noso gasto, an
tón Francisco Vázquez impediu 
q~e saira adiante. O que pre
tendia era facer reformas sus
tanciais para adaptalo aos inte
reses dos construtores, como 
se demonstrou despois", di Do
mingo Merino. 

Pero Merino tamén foi vítima 
dunha componenda non prevista 
entre a vena lexislación franquis
ta e as forzas da direita, nomea
damente UCD e Coalición De
mocrática: o concello tiña graves 
dificuldádes orzamentárias, o di
ñeiro que chegaba de Madrid, 
sumando as taxas e os impostas 
municipais, apenas daba para 
os gastos correntes, e dos 1.600 
millóns de presuposto anual, só 
quedaban 30 para investimentos 
reais. Daquela non quedaba 
máis opción que o endebeda
mento público, pero para iso era 
preciso o voto favorábel dos 
dous tércios da corporación -
algo doado de acadar na cáma
ras monocores da ditadura, pero 
que exixia complexas alianzas 
na transición. O governo munici
pal de Merino tiña a maioria, pe
ro entre UDC e CD sumaban un
ha minoria de bloqueo. 

"O PSOE mandaba por diante á 
UCD e a CD para impar esa mi
noría de bloqueo, de modo que, 
cando en Xaneiro de 1981, foi 
modificada a lei e foi posíbel en
debedarse, o PSOE asomou a 
sua auténtica face e provocou 
un enfrentamento co PC sobre 
unha licéncia do Teatro Colón 
para que non se asinase o cré
dito", explica Eiré. 

Pacto _do Perdigón 

A tensión era total cando o 23 de 
Febreiro de 1981. Merino non 

asinou un manifesto de apoio a 
unha constitución que non reco
ñecia os direitos ~nacionais da 
Galiza e unha reunión do Pacto 
do Hostal ensaiou unha solución, 
"pero a un custo moi alto --expli
ca Merino-, de modo que deci
din demitir como fórmula de con
fianza, xa que a lei non contem
plaba esta outra figura. lso foi a 
finais de Febreiro. En Marzo hou
bo o pleno para analisar a miña 
demisión e todas as forzas, agás 
o BN-PG e nós, o PSG, apoiaron 
ao alcalde da UCD, todos, desde 
o PC até CD, todos unidos polo 
império hacia dios". Naquela 
época, unha reunión segreda en
tre o PSOE, a UCD, CD e un 
concelleiro do PC, amañou a tra
ma final para rematar co primeiro 
governo democrático. Foi cha
mado, entre os participantes , 
Pacto do Perdigón. 

O papel xogado por Unidade 
Galega na crise estivo determi
nado pola etapa de reconfigura
ción das forzas galegas. O PSG 
camiñaba pola senda do frentis
mo cara á formación do BNG, o 
POG ápontaba cara ao autono
mismo e o PG non comparecía. 
Daquela estas duas forzas dei
xaron só a Merino. 

A prensa tampouco estivo con 
aquel govemo coruñés. Alguns 
xornalistas simpatizaban con 
Merino, pero os meios de comu
nicación dedicábanse a fustigalo. 
A Voz de Ga/icia, con artigas de 
redactores como Luis Caparrós e 
o colectivo Utreia, composto por 
Segundo Ultreia, Carlos Luis Ro
dríguez e Xoan Ramón Díaz 
García lanzaba toda a sua artille
ria contra o alcalde nacionalista. 

Hoxe, catorce anos despois , 
Domingo Merino reflexiona so
bre a sua xestión: "algunha vez 
dixeron que aquelo era unha 
gaiola de grilos. Habia moitas 
diferéncias políticas. O meu go
verno, desde lago, non foi unha 
cova de ladróns. En todo caso, 
creo que foi un erro estratéxico 
non loitar por conservar aquela 
alcaldía porque tiña moito valor 
para o nacionalismo".• 

A BURGUESIA AO ASALTO DO PODER 

Cando se fala do derrubo de Domingo Meri
no da alcaldía da Coruña, adoita quedar to
d<;> nunha análise superficial que menciona 
campañas, xestos, erras, sen tentar percurar 
as "causas causorum". 

Domingo Merino acadou a alcaldia a raiz 
dos Pactos do Hostal, que implicaban á es
querda e aos nacionalistas. O cárnbio de al
calde da Co~uña non foi unha cuestión per
soal contra Merino, nen sequer contra os na
cionalistas, como adoitou a apresentarse ca
se sempre até agora, senón unha estratéxia 
calculada da direita coruñesa· para recuperar 
o protagonismo económico na cidade. Nesta 
campaña estaban implicadas empresas de 
comunicación, poderes económicos, parti-· 
dos políticos e, mesmo, membros de UG 
que, en teoria, apoiaban a Merino. 

As apeténcias e os intereses destas forzas 
coruñesistas poden verse no Plano de Orde
nación Urbana que estaba a sacar adiante o 
governo municipal e que os construtores, 
que sempre mangonearon o urbanismo co
ruñés, consideraban lesivos para os seus in
tereses e para os de certas famílias de abo
lengo. Hai que recordar que, derrubado Me-

ALFONSO ElRÉ 

rino, o primeiro q"ue fai Franciséo Vázquez, 
como ·representante do PSOE, é rachar o 
pacto e paralisar o PXOUC, poñendo como 
disculpa que, cunha nova maioria para as 
próximas eleicións, ia ser posíbel· melloralo. 

Na seguinte · 1exislatura, mellorouno a con-
. ciéncia, mellor dito, a comenéncia dos 

construtores, cun Soto, todopoderoso con 

liarmente coa própria persoa de Francisco 
Vázquez. 

Comezaron os permutas (El Corte Inglés, A 
Cubela, Pena Moa, As Pontes), as actua
cións urbanísticas parciais, e as novas obras 
faraónicas coas que sempre saian gañando 
os construtores, mentres os cidadáns as 
contestaban considerándoas lesivas para os 

intereses xerais. O Liaño, que voltou a en
señorearse do Pazo de - ·- - - ,- - - - ·- - concello, pola sua ban

~· Maria Pita. A primeira 
decisión é desprender
se dos concelleiros do 
PSOE que tiñan unha 
posición de esquerdas. 
Como Carreira e como 
Pardo, que se acaba
ron enfrentando ao pró
prio partido. Pero ta-

'As apeténcias destas 
f orzas poden verse no 
Plano de Ordenación 

Urbana" 

da, non tiña reparo en 
persoarse nas causas 
e recorrer senténcias 
que beneficiaban ao 
próprio consistório. 

Todo isto foi adubiaqo 
· cun coruñesismo paca
to que agachaba os ver
dadeiros intereses: os 
especulativos, os das 
clases burguesas coru-

mén con Carro e outros 
até aquela dirixentes. 
No seu canto ficharon a 
persoas que viñan da extrema direita, da 
Falanxe ou de Fuerza Nueva, aceitando, ao 
mesmo tempo, imposicións dalgunha em
presa de comunicación, a cámbio de mercar 
inmóbeis, e dos construtores ligados fami-

ñesas. O relevo de Merino non foi unha reac
ción contra o nacionalismo, senón a recupe
ración do governo pala reseso burguesía lo
cal a meio dun socialista· que non tivo reparo 
en ser instrumento desa política direitista. • . 
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P. R l V A T l ZA C l Ó N DA ADMINISTRACIÓN 

A Lei· de Património limita a actuación.dos arqueólogos 

Empresas de arqueoloxia 
monopolizan os orzamentos de Património 
•P.C. 

Empresas de arqueoloxia, 
por unha banda, e a 
Universidade, através do 
contrato estabelecido para 
o seguimento de distintas 
obras públicas, tales como 
gaseoduto, oleoduto e 
autovias, pola outra, están 
a receber a prática 
totalidade dos orzamentos 
destinados á intervención 
e investigación 
arqueolóxica. A maioria 
dos bolseiros vencellados 
a este proxecto están 
directamente relacionados 
con Felipe Criado, 
profesor do Departamento 
de Pre-história e 
Arqueoloxia, quen, por 
outra parte, está casado 
con Maria Xesus Tallón 
Nieto, Xefa do Servizo de 
Arqueoloxia da Xunta. 

Desde hai aproximadamente 
tres anos , a Xunta deixou de 
conceder excavacións de urxén
cia a arqueólogos particulares, 
exixindo a partir dese momento 
o C 1 F para outorgar a conce
sión. lsto obrigou a aqueles que 
se querían adicar á arqueoloxia 
a formar empresas ou a insdre
berse como autónomos. A pro
moción das empresas arqueoló
xicas desde a Xunta, e o feito 
de concederlles a estas todas 
as excavacións que xurdisen a 
partir dese momento imposibili
tou aos demais arqueólogos o 
acceso a este tipo de interven
cións. Ao tempo, comezáronse 
a denegar os permisos de exca
vación sistemática que se reali
zaban durante os veráns e que 
supuñan para os estudantes o 
único meio para a ~ua forma
ción no traballo de campo. 

Na actualidade, e mentres que 
estas empresas receben a maio
ria das subvencións, tanto para 
levar a cabo as intervencions, 
como para a apresentación das 
memórias da excavación, a 
maior parte das investigacións e 
publicacións que se están a rea
lizar deben costealas os próprios 
investigadores. As memórias re- · 
sultantes das intervencións ar
queolóxicas de urxéncia teñen 
que ser entregadas obrigatoria
mente a Património, que ten os 
direitos absolutos de publicación 
das mesmas. Os froitos deriva
dos destas investigacións son 
descoñecidos para o· resto dos 
investigadores, xa que a Xunta 
armacena estas memórias sen 
que revirta nun maior coñeci
mento do noso pasado. 

A maioria das empresas depen
den exclusivamente de subven
cións outorgadas po.la Xunta. 
Para pode~ sobreviver acordarof1 
renunciar ao benefício empresa
rial, por iso o resto dos arqueólo
gos consultados non acaban de 
comprender o sentido que ten a 

Castro de Santa Tegra. 

privatizaciór:i do sector. 

Tendo en conta, ademais, que a 
maior parte das intervencións ar
queolóxicas que se acometen 
precisan de partidas inferiores 
aos 25 millóns de pesetas, Patri
mónio non ten a abriga de efec
tuar un concurso público. Abonda 
con contactar con un par de em
presas para que apresenten un 
proxecto de excavación. Seguin
do os seus próprios critérios elixe 

un dos proxectos facendo contra
tacións directas. Os -arqueólogos 
pergúntanse onde se fan os 
anúncios destas contratacións, 
porque teoricamente téñense que 
facer públicos nalgun meio de co
municación e non o están a facer. 

Acordos 
Universidade-Xunta 

Hai uns sete anos Felipe Criado, 
daquela director do macroproxec-

unha empresa arqueolóxica". Ao 
dicer de certos arqueólogos non 
é casualidade que os critérios da 
administración e do profesor 
Criado confluan. 

Desde que se deixaron de efec
tuar traballos de campo no pro
xecto Bocelo, Felipe Criado vense 
encarregando dos labores de co
o rd en ación e prospección de 
obras públicas tales como gaseo
duto, oleoduto e autovias. Debido 
á intensa carga de fraballo que ti
ña, o profesor Criado tivo que de
legar o seguimento directo dos 
tramos .das autovías Lugo frontei-

- ra e Ourense fronteira. Para conti
nuar os trabatlos destináronse un
has bolsas dirixidas a arqueólo
gos encarregados de realizar es
tas tarefas. Os arqueólogos con
sultad os non ~emprenden por 
que non se fixeron públicas estas 
bolsas e como foron outorgadas a 
xente vencellada a Felipe Criado. 

XURXO S. LOBATO I ARQUIVO 

to Bocelo-Val do ria Furelos, fala
ba nuri artigo dos benefícios das 
excav.aeións de verán, que impli
caban un coñecimento exaustivo -
dunha área. Desde aqueta produ
ciuse un cámbio substancial no 
modo de entender a arqueoloxia 
galega, tanto desde a Administra
ción como desde certos sectores 
da Universidade. De feito o pró
prio Criado indicaba o ano pasa
do nunha entrevista que se "In
diana Jones vivise na Galiza teria 

Ainda que na actualidade o pro
fesor Criado non apresenta di
rectamente proxectos de exca
vación ou de investigación, si o 
.tan os seus alunas de doutora
mento, que receben bolsas de · 
investigación ou· os permisos 
desde Património. Fontes con
sultadas consideran que se está 
a incorrer nunha ilegalidade, xa 
que quen emite estes informes 
favorábeis é Maria Xesus Ta
llón, muller de Felipe Criado e 
Xefa de Servizos de Arqueolo-
xia. O máis criticado desta diná
mica xerada non é que se este
xan concedendo bolsas e permi
sos, sempre que os proxectos 
sexan bons; pola contra, o máis 
prexudicial son os obstáculos 
que se lles están a pór aos ou
tros arqueólogos.• 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
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Un conflitivo anteproxecto ¡ 
O Proxecto de Lei de Patrimó
nio Cultural Galega apresenta
do pala Consellaria de Cultura 
o pasado mes de Decembro, 
suporá, ao entender dos arque
ólogos, un importante recorte 
das suas liberdades como pro
fisionais. A Leí recolle a obriga
toriedade de solicitar permisos 
para calquer actuación sobre o 
Património arqueolóxico, até o 
extremo de ter que pedir o con
sentimento para facer unha fo
tog rafia a un petroglifo. Ade
mais con esta lei, a Conselleria 
resérvase a capacidade de de
cisión de quen pode ou non ser · 
arqueólogo, polo qüe tanto o 
Departamento de Arqueoloxia 
da Faculdade de Xeografia e 
História como a Asociación 
Profisional de Arqueólogos da 
Galiza veñen de apresentar 
através dos grupos parlamenta
res unha série de propostas de 

. modificación a unha lei que de
finen como inxusta e restrictiva. 

"É humillante que como profi
sionais tañamos .que demons
trar constantemente a nasa ca
pacidade. Contribuir a coñecer 
o naso património arqueolóxico 
é algo que debe ser fomenta
do". César Llana, membro da 

Asociación Profesional de Ar
queólogos de Galiza (Af::>AG), 
resume con estas palabras o 
comun sentir dos profisionais 
da Arqueoloxia ·diante dunha 
Lei en exceso restritiva. 

Todos recoñecen que ~e trata 
dunha Lei oportuna e necesária 
para regulamentar e protexer o 
Património Histórico Galego. 
Pero o feito de ter sido elabora
da por técnicos da Consellaria 
de Cultura sen consultar previa
mente cos organismos implica
·dos topou, unha vez apresenta
da, coa oposición dos mesmos: 
A própria lei recoñece unha sé
rie de órgaos .consultivos, entre 
os que figuran o Consello de 
Cultura Galega; as Universida
des, Comisións Técnicas de Et
·noloxia, Etnografia, Atqueolo
xia, "pero nengun deles foi con
sultado para a sua elaboración" 
asegura -Fernando Acuña, cate- -
drático e xefe do Departamento 
de História 1 da faculdade de 
Xeografia e História. 

.O proceso a seguir para solici
tar a concesión dun permiso 
implica a elaboración prévia 
dun proxecto que avalise a ca
pacidade do arqueólogo. A 

Consellaria de Cultura encarré
gase da avaliación do mesmo e 
permite ou rexeita a realización 
da actividade. No caso de cida
des con casco histórico, onde 
existen planos especiais sobre 
actuacións arqueolóxicas, o ar
queólogo pode contar co permi
so do concello par:a actuar. A 
mediatización da Consellaria é 
absoluta, e apesar de recoñe
cer que a Administración debe 
tutelar o Património, os rnem
bros desta asociación afirman 
de forma rotunda que ten que 
haber un "equilíbrio entre esa · 
tutela da administración e a 
responsabilidade do arqueólo
go, un certo grau de liberdade 
para poder actuar". · 

Ao tempo sinálase tamén a 
gravidade de que non se defi
nan na Lei os requisitos a cum
prir polos solicitantes dos per.
misos. Asi a Administración re
sérvase. o direito a dicer quen 
pode traballar, e no que se reti
re á arqueoloxia, cal debe ser o 
seu perfil. -"Creo que se trata 
dun atentado contra da liberda
de profesional", afirma César . 
Llana. O arqueólogo debe sina
lar no seu proxe~to onde, can
to, cando e como vai realizar a 

actividade para a .que solicita o 
permiso. Se se excede a res
peito do pe_rmiso outorgado a 
Lei prevé impor unha multa mí
nima de 10 millóns de pesetas. 
Pota contra, destruir un xaci
mento inventariado supón ünha 
falta leve, e a sua cuantia máxi
ma é de 1 O millóns de pesetas. 

Moitos arqueólogos tamén 
coinciden en afirmar que se 
perdeu unha extraordinária 
oportunidade para debater so
bre o Património Histórico Ga
lega. Algo- imprescindíbel, e 
que se poderia ter feíto de con:. 
sultarse a elaboración da Lei 
cos organismos que ela mes
ma administra. Unha Lei que 
esquece as especificidades da 
Galiza, sinala Raquel Casal. 
"porque poderia deixar dito, por 
exemplo, que todos os castros 
son bens culturais, dándolles 
categoría por· lei, ao igual que 
se fixo cos hórreos ou cos pe
troglifos'', engadindo que evitou 
"incardinar a lexislación de pa
tri món io coa de urbanismo e 
solo, impedindo ao tempo que 
se chegue nunca a recoñecer 
unha organización administrati
va en comarcas dado o seu ex
cesivo centralismo".• · 

1 
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ESTRATÉXIAS ECONÓMICAS 

Manuel P .. Rua, coautor de Galicia S.L~ 
'Os empresários nOn se identifican con Ramilo' 
•M. VEIGA 

"Os empresarios non se identifi
can' con Ramilo, iso está elato. 
O tnáis suave e Adolfo Domín
guez qi.Jen di que teñen "sensi
bilidades distintas". Xerardo 
Garcia Campos de Te/evés-/n- -
te/sis chega a afirmar que se in
dentifica máis cos 1sindicatos 
que co presidente da CEG". 
"Supoño, di Rua, que o que -ven 
mal en Ramilo é o talante e o 
que esteña tan 'claramente posi
cionado en política". 

Alén dos mencionados Rua e 
Romero dialogaron amplamen
te con Guillermo de la Dehesa 
(Banco Pastor), Alfonso Paz 
Andrade (Pescanova), Manuel 
Rodríguez (Rodman, Polys
hips), Isaac Diaz Pardo (Sarga
delos) e José Posada (Arposa 
e Marran Glacé). 

"Buscábamos os dez primeiros 
espadas do empresáriado -si
nala- pero tivemos que canfor-· 
marnos con sete. En Zara, Co
ren e Caixa Galiciq r:ion tiveron 
a ben o expoñerse a un diálogo 
demorado. Digo demorado por
que con algun dos que entrevis
tamos chegamos a gravar máis 
de doce horas de conversa". 

"Procuramos tamén que a xen
te escollida tivese opinión. Non 
era de balances do que quería
mos saber", engade Rua. "Trá
tabase de algÓ máis biográfico, 
sempre coa empresa e o país 
.ao fondo. Este critério decidiu
nos a falar, por exP-mplo, con 
Alfonso Paz Andrade que ain
da que non é o principal pro
prietário de Pescanova si é un-

- ha voz representativa. Tamén 
optamos por conversar con De 
la Dehesa que tamén non é o 
accionista maioritário do Pas
tor, de feito ven de ser releva
do do seu posta, pero repre
senta a opinión de alguén que 
ven de fara e mira Galiza des
de outra óptica". 

Falta dimensión 

Cal é a visión de Galiza que 
impera? · 

Chamoume a atención que non 
utilicen o discurso vitimista. 
Creri que as empresas galegas 
poden ser tan competitivas co
mo outras calquera. Pero ta
mén son conscentes de que 
nunha economía internacionali
zada Galiza está desprotexida, 
sobre todo porque a realidade 
sobranceira non é a das em
presas que eles representan, 
senón a do 95% restante·, que 
son máis pequenas, incapaces 
de dar o salto desde o que eran 
hai dez ou quince anos ás con
dicións de mercado de hoxe. 
Mesmo as grandes están ame
azadas, como é o caso recente 
de Pescanova ou o de Augas 
de Mondariz. Como nos dixo 
Manuel Gómez, cabeza do gru
po Coren, con quen talamos al
guñ tempo, pero non o suficien
te como para incluilo · no libro: 
"Decíannos que a CE ia ser un 
mercado de trescentos millóns, 
pero ao final o resultado foi que 
eles tiveron un mercado de co-

, renta millóns máis". Os paises 

"Se hai algo que teñen claro os 
empresários que entrevistamos e no 
que todos coinciden e en non sentirse 
representados pala Confederación de 
Empresários de Galicia", sintetiza 

·Manuel P. Rua, autor, xunto con Daniel 
Romero, dunha ricaz radiografia 
económica e humana de sete dos 
principais empresários galegas que 
ven de publicar Edicións Xerais. 

Manuel Pérez Rua, un dos autores de Galicia S.L. mostra parte da exposición de fotograflas dos entrevistados. A. IGLESIAS 

que xa formaban parte da Co
munidade estaban máis prepa
rados para o que viña. Real
mente hoxe calquera que che
gue de fora pode facerse coas 
empres_as que queira. Que lle 
interesan as conserveiras, pois 
veñen e mércanas! Pero tamén 
hai exemplos de especializa
ción e de competitividade coas · 
multinacionais en sectores de 
elevada tecnoloxia, caso de Te- · 
levés é o resultado foi de éxito. 

• • • 1 : • . ~ •• .•' ·.: ' 

É recurrente entre o empresa
riado a menci(m á formación 
dos empregados. Como están 
·de formación os empresários? 

Hai que ter en conta que os que 
entrevistarnos nós ~on os pontei
ros. Teñen boa formación sen 
dúbida, tanta como a dos seus 
competidores extranxeiros. Pero 
está claro que neutros casos non 
é igual: o sector naval de Vigo 
está, por exemplo, a traballar ca-

da quen na sua leira e a piques 
de desaparecer. Entre os que 
saen no libro tamén hai diferén
cias. Non é o mesmo Xerardo 
Garcia Campos que é inxeñeiro 
dé telecomunicacións e que leva 
o departamento de investigación 
que Manuel Rodríguez ·que em
pezou por unha empresiña. 

Botar de menos a Puiol 

Cal é a sua visión política? 

. ) 

Perfil 
individual 

Descreba a cada un deles. 

MANUEL RODRIGUEZ: 
Parécese a Franqueira en 
paisano, polo seu traballo de 
formiga. Fixo unha empresa 
rendábel nun sector que 
estaba en crise. 

XERARDO GARCIA CAMPOS: 
Pasa de arranxar rádios co 
seu pai a estudar 
telecomunicacións. 
Surprende a todos en Madrid 
cando lles di quen ven para 
Santiago a traballar a unha 
empresa d,e tubos de 
alumínio. E capaz de criar 
unha grande empresa e 
tamén de pular pela Escola 
de Telecomunicacións . 

ISAAC DIAZ PARDO: 
É o máis difícil de clasificar, 
por cultura, formacióf} 
artística e ideoloxia. E un 
intelectual galeguista. Leva 
os últimos anos deste país 
na pel e nas suas empresas. 

ALFONSO PAZ ANDRADE: 
É fillo de quen é. Fai o relevo 
en Pescanova nunha época 
na que Vigo dá o grande 
salto e consolida a terceira 
flota do mundo. Está nunha 
empresa que na crise das 
200 millas intue a saida das 
empresas mixtas. Grácias a 
isa hoxe non teñen 
problemas de caladeiros. 

ADOLFO 00MINGUEZ: 
É o resultado dunha 
coxuntura. Forma parte da 
xeneración emerxente que 
subiu co PSOE e cun lema. 
Asi conseguiu converter a 
moda nunha indústria e 
facelo desde aqui, dando 
arranque a un sector que 
aporta un grande valor 
engadido. 

GUILLERMO DE LA DEHESA: 
Ven a Galiza a dirixir o 
banco máis importante. É un 
técnico. Constata que o 
minufundismo como filosofia 
é perxudicial para os 
galegos. Oferece alguns 
contrapontos como o de que 
Galiza aforra pouco, porque 
produce pouco e tamén que 
esta é unha economia moi 
subvencionada. 

José POSADA: 
É un empresário atípico, por 
estar metido en política e 
111áxime por ser nacionalista. 
E crítico co modelo burgués 
de Ourense, frente ao 
dinamismo da costa. Cre 
que se debe apostar polas 
pequenas empresas con alto 
valor engadido.+ 

O modelo catalán e basco están 
eí e serve de ·referéncia para ca
·se todos eles. Constatan que a 
política alá é distinta e o apoio 
ao empresariado diferente ta
mén, mesmo porque en ~aliza 
nen sequera existe a política in
dustrial. Ainda que neste senti
do os critérios non son idénticos . 
entre todos eles. No que si coin
ciden é na crítica aos parques 
empresariais: pensan que seria 
mellor diseñar sectores estraté-



xicos e apoialos unha vez cria
dos, vendo as infraestruturas 
_que lle faltan que facer La/in 
2000 e fincas urbanizadas simi
lares que agardan polas empre
sas, mentres se inzan de silvas. 

E respeito ao nacionalismo? 

Cando se lles fala de naciona
lismo alguns pensan en Bósnia, 
fundamentalismo etc. En cám
bio, se lle perguntan por Fran
qu eira din que iso era o que 
había que facer aquí, que seria 
o noso Pujol. Claro que tamén 
é diferente a opinión de Díaz 
Pardo ou de Posada da dos de
mais. En xeral, existe desespe
ranza, ven que como sector fál
talles representación. Tamén 
coinciden en que o nacionalis
mo que existe hoxe non é o de
les. Pódese dicer que na reali
dade política constatan a exis
t é n c i a de tres forzas: PP, 
PSOE e BNG que ainda seria o 
demo. Gestan moito de nomear 

· 'Cando se lles fala 
de nacionalismo 
alguns pensan 
en Bósnia, 
fundamentalismo, 
etc. En cámbio, 
se lle perguntan 
por Franqueira din 
que iso era 
o que habia 
que facer aqui" 

o nacionalismo de forma eufe
m Í stica: galeguismo, defender 
o naso, mesmo algun fala de 
país enteirizo. A falta dun veí
culo político coido que se nota, 
mesmo no caso de Paz Andra
de ou de Díaz Pardo quen di 
que se perdeu a ciportunidade 
de facer un partido galeguista. 

Tamén talaron da corrupción. 

Si, e houbo unha anécdota con 
Manuel Rodríguez. Puxémolo 
un pouco contra as cordas, per- . 
guntámoslle polos maletíns e 
negou todo en redondo. Des
pois engadiu un dita popular: Eu 
nunca boteí un polvo tora da ca
sa, nen vo/verei bota/o. 

Que opinión teñen dos sindi
catos? 

Non están en contra, pero eren 
que se deberían implicar máis 
nas decisións da empresa como 
fan os europeus. • 

r---------------------------------------------------------------------------, 
A palabra 
de sete capitáns da indústrio 
'Unha empresa industrial 

hoxe, tal ·e como está .a 
situación, se ten un bó proxec
to, solvéncia 
moral, eco
nómica, téc
nica, comer
cial, etc. -
mesmo que 
non teña di
ñeiro- sabe 
que calquera 
administra
ción estaría 
piando por 
axudala e que non lle fai falta 

1 ser amiga de ninguén". + 

Manuel Rodríguez 
de Rodnian-Pol.ysbips 

'se nós queremos vender 
remisores en Alemaña é 

totalmente imposíbel ainda 
que os na
sos teñan as 
mesmas es
pecificacións 
técnicas que 
os deles e 
acabemos 
por vendelos 
á metade de 
prezo. Por 
qué? Porque 
eles xa te-
ñen os seus próprios subminis
tradores e se entran outros no 
mercado terian que pechar as 
suas próprias empresas. Ese 
protecionismo declarado existe 
en todas partes, non senda 
aquí e non hai máis que ver 
como o governo francés prote
xeu a Renault, toda a aeronáu
tica, a Thomson, etc. E xa non 
falernos do sector primário, 
porque non é que se negocia
ra mal, é que isa xa nen se ne
gociou, simplesmente pergun
taron onde tiñan que asinar e 
asinaron. Isa díxomo a min un
ha persoa que participou neste 
proceso".• 

Xerardo Garda Campos 
deTelevés-lntelsis 

' A técnica resólvese como 
1'.nada, o problema é a 

imaxe da empresa e a filoso-

fia que está 
detrás . Es
tas empre
sas teñen un 
horizonte 
que é recu
perar a his
tória para 
servir ao pa
ís, non facer 
libros de his-
t ó ria que 
non valían para nada. O capi
talismo puro non ten concién
cia e sempre se serve da ig
noráncia". + 

Isaac Díaz Pardo 
do Grupo Sargadelos 

'ff ªi un ha cultura econó-
mica demasiado para

sitária da subvención. Esta
mos a cair 
en algo pa
recido a un 
neocapitalis
m o protexi
do que está 
producindo 
desequilí
brios dispa
ratados no 
tecido indus-
trial porque 
cando se está financiando a 
unha empresa que non é via
bel, castigamos a o u tras que 
si o son e non cantan con 
esas axudas". + 

Alfonso Paz Andrade 
de Pescanova 

'omotivo polo que saltei 
á popularidade é ben 

sinxelo. Había toda unha xe
ración, a mi
ña, que non 
se sentia 
cómoda coa 
roupa con
vencional, 
que chegou 
aos ministé
rios cando ti
ña 30 anos e 
non podía 
seguir ves-
tindo con vaqueiros e camise
ta. Que sucedeu? Pois que 

simbolícei ese cámbio de 
imaxe e despois que acertei 
cun lema de éxito".+ 

Adolfo Domínguez 

'Existen voces nacionalis-
tas pero pouca acción 

colectiva para formular real-~ 
mente pro- · 
xectos que 
mellaren o 
crece mento 
a longo pra
zo de Gali
za. Aí os ca
taláns e os 
vascos si 
que lle levan 
unha grande 
ventaxa aos 
ga.legos. Non só porque ta
ñen unhas burguesías indus
triais máis antigas e consoli
dadas, senón sobre todo por
que actúan dun xeito unido e 
sen fendas ante os proble
mas que afectan ás suas re
xións". + 

Guillermo de la Dehesa 
do Banco Pastor 

'Aquí ternos un 20% de 
empresário~ compro

metidos coa realidade nacio
nalista, o 
que pasa é 
que non o 
poden di
cer. Non é 
rendibel 
neste mo
mento se·r 
nacional is
ta. Asi me 
vai a min. 
Algunha 
institución financeira xa me 
pasa .factura, e non digo 
máis ... Para o que manifeste 
que é nacionalista hai unha 
discriminación de feíto, ao 
igual que lle sucede a cal
quera médio de comunica
ción que exprese c;:un pouco 
de liberdade ideas a pral do 
nacionalismo".+ 

José Posada 
deAtposa e Marr6n Glacé 

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

Organizacións de 
produtores 

Os galegas .. historicamente perseguidos e humillados en Galiza, 
tentaron fuxir do seu paíes emigrando por terra, mar e aire. Ase
gura unha estúpida canción que até hai galegas na lua. Como in
divíduo foi facendo a guerra pota sua canta, pero cunha certa 
aversión á organización, incentivada pala represión dos sucesivos 
governos dominantes durante séculas en España. A renúncia á 
revolta que supuxo a emigración vese agora cortada pala imposi
bilidade de seguir fuxindo cara lugares ceibes que xa non existen. 

A abertura da economia e a integración inevitábel nos circuítos 
económicos internacionais converte xa en asunto interno a pesca 
dun peixe, até hai p6uco descoñecido, a 1.000 metros de profun-

- didade nos mares libres de T erranova. Até a paciente vaca se ve 
afectada e os produtores de leite ou carne han de preocuparse 
de cuotas, prezos e taxas aplicadas por funcionários profisionais 
que non entenden de sentimentos, senón d~ intereses. producir 
leite, antes un asunto interno da família cun alto componente 
inercial, pasa a converterse nun tema da UE e da OMC. 

Neste contexto, unha política continuista ou só defensiva é unha 
garantía de fracaso e esmorecimento da actividade económica e 
social en Galiza. Pola contra, a censtitución de grupos de intere
ses activos para defender e· expandir a própria actividade é un
ha condición necesária ainda que non suficiente para non recuar 
diante dos competidores. A UE, a Europa dos mercaderes, 
aséntase no suposto de todos os colectivos esteren organizados 
para a defensa dos seus intereses, de xeito que o individualismo 
e as reaccións esporádicas e maximalistas. carregan <;:unha ele
vada prima de risco á hora de ac·adar solucións razoábeis a pro
blemas complexos. Por serte; Galiza vaise adaptando ás novas 
realidades, e cada vez son máis os colectivos de produtores que 
se organizan para aca
dar vantaxes diversas 
dando pulo, dese xeito, 
ªº medre das activida
des da economía real. 
O sector lácteo foi o pio
neiro para ser emulado 
polos produtores de pa
taca, os mexiloeiros, os 
produtores de viño e au
gardente, a pesca das 
diversas espécies, etc. 
Senda estas actividades 
do sector primário, nor
malmente exc-edentá
rias, seria bon proseguir 
cara a criación de gru
pos económicos fortes e 
internacionalizados me
diante políticas de inte
gración vertical e/ou ho
rizontal cun maior peso 
industrial, tecnolóxico e 
de servizos realizando 
actividades con maior 
valor engadido e máis 

A. IGLESIAS 

fáceis de soster a médio - - - - - - - - - -
e longo prazo. 

A resposta ao problema 
dos fletaneiros galega 
representa un cámbio 
positivo e significativo 
do que unha sociedade 
dinámica e · organizada 
pode acadar nun con
texto político cambiante 
s·e aposta con decisión 
pala defensa dos seus 
intereses: compárese, 
senón, a resonáncia 
acadada polo tema do 
fletán coa ampliación 
das augas internacio-
nais a 200 millas. Falta, 
contado, o artellamento 
dos intereses económi-
cos coas organizacións 
políticas, paso inevitá-
bel para a normaliza-

'Galiza vaise 
adaptando ás 

novas realidades, 
e cada vez son 

máis os colectivos 
de produtores que 

se organizan" 

ción política de Galiza. A responsabilidade na persisténcia de 
disfuncións e desaxustes corresponde máis as organizacións 
políticas que as económias empeñadas en manter discurso.san
tigos, resesos e fara de lugar e de tempo.+ 



ESTRATÉXIAS SOCIAIS 
. . 

As 29 asociacións de veciños federadas de Vigo ~ontan con máis de 20.000 sócios 

Organización social contra o caos urba~o · 
•M. VEIGA r----------------------~---------~------------------------------------------, 

O tópico define a Galiza 
como país desartellado e 
cun tecido asociativo moi 
feble. Esta apreciación 
gaña credibilidade cando 
se fala de Vigo, cidade 
xerada a partir dun 
crecemento de aluvión 
relativamente recente. 
Para os demais galegas 
que a visitan, trátase 
dunha urbe caótica e con 
escasas referéncias. Con 
todo, para Lois Pérez 
Castrillo, concelleiro de 
Relacións Cidadáns e 
membro do BNG, baixo 
este desorde, acóchase 
un tupida rede social 
organizada. 

Da porcelana en frio á band(Jrria 
A Federación de Asociacións 
Veciñais de Vigo agrupa a 29 . 
entidades que suman uns 
20.000 sócios, a título indivi
dual ou en representación da 
unidade familiar. Case todas 
cantan con local social, moitos 
deles arranxados ou de nova 
construción, dotados de salón 
de actos, cantina e biblioteca, 
ademais doutros servícios·. En
tre as actividades e cursos que 
realizan encóntranse practica
me.nte todas as imaxinábeis, 
desde baile galega a ciclismo, 

pasando por encaixe de Ca
mariñas, pintura ao esmalte, 
porcelana en fria ou bandúrria. 

As festas tradicionais encón
transe ben representadas co
mo actividades específicas en' 
cadansua época do ario: 
Maios, magostos, antroido, etc. 
Desde a Federación asesórase 
tamén aes obxetores de con
ciéncia, aes peticionários de vi
vendas sociais ou de calisquer 
outros servícios, incluida a in
formación sobre organismos 

oficiais. Ao mesmo tempo. té
ñense organizado campañas 
de rango internacional-, como 
as de solidariedade con Cuba 
e Somália. 

Na cidade existen ademais • 
moitas outras asociacións: de
portivas, culturais, pedagóxi
cas, de mulleres, xuvenís, de 
consumidores, pais de alum
nos, profisionais, de solidarie
dade, de festas, etc. Practica
mente cada dia rexístrase no 
concello unha nova entidade.• 

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

"Co proceso de modernización 
-opina CastriHo- perdéronse 
alguns dos hábitos asociativos 
tradicionais, pero ainda subsiste 
un notabel número de entidades, 
caso das comunidades de regan
tes, as de montes ou mesmo as 
de festas". "Outra causa, enga
de, seria ver como actuan e que 
contidos teñen. En xeral, a situa
ción é o resultado do proceso de 
dependéncia que sofre o país". 

Vigo absorveu, en tempos re
centes, a Vários concellos limí
trofes, caso de Bauzas e Lava
dores, e o seu extenso território 

-sete veces superior ao da Co
ruña- está ocupado en parte 
importante por numerosas pa
rróquias rurais. Desque se pro- . 
duciu a devolución dos montes, 
organizáronse asociacións, si
nala Castrillo, "con moita con
ciéncia das variadas funcións 
que o monte pode reunir: espá
·cio natural, pulmón da ciqade e 
fonte de recursos hídricos". 

O asociacionismo, moi puxante 
antes da sublevación militar do 
36, cobrou forza nos últimos 
anos do franquismo e primeiros 
da transición. A instalación das 
primeiras corporacións democrá
ticas supuxo un baixon para o 
movimento. "En parte, sinala 
Castrillo, porque desde o conce
llo se lle negou participación e 
mesmo non se lle recoñeceu a 

.r------------------------------------, 1 
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! 1 A federación 
1 

de Vigo é a máis 
folie do Estado' 
"Nunca o asociacionismo foi máis forte que 
agora -sinala Xosé Manuel Pérez Estevez, 
coordenador é tesoureiro da Federación de 
Asociacións de Viciños Eduardo Chao: "Houbo 
momentos álxidos, pero sempre intentaron 
aplacalo. Manuel Soto tratou de destruir a fede
ración. Agora, grácias a que hai un tripartito. 
Pero a forza gañámola con traballo, porque as 
asociacións sempre resultamos incordiantes 
para un governo, dado que podemos dar opi
nións sobre calquer tema. Neste momento con
tamos -cunha boa infraestrutura e cunha base 
sólida. Moita xente ven a nós porque sabe que 
ternos forza". 

X.M. Pérez Estevez rexeita o tópico de que en 
Galiza non haxa tecido social organizado. "Aqui 
sempre funcionou a organización de parróquias 
ou bairros para defenderse ante un problema 
concreto. Hoxe hai federacións de asociacións 
de viciños en moitos lugares e mesmo se están 
organizando outras". 

"A nivel veciñal, a federación de Vigo é amáis 
avanzada de todo o Estado -afirma rotundo
e isa sábeno perfeitamente en Madrid ou Bar
celona". "No ano 93, engade, fixemos a VI 
Asamblea de Asociacións de Viciños de Espa
ña que agrupa a 2.500 entidades e quedaron 
abraiados vendo os méios e a xente que tiña
mos aqui". 

O representante veciñal lembra, por últtmo, que -
entre outras causas o concello de Vigo "é o úni
co que ten un regulamento de participación que 
funciona. De feito aqui deuse o único caso de 
que veciños, sen· ser concelleiros, tivesen voz 
no pleno".• . , ,... . , . 
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sua representatividade e, doutra 
banda, porque os partidos absor
veron a parte dos seus líderes". 
Como consecuéncia, as asocia
cións veciñais, carentes de re
cursos e de posibilidades de in
fluir na vida do município, perde
ron utilidade a ollas dos veciños. 
Tamén houbo casos de utiliza-

. ción caciquil das subvencións, de 
modo que o movimento perdeu 
carácter e independén.cia. 

Os últimos anos de Manuel Soto 
na alcaldia foron testigos dun no
vo agramar do movimento. O de
terioro municipal provocou o rena
cemento das discrepáncias públi
cas e, paradoxicamente; deu no
vo pulo ás asociacións de viciños. 

Lois Pérez Castrillo móstrase 
hoxe orgulloso de que o. gover-

no que sucedeu a Soto aproba
se un Regulamento de Partici
pación Cidadán que invertiu a 
dinámica dos últimos anos, ofe
recendo ás Asociacións Veci
ñais a posibilidade se seren o 
contraponto da institución. 

Dame diñeiro . 

O concelleiro do BNG recoñece 
que "hai vícios de anos pasados 
que xeraron a actitude de dame 
diñeiro e nada máis. Este tipo de 
asociacionismo carecia moitas 
veces de democrácia interna e 
apenas contaba na vida real do 
bairro. O que fixemos nós foi dis- . 
tríbuir equitativamente os recur
sos e darlle poder poder de inter
locución real aos seus represen
tantes". O Plano de Animación 
de Bairros e parróquias promo-

veu a participación de centos de 
persoas en cursos e actividades 
moi variadas, o que contribuiu, 
segundo Castrillo, "a que os veci
ños recuperasen o sentido de uti
lidade das asociacións". 

Outro tanto teria sucedido coas 
comunidades de montes. "O 
concello pasou -sinala o res
ponsábel de Relacións Cida
dáns- do enfrentamento a cola
boración con elas e mesmo á 
planificación conxunta". Esta 
práctica é extensibel igualmente 
a outros sectores como o movi
mento sindical. Castrillo mostra 
a sua oposición aos bairros dor
mitório e afirma que "o obreiro, 
ademais de traballar, fai vida no 
bairro". "Nesta cidade, ademais 
-engade- o movimento sindi
cal e o cidadán de sempre esti
veron moi vencellados. Abonda 
con saber a xente de Citroen 
que hai nas directivas das aso
ciacións". Desde o concello, si
nala Castrillo, "hai que procurar 
que o movimento sindical partici
pe na elaboración do modelo de 
cidade que se quere. lso signifi
ca que cando defenden a sua 
empresa, deben facelo da mellor 
forma posíbel e refírome ao ca
so dos terreos de algunhas em
presas que están a ser carne de 
especulación urbanística, cando 
a alternativa podia ser outra". 

Castrillo resalta tamén o papel 
relevante que as mulleres están 
a adquirir nos últimos tempos 
nas asociacións, através das 
vocalias da muller. "Calquera 
dia, aponta, danlle unha patada 
aos directivos". 

Vontade política 

Desde o ponto de vista da sua 
própria forza política, Castrillo 
considera que "o movimento ci
dadán sempre serve aos intere
ses populares e, neste sentido, 
conflue coa nosa postura políti
ca". Ante a posibilidade de que 
este argumento agache un xeito 
novo de caciquismo, mellar dis
frazado, Castrillo resposta: "Non, 
se hai regulamentos, critérios 
discutidos e programas negocia
dos". "Tamén é unha cuestión 
de actitude e de critério político, 
engade, porque a autonomia do 
movimento veciñal ou se respei
ta ou non se respeita. Eu, por 
exemplo, lévome ben con direc
tivos de asociacións que son do 
PP. Outra causa é non recoñe
cer que, se definimos as asocia
cións como un contraponto da 
institución, sempre vai haber di
feréncias e unha permanente 
tensión. Por isa, un BNG no go
verno pode discrepar coxuntural
mente cunha asociación, pero 
nunca estratexicamente". ''Todo 
isto qüe digo, remacha, non é te
órico, lévoo comprobando catre 
anos na práctica". 

"Pero isto, remata o conéelleiro 
do BNG, non .o pode facer todo 
o mundo, senón só unha forza 
que defende a autoorganización, 
a toma de conciéncia e a auto
estima do pavo. A proba está en 
que o PP non ere non movimen
to veciñal, nen tampouco o 
PSOE. Para nós, en cámbio, 
non hai organización de base 
mala, outra causa é que algunha 
poida estar alienada ou corrom
pida polo tipo de prácticas políti
cas que houbo até agora".+ 



CLAUSTRO ANUAL DA XUNTA 

, Pospúxose o retoque dos orzamentos ·até despois das eleicións 

Os sectores primários 
.estiveron fóra da axenda de Sa·mos 
•C.V. 

Da xuntanza habitual que _ 
o presidente da Xunta 
Manuel Fraga realiz~ cos 
seus once conselleiros 
nun mosteiro en época de 
Semana Santa trascendeu 
a preocupación prioritária 
do executivo no tema das 
telecomunicacións e a 
investigación aplicada. 

O comunicado remitido pola Se
cretaria Xeral de Comunicación 
da Xunta sobre as conclusións 
das xornadas evidéncia a escasa 
preocupación que Fraga mostrou 
pala situación crítica que están a 
atravesar os sectores producti
vos do país. Mesmo coincidindo 
coa multitudinária manifestación 
en defensa da frota galega en 
Madrid, o governo non fixo nen
gunha declaración oficial neses 
dias que mostrara a sua oposi
ción aos ataques do Canadá nen 
á amenaza da redución de pes
querias en Marrocos e Arxentina. 
Pala contra, da axenda dos con
selleiros fixéronse públicos os 
proxectos para potenciar o sector 
de telecomunicacións nos que o 
governo quer seguir unha "liña 
europea na que se producen ca
tre de cada dez empregos". 

Outro dos anúncios da Xunta é 
a creación dunha axéncia gale
ga de ocupación e un novo pla
no de igualdade da muller pre
sentados por Manuela López 
Besteiro que se constituiría á 
manee e sobrepóndose á trans
feréncia do lnem a Galiza. 

Do consello non trascenderon 

• • '• t.• ' ~. • ~ • r • # ' ' ' 

. A Gardla Clvll lmpedlu que os trabaUadores de Massó se entrevistasen con Fraga. 

datos sobre a reasigna- che da factoría non se poi
ción de presupostos e a 
posibel designación do su
cesor de Fraga como es
taba previsto ao comezo, 
pospoñéndose até des
pois das eleicións munici
pais. Sen fortes variacións 
de cara a unha remodela-

Saiu reforzada a Conselleria 
da que é titular Manuela 
López Besteiro; 

deron achegar ao mostei
ro ao ser retidos por un 
forte despregue da Garda 
Civil.. Os traballadores, 
que levan sete meses sen 
cobrar, querian entrevis
tarse con algun membro 
do governo galega co fin 
de evitar o peche que po-ción do executivo que se 

prevé despois do 28 de Maio, só 
pareceu sair reforzada a conse
lleria da que é titular Manuela Ló
pez Besteiro, organismo através 
do que o govemo anunciou a in
tención de criar emprego. 

Os de Massó non pasaron 

Os case douscentos traballado
res da empresa Massó que se 
trasladaron a Samos para de
mandar unha saida contra o pe-

deria mandar ao paro a 330 per
soas. A audiéncia foi solicitada 
hai xa máis dun mes por mem
bros do Comité de Empresa pe
ro non obtiveron resposta algun
ha do executivo galega.• · 
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.UNIVERSIDADE 

Os CAF queren 
acordos en 
favQr do 
e'1sino público 

•C.V. 

Os Comités Abertos de Faculda
de veñen de celebrar esta fin de 
semana a sua XI 1 Asambleia en 
Lugo na que sentaron as bases 
dunha actuación baseada no 
continuismo e o fortalecemento 
da participación e o pluralismo 
na organización. 

Membros da Dirección Nacional 
elexida sinalaron que a ponéncia 
política aprobada é "nacionalista 
e transformadora do sistema 
universitário aétual" ao tempo 
que afonda "nos mecanismos de 
pluralismo que caracterizaron 
s.empre a esta asociación que é 
fondamente democrática e parti
cipativa". 

En canto á recente escisión dun 
grupo de membros dos CAF en 
Compostela, o reelexido mem
bro da Dirección Nacional Mon
cho Hermida afirmou que inten
tarán "chegar a acordes pon
tuais con calquer organización 
estudiantil. Estamos certos de 
que eles non son os nosos inimi
gos senón. que ternos que loitar 
contra o sistema educativo que 
padecemos". 

Alén de situarse ideoloxicamen
te dentro do nacionalismo, os 
CAF constataron que "a maior 
parte dos estudantes que están 
a participar nos Comités non te
ñen unha afiliación política con
creta e traballan por. un modelo 
de universidade democrático e 
progresista". O conflito dentro 
do movimento estudiantil que 
xurdiu a raiz dos acontecemen
tos no Consello da Xuventude 
de Galiza foi interpretada na 
asamblea de Lugo como "unha 
excusa que se utilizou para 
manter outro tipo de posicións 
nos CAF'': · 

Ao respeito da situación actual 
da Universidade os Comités cri
ticaron a política da Xunta de 
Galiza polo seu "conservaduris
mo e aposta polo ensino priva
do" mentras responsabilizaron á 
Conselleria de Educación "do 
sistema de financiamento da 
universidade e dun mapa de titu
lacións que se está a basear en 
critérios clientelares". 

Máis participación 

A correlacion de forzas estable
cida nos tres rectorados galegas 
non fai posíbel para a asociación 
estudiantil nacionalista un "diálo
go todo o fluido que seria nece
sário. A situación non é favorá
bel para vertebrar unha alternati
va progresista e fai arriscadas 
as relacións institucionais unha 
vez que nengunha das posibili
dades de governos nacionalisas 
foi adiante". No entanto, os CAF 
amosáronse optimistas co au
mento de estudantes que partici
paron nesta asamblea en com
paranza coa celebrada o ano 
pasado en Poio. 

Entre as resolucións admitidas 
na asarnbleia destaca a oposi
ción á discriminación que. sofren 
os sectores productivos g~.legos 
pala integración na Unión Euro
pea e a defensa da normaliza
ción lingüística. • 
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A POLÍTICA DE PRIVATIZACIÓNS 

/ . / · 

VIVIR DO ERARIO PUBLICO 

'Os funcionários son uns señoritos. Non 
dan pancada. Son insolidários, corporali
vistas e peseteiros. Están sempre ao ser
vizo do poder, ·non falan galego, están to-

- dos enchufados, disfrutan amolando aos 
. cidadáns, pensan que son superiores ao 

resto dos traballadores, só lles interesa 
manter os seus priviléxios' 

É certo. Nada mellar que conseguir un 
postb na Administración para ter solu
cionado de por vida o posto de traballo, 
coa posibilidade de, cun pouco de bon 
comportamento e algo de axuda fc;i.miliar. 
ou partidária, conseguir máis altas me
tas (unha comisión de servizos que au
mente o seu status·, unha libre designa
ción que o introduza no alto standing ou 
un ha subdirección que posibilite o uso e 
desfrute de coche oficial e unha Rartida 
presupostária). 

E aqui empeza o problema. Os que viven 
do conto, os beneficiados polo consellei
ro de turno, os altaneiros, os tomadores 
de café e abandono do trab.allo, os mili
tantes a benefício da prebenda e a comi
sión, os dilapiladores, os interesados en 
que os servizos públicos non funcionen 
para privatizar, os inauguradores en épo
ca eleitoral de paredes moi ben pintadas, 
os oportunistas que medran á sombra do 
p9der á custa de renunciar a uns míni
mos princípios, os que calan e outorgan 
ante fraudes e corrupcións, os vagos e 
maleantes. Todos teñen nomes e _apeli
dos. Pero ollo!, a adscrición política é va
riada e plural. Calquera pode ter nas 
suas filas un destes amigos do clientelis
mo e o bon viver. 

Falar entón das condicións de traballo 
na Administración pública con estes pre
cedentes pode soar a algo de mal gasto 

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

XAN CA.Rws ANsIA 

A opinión que se ten sobre os empregados públicos móvese entre 
afirmacións descalificadoras do seu labor e o desexo de que os 

boten a fodos, total para o que fan. Calquer defensa do sector choca 
frontalmente con· esa forma de pensar que equipara os furicionários 

cos parásito$. 

ou a laníentacións ociosas. Tamén é ver
dade. Co descrédito -existente pouco im
porta que perta do 25% dos empregados 
públicos teñan contratos temporais (re
novábei s cada seis 

están entre os que ·resultan beneficiados 
pala defunción. Pode asegurarse que 
non se encentran eses funcionários de 
-despacho, desalentados por un sistema 

meses·, ou máximo de - - - - - - ·- - - - · 
tres anos); que o sa- . - ./ 

que os culpabiliza de -
todos os males, ou o 
pe-rsoal laboral, de 
servizos sociais, de 
loita contra o lume, ou 

lário médio non supe- 'Comp_re entón _ 
ra as 110.000 
pta./mes, por debaixo pararse a pensar 
dunha categoria simi- -
lar nas empresas pri- en quen é o culpábel 
vadas (e aqui todo se da pr· og· res1'va morte 
declara á Fac~nda), 
sen suba desde hai da Administración" 

~ dous anos e cunha 
perda do poder ad
quisitivo das máis 
elevadas; que a des
profisionalización e 
privatización dos ser
v·i z os . afecte xa á · 
maior parte dos de
partamentos e activi- . 
dades púbHcas. O 
desprestíxio chega a 
tanto que non impor
tan as mans nas que 
caia a Administración 

o condutor que trans
porta asento de atrás 
ao ilustre de ofício . 
Desde o informático 
ao do grupo A existe 
moitos libres de cul
pa, con coartada, pro-
bada de estar -á mar
xe da situación actual 
na Administración , 
con. gana de resultar 
absoltos no xuízo po
pular, e fartos tamén 
de estar condenados 
de antemán. O feito 
de ocupar unha praza 
na Administración 
non é delito nengún. 
Os primeiros interesa
dos en que non exista 

e o custo social dunha Función Pública 
ao servizo do partido que governe. 

Compre -entón pararse a pensar en quen 
é o culpábel da progresiva marte da Ad
ministración. E os -sospeitosos sempre 

corrupción, no bon funcionamento buro
crático, na racionalización do traballo, na 
descentralización administrativa na profi
sionalización, son os empregados públi
cos. Porque diso depende o mantimento 
do seu posto de traballo. 
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ANOSATERRA 
No me .... ......... ..... ...... ........ Apelidos ................................................................. . 
Enderezo ....... ... .. ~ ... ............ ~ .. ~ ..... ................ ......... _ ..... Cod. Postal ..... .............. . 
Teléfono ........... ..... .. ... ... ..... Povoaci6n .................... ." ........... N.l.F . ................... . 

Subscrébome a A Nasa 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 múndo .... 10.900 
a) Subscricións para o Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto _ 
O Xir? Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras ...................................... Canta/Libreta ........ ~ ......... -. ............... . 
Titular da Canta ou Libreta ..... .... .. ................................ ........ ......... ::-... .-........ ; .................. . 
Nº Sucursal ............ · .. . Povoación ........ ... ..... · ... ...... ..... ·.Províricia ..... : ... ~ .... : ................. . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

Pero tamén é un benefício para o resto 
dos cidadáns. A aparición da faculdade 
de despedimento na Administración vai 
estabelecer unha relación de acatamen
to servil a quen ·pode en calquer mo
mento prescindir do funcionário ou con
tratado laboral, polo simples feito de non 

· gardar cega obediéncia. 

Denunciar desde dentro unha discrimi
nación, unha cacicada ou favoritismo, 
vaise converter nun acto heróico, que 
porá na lista de cesantes a quen se 
atreva a pór en dúbida as actuacións 
dos -mandatários de turno. E asi deixa
rase de ser traballadores dunha Admi
nistración, con sobmetimento aos prin
cípios de transparéncia, responsabili
dade, independéncia do poder político, 
igualdade ante a lei, para pasar a ser 
simplesmente mercenários a soldo, bai
xo os critérios. e directrices dun partido 
político , unha secta ou un grupo de 
presión. 

É importante chamar ás' causas polo 
seu nome. Fomentar a imaxe xeralizada 
dun funcionariado inoperante, privilexia
do e corrupto xoga a favor dos interesa
dos en converter a Administración na 
sua parcela particular e daquela si será 
imposíbel exixir equidade e obxectivida
de. O que agora son feitos irregulares 
de abuso de poder, de deixación de fun
cións , de nepotismo, denuncíabeis na 
forma e no fondo con posibilidade de 
pedir castigo político ou xudicial, axiña, 
de seguir asi , será norma de conduta . 
asumida socialmente. Por iso é impor
tante dar nemes e apelidos: Dositeo Ro
qríguez, Vítor Vázquez, Xoaquín López, 
Anxel Ligero, Xóan Maceiras ... + 

TEMPO SINDICAL 

A .información que paga a pena ter 
~ ... - •• - • - ... 4 •• - . ... - ~ •• - - - - .. - • • 
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SANIDAD E 

O persoal detecta piar cali_dade dos prodútos 

A privatización dos suministros· sanitários cria 
problemas de desabastecimento no Xeral de Santiago 
•MARIA ALONSO 

A xeréncia do complexo 
hospitalar Xeral de Galiza
Gil Casares de Santiago 
adxudicou o control do 
armacén e do subministro 
de material sanitário do 
centro a un ha .empresa 
privada, que está 
participada por un 
provedor habitual do 
hospital. Oeste xeito 
sitúase nunha posición de 
clara vantaxe a respeito 
do resto dos provedores, 
segundo denúncian os 
sindicatos. 

A teima do Servizo Galega de 
Saúde (Sergas) por privatizar 
todos os servizos sanitários que 
podan resultar rendábeis amea
za con deixar nas mans da xes-

MULLER E DEPORTE 

tión pública unicamente anacos 
pouco importantes, do sistema 
sanitário público. A longa lista 
de privatizacións elaborada pola 
Consellaria de Sanidade desde 
as transferéncias, súmase ago
ra a decisión adoptada pola xe
réncia do complexo hospitalar 
compostelán de adxudicar a 
xestión ca armacenaxe e do 
subministro de produtos sanitá
rios a unha empresa privada. 

O funcionamento deste servizo, 
encarregado de controlar as ne
cesidades do material ·existentes 
en cada unidade hospitalar e pro
porcionarlle a tempo para evitar 
unha posíbel paralisación da acti
vidade nalgunha área, é básico 
nun hospital porque determina, 
en definitiva, a calidade asisten
cial que se oferece aos pacientes 
ingresados e mais aos que acce
den ás consultas externas. 

Delegados do Satse denuncia
ron que o persoal de enferma
ria, que está dírectamente ven
cellado ás necesidades e ao 

uso do material sanitário polo 
seu estreito contacto cos enfer
mos, está a detectar un "alar= 
mante, empobrecimento da cali
dade dos produtos desde. que 
se producil'0., a finais do mes 
pasado, a _privatización. "Inten
tan aforrar e gañar cantos máis 
cartas mellar -subliñaron- e 
para iso só hai unha vía, a que 
consiste en entregar no hospital 
produtos de inferior calidade, co 
prexuízo léxico que isto ten para 
os pacientes e tamén para o 
persoal do cnetro". 

Os problemas non se quedan 
aí. Segundo a versión do Sindi
cato de Enfermaría, o complexo 
hospitalar de Santiago tamén se 
resinte da privatización pola es
caseza de produtos que existe 
actualmente nos servizos. Neste 
sentido, explicou que hai oca
sións nas que unha unidade tar
da en conseguir o material que 
precisa até catro ou cinco dias. 
Como exemplo dos problemas 
que se poden derivar da falta de 
previsión dos novas xestores, 

as mesmas fontes aseguraron 
que en días pasados, e mentres 
un paciente era operado, o per
soal do quirófano necesitou un
ha sonda endotraqueal pero non 
a pudo atopar na área cirúrxica 
e tivo que recorrer ao material 
daUVI. 

Xeringas que perden a medica
ción pala sua parte traseira ou 
que inxectan a golpes o líquido, 
sistemas de goteo que se atran
can ou resultan imposíbeis de · 
controlar, gasas, compresas ou 
sondas uretrais de pior calida
de ... completan o cadro do em
pioramento dos subministres re
cebidos no hospital compostelán. 

Non houbo comunicación 
cos sindicatos 

A decisión_ de adxudicar a explo
tación do servizo de subminis
tres a unha empresa privada e 
de transladar o armacén dos 
produtos sanitários a unha nave 
alugada na zona de Montouto 

non foi consultada e nen sequer 
comunicada aos sindicatos con 
representación na xunta de área 
compostelá. Segundo a denún
cia do Satse, responsábeis do 
complexo comunicaron ao per
soal do armacén o pasado 24 
de Marzo que o servizo se 
transladaba a unha nave de 
Montouto para pasar a ·mans de 
xestores privados. 

Despois de investigar as condi
cións da adxudicación, a devan
dita forza sindical constatou gue 
cando menos un dos sócios da 
empr~sa adxudicatária, Dispro
mediG, S.L., é provedor habitual 
do Hospital. Este feito converte, 
na opinión sindical, a adxudica- · 
ción nun asunto ainda máis túr
bio, debido a que a empresa 
provedora vencellada a Dispró
medic se sitúa unha clara situa
ción de vantaxe a respeito do 
resto dos provedores. Ademais, 
indicaron, "este sócio ten acce
so a todos os albaráns dos pro
vedores, provocándolles asi un 
importante prexuízo". • 

Sónia Boubeta Currás, nova figura do remo · 
'A cada somos mái~ as mulleres que tacemos depo_rtes antano exclusiva dos homes' 
• RODOLFO DACUÑA 

Sónia é unha moza de só 16 
anos que leva unha traxectória 
impresionante, nun deporte até 
hai pouco considerado como 
"dé homes". Os mellares ante
cedentes femininos hai que bus
calos na modalidade de banca
da móbil , especialidade que ela 
tan ben coñece, e na que se de
senvolve con mestria. 

Esta moañesa do Clube Samerto- · 
lameu, versátil, físicamente forte, 
dotada dunha boa técnica e moi 
competitiva, entra xa nos cálculos 
do seleccionador español para os 
compromisos internacionais aos 
que a Federación terá que facer 
fronte nos vindeiros anos. 

Desde a nenez as prácticas de
portivas veñen senda parte fun
damental da vida de Sónia Bou
beta, "cando tiña 7 anos come
cei a facer fútbol, logo pasei po
i o atletismo e máis tarde polo 
tae-kwon-do". 

A sua actual condición atlética 
confirma o que tantas veces te
ñen afirmado e demostrado téc
nicos e adestradores, tanto do 
leste europeu coma do occiden
te, cando falan a pral da prática 
tempera, non de unha, senón de 
várias disciplinas e xogos inte
rrelacionad.os á vez; opinión que 
ela tamén comparte, "se alguén 
ten esa inclinación e vale, habe
ria que apoialo. Eu xogaba a to-

. do un pouco, lago, funme deci
d indo, sobre todo p_olo fútbol, 
que xunto co remo é o qué a 
min máis me gusta". 

Decidirse entre o balompé ou ·o 
remo non foi eleición fácil, "aos 
13 anos recibin unha oferta para 

ir a unha residéncia italiana de 
fútbol feminino, que aló ten mui
to apoio. Pero non puido ser, 
meus pais opuxéronse, supoño 
que pola idade". Finalmente de
cidiu entrar de cheo na que ago
ra é a sua especialidade "o remo 
sempre estivo perto de min, meu 

irmán Xosé Manuel foi Campión 
de España de Bate is no ano 90, 
e iso tamén me ahimou". 

"O que pasa é que a min gustá
bame máis o fútbol, e ainda me 
seuge a gustar. Se non fose por
que me chamaron a casa para 

pasar unhas probas de escolla 
aquí no noso clube, tal vez ainda 
estaría agora a darlle ao balón". 

Unha boa orientación 

"T ante o anterior adestrador co
ma o actual, Roxelio Bermúdez, 
déronme folgos e axudaronme a 
seguir nisto". Un traballo cons
tante que en pouco máis de 
dous anos lle permite poder dis
frutar dunha beca para o aperfe
zonamento no Centro de T ecnifi
cación de Pontevedra, baixo a 
guia da parexa búlgara compos
ta por Dolores e Nicolai Loza
nov, "ali estamos concentradas 
8 rapazas, 4 da categoría cadete 
e 4 da xuvenil, cun horario que 
nos permite adestrar a fondo. 
sen descoidar os estudos. Eu 
sei que hai muita xente que non 

. pensa asi, pero para min o de
porte é un traballo. En Munich, 
onde estiven o ano pasado, os 
alemáns téñense por traballado
res do deporte. Pero claro, ali te
ñen moito apoio. Viven para iso". 

A nova xeneración 

Falar con ela é ·sentir a irrup
ción dunha nova xeneración de 

Palmarés personal . 
Regata 

Cto. España 93 (Mequinenza) 
Trofeo F.E.R. 93 (Castro Ur.) 
Cto. España Fondo Autonomias (Amposta) 

Tr9teo F.E.R. (Sestao 94) 
Cto. España 94 (Portodemouros) 
Cto. España 94 (P()rtodemouros) 
Regata lnternac. (Munich 94) 

mulleres cuxas posibilidades na 
vida son moitas, non sen esfor
zo e duro traballo, "con 15 anos 
vinme nun internado onde tes 
que tomar responsabilidades, 
organizarte para poderes com
paxinar as distintas actividades 
diárias. Pero está ben, apren
des a non depender de nin
guén, a arranxar a vida por ti 
mesma". 

Están interesadas en mellorar 
social e culturalmente, queren 
chegar ali onde desexan, pero 
sen descuidaren a capacitación 
profisional. As vindeiras tempo
radas hannos confirmar ou des
dicer sobre as ilusións e os pro
xectos hoxe en marcha. 

Sónia é un espello relocinte, 
cheo de enerxia, no que moitos 
adolescentes poderian ollar e 

. tomar, se cadra, bon exemplo .. 
Séria e vontariosa, os máis pe
quenos do clube admírana. E a 
xulgar polo prémio á Mellar De
portista 1994, concedido polo 
Concello de Moaña e a Asocia
ción Cultural e Deportiva "Para
laia", esa mesma admiración é a 
que sinten unha parte importan
te dos seus viciños. • 

Modalidade Categoria Post o 
-

Skiff Cadete 1º 
Batel. Cadete 2º 

4 scull. Cadete . 1 Q 

Batel Cadete 1 Q 

Skiff Cadete 1 º 
4skull Cadete 1º 
4 skull Xuvenil 1º 

selec. española 
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A NOVA ORDE MUNDIAL 

Noam Chomsky 
'O inimigo real dós Estados Unidos son os pobres' 
•B. FORCANO/E. VILLAR· 

Universalmente· 
coñecido, ali onde 
viaxa é 
imediatamente 
asediado polos meios 
de comunicación. 
Paradoxicamente, só 
nos Estados Unidos 
as suas intervencións 
non atopan oficial 
apoio ou 
multitudin·ária 
resonáncia. El . 
considera isto normal 
para quen, coma el, 
ousa desenmascarar 
as trampas e 
mentiras dun poder 
tan imenso como o 
da Administración 
estadounidense. 

Pódese talar dunha nova orde 
mundial? 

A guerra fria foi basicamente un- . 
ha fase do conflito Norte-Sul. Eu
ropa do Leste foi durante moitos 
séculas o Terceiro mundo do 
Ocidente, e agora nunha grande 
medida está volvéndoo a ser. A 
catástrofe que se está a viver é, 
por suposto, apresentada como 
un grande éxito, e efectivamente 
éo para un sector de privilexla
dos, medianamente substancial 
nos países ricos, bastante redu
cido nos máis pobres; é un sec
tor. que inclue artigas e libros e 
que xeralmente canta hines aos 
poderosos. 

Co traspaso do poder ás institu
cións totalitárias (FMI, BM ... ) que 
operan, praticamente, en segre
do, e que estabelecen o marco 
básico das decisións ás que as 

- institucións parlamentares se de
ben axustar, a ameaza do públi
co queda reducida, e. os proce
sos formais de democrácia po
den ser permitidos e até alenta
dos, por razóns de control social, · 
sen o temor de que a povoación 
poc;ta en realidade comezar a in
fluenciar na política. O sistema. 
garante un "illamento tecnocráti
co" segundo a terminoloxia do 
Banco Mundial: "a política está 
illada dos políticos". 

A primeiros de Outubro do ano 
pasado celebrouse en Madrid a 
Asamblea Xeral do FMI e do 
Banco Mundial. Que papel re
presentan estas institucións? 

Non existe nos arquivos un só 
caso de sociedade que se teña 
desenvolvido segundo os princi
pios ditados aos pobres polo 
Banco Mundial, FMI, GATT, nen 
as poténcias ou as transnacio
nais que os rexen: Desde Ingla
terra aos paíse:s recén industriali=-

zados do Leste da Asia o factor 
crucial no desenvolvimento eco
nómico foron a intervención e o 
proteccionismo do Estado a 
grande escala. lsto canta para ·os 
Estados Unidos desde as suas 
orixes até os nosos días. Virtual
mente, cada sector principal da 
economía estadounidense está 
publicamente subsidiado e prote
xido. Hai unha variedade de dis
positivos, senda o sistema do 
Pentágono o maio.r. A retórica do 
libre mercado e do incremento do 
proteccionismo e a intervención 
do Estado van en paralelo. A ad
ministrad ó n de Reagan é un . 
exemplo dramático: ninguén esti
vo máis ilusionado acerca dos 
benefícios do libre mercado para 
madres solteiras sen traballo e 
campesiños famentos. Mentres 
tanto, o reaganismo incrementou 
rapidamente o papel do Estado 
na economía e introduciu máis 
medidas proteccionistas que to
das as administracións da post
guerra, oombinadas por un Esta-

do convertido até máis alá da 
norma dun ~stado benefactor pa
ra os ricos. E unha abriga dos in
telectuais respeitábeis "vixiar" es
tas realidades e gardar a retórica 
prescrita . . 

Quédanlle algunhas alternati
vas á sociedade? 

Actualmente, arredor do 40% do 
chamado "comércio" consiste nas 
transaccións realizadas dentro 
dunha mesma trasnacional, que 
cruza as fronteiras, e que está 
centralmente dirixida por unha 
man ben visíbel, introducindo to
do tipo de distorsións de mercado 
nun sistema chamado ás veces 
"mercantilismo corporativo", o cal 
só se incrementará baixo o im
pacto dos "convénios de libre co
mércio" e as políticas neoliberais 
impostas sobre os países pobres 
e os sectores men9s privilexiados 
dos países ricos. E probábel que 
continue incrementándose o 
enorme flu~o do capital _desde o 

Sul ao Norte (até o FMI e o Ban
co Mundial). 

O afundimento da Unión Soviéti
ca dev~lve á maioria dos países 
da Europa do Leste ás suas orí-

: xes de Terceiro mundo, como di
xen, oferecendo aos investidores 
do Oeste novas oportunidades 
de se enriquecer e dándolles ar
mas contra a sua própria povoa
ción. De igual modo, a ameaza 
(ou a realidade) de transladar a 
produción ao Terceiro mundo do 
Leste pode ser utilizada para 
abater salários e limitar os direi
tos. lsto está sucedéndo xa, co 
eloxiante aplauso da prensa de 
negócios. O fin da guerra fria ta
mén elimina, dalgunhá maneira, 
o espazo posíbel do non alinea
mento, sempre limitado pero ago
ra virtualmente inexistente. Aque
les que monopolizan a forza, en 
primeiro lugar os Estados Unidos 

· e os seus clientes, son agora· 
máis libres de empregala, sen 
preocuRaCiQns por calq1.Jer inipe-

dimento, ainda que a necesidade 
de usar a forza para controlar di
minuiu, en parte como resultado 
de exitosas operacións de terror 
dos pasados anos (Centroaméri
ca é un caso evidente) e en parte 
como consecuéncia dos cámbios 
na economía mundial que limitan 
o funcionamento das iristitucións 
democráticas e da escasa gama 
de alternativas nas que pode in
fluir a opini.ón púbica. 

Como se compaxina a política 
intervencionista dos EEUU co 
respeito á soberania de cada 
povo? 

Tomo prestadas as palabras duri 
respeitado historiador, diplomáti
co, o maior historiador da CIA, 
quen di: "Despois da 11 Guerra 
mundial, os Estados' Unidos asu
miron, por egoismo, a responsa
bilidade polo benestar do sistema 
capitalista mundial" (Gerald Hai
nes). lsto requería desenvolver as 
forzas de intervención dirixidas 
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contra o Terceiro mundo para: se 
asegurar que este cumprise as 
funcións que lle foron asignadas. 
Documentos de planificación se
cretos, pero xa disponíbeis, des
c re ben isto con 

conveniente. Desaparecidos os 
rusos da cena, a guerra económi
ca contra Cuba incrementouse e, 
tamén, o terror. lsto produciuse 
sen surpresa, quitado para a xen-

te imersa na ideo
francos e ilumi
nantes detalles: o 
T erceiro mundo ia 
prover matér.ia 
prima e recursos, 
man de obra ba
rata, mercados e 
oportunidades de 
investimentos, e, 
máis recentemen
te, oportunidades 
para exportar a 
contaminación. 
Para asegurar 
que as forzas de 

'A convicción 
de que Cuba 
ten que ser 

loxia oficial, · post o 
que, en primeiro 
lugar, os rusos 
non tiñan nada 
que ver con este 
asunto. A convic
ción de que Cuba 
ten que ser efecti
vamente unha co
lónia dos Estados 
Unidos ven de 
170 anos atrás, e 
persistiu sen cám
b i os durante a 

unha colónia dos 
Estados Unidos 
ven de 
1 70 anos atrás" 

intervención po-
dan operar ali on-
de faga falta, toi 
necesário crear 
todo un sistema 
militar de intimida-
c 10 n baseado 
nunha estratéxia 
de armamento 
nuclear e outras 
tecnoloxias avan-
zad as, para asi 
suministrar "un 
paráguas" en ca-
so de intervención con forzas 
convencionais, como regularmen
te se explica, até nos documen
tos públicos. 

Por suposto, outra grande meta 
foi restaurar o Leste de Europa 
para o seu papel tradicional. Ter
m i nada a guerra fria, a política 
continua coma antes, ainda que 
a cobertura ideolóxica foi nece
sariamente modificada. Tanto os 
documentos do governo como 
os analistas políticos conserva
dores afirman, con toda franque
za, que o sistema militar está 
configurado ante todo para ase
gurar "o benestar mundial" e o 
dos seus amos, e polo tanto dé
bese de manter nalgunha forma 
tradicional. Como antes, tamén 
agora o inimigo real é o pobre 
que non sabe cal é o seu lugar, 
unha realidade admitida con 
máis candor que durante os 
anos en que a guerra fria forne
cia fórmulas decepcionantes. 
Ademais, particularmente nos 
Estados Unidos, o sistema mili
tar oferece unha cobertura de 
subsídio público para o avance 
dalguns sectores da indústria. 
Por estas razóns non hai "divi
dendos de paz". En realidade, o 
presuposto militar de Clinton é 
máis alto que o de Nixon e espé
rase que sexa incrementado 
nuns anos. 

O exemplo de Cuba 

Pode ilustrar este intervencio
nismo político con alguns ca
sos actuais? 

A guerra contra Cuba é un claro 
exemplo. Nós s'abemos agora por 
uns documentos internos que xa 
deixaron de ser confidenciais que 
a decisión de derrocar ao réxime 
de Castro foi tomada en Marzo 
de 1960, nun momento en que a 
influéncia rusa sobre Cuba non 
existía, o réxime era anti-comu
nista, · e a povoación mostrábase 
optimista e apoiaba ao governo 
con entusiasmo. Asi foi informada 
a Casa Branca. A administración 
de Kennedy tomou posesión, in
vadindo ao pouco tempo Cuba e 
por suposto lanzando unha enor
me campaña de terrorismo inter
nacional, xunto cunha guerra 
económica. Para entón, Castro 
veuse precisado a pedir axuda 
aos rusos e, asi, a história púdo
se escreber dunha maneira máis ' 

época de Castro, 
inependentemen
te da guerra fria. 
Até que isto suce
da, os Estados 
Unidos buscarán 
derrocar ao go
verno. O de Cuba 
é un claro e dra
mático exemplo 
da función real da 
ideoloxia da gue
rra fria dando a 
entender que es
tas trivialidades 

deben ser inteiramente suprimi
das, converténdose nunha lumi
nosa lición para o público que 
calquer intelectual respeitábel po
deria comentar. 

En canto á guerra do 
Golfo (a masacre do 
Golfo, como deberia 
ser máis correctamente 
descrita), a reacción á 
agresión de Saddam 
partiu desde a norma 
que, neste caso, os Esta
dos Unidos non impugnou 
nen tampouco bloqueou ás 
Nacións Unidas como regular
mente tixera nos casos de 
agresións anteriores, incluindo a 
sua própria invasión de Panamá 
tan só uns meses antes. Sen em
bargo, os Estados Unidos e In
glaterra decidiran non permitir 
unha solución diplomática, insis
tindo en que o conflito fose resal
to mediante forza, dando por su
posto que eles podian facilmente 
prevalecer sobre un indefenso e 
illado país do Terceiro mundo. 

Ali había bastantes razóns para 
isto, as cales eu xa discutira neu
tra parte, e esas mesmas razóns 
pódense volve'r a rastrear en de
cisións políticas secretas, toma
das en décadas anteriores. Unha 
consecuéncia foi o darse conta 
do obxectivo estadounidense a 
longo prazo, encamiñado a sub
meter ao Médio Oriente, coas 
suas enormes reservas enerxéti
cas, á doutrina Monroe, moito 
máis que nunca no pasado. 

Con respecto aos Balcáns, o 
maior interese europeo (e esta
dounidense) é reducir o nível de 
conflitos para os intereses das po
téncias non se danaren, o quepo
deria acorrer ( daí a enorme preo
cupación sobre os Balcáns, moito 
maior que sobre Angola, onde as 
atrocidades son inclusive maiores, 
pero aí non hai ameaza para os 
que rexen o mundo). No caso de 
Ruanda, onde o desastre humano -
é até maior, só existe un interese 
marxinal, por razóns similares. 

No caso do Haití, Estados Uni
dos tratou de poñelo baixo o 
control do chamado sector "mo
derado" da comunidade de ne
gócios: aqueles que non queren 
semente asasinar e· torturar, pe
ro que desexan transformar o 
país mm te.rreno de exportación 

onde _os traballadores poden ser 
pagados cuns poucos centavos 
ao dia e asi producir para o mer
cado norte-americano e as cor
poracións norte-americanas. A 
eleición do presidente Aristide 
por un vibrante e vivaz abano de 
organizacións populares chegou 
a ser un grande shock, e desde 
aquel momento a política toi a 
de volver ao Haití ao seu ade
cuado curso. Os Estados Unidos 
prestaron apoio, discreto segura
mente, ao golpe militar e negá
ronse a tomar parte en nengun
ha sanción. Até hai unhas sema
nas (21 de Maio de 1994), nen 
sequer houbo ali unha escasa 
pretensión de ·embargo. En reali
dade, o comércio dos Estados 
Unidos co Haití aumentou case 
nun 50% baixo Clinton, alcan
zando xa un alto nível con Bush. 

Os governantes militares están 
molestos por várias razóns. Pri
meiro, eles vulneraron a posición 
do sector "moderado" de negó
cios; segundo, o derrocamento 
dun réxime claramente democráti
co por torzas militares entreadas 
e armadas polos Estados Unidos 
é un tanto embarazoso por razóns 
ideolóxicas; terceiro, o terror inicia 
un fluxo de refuxiados, e simples
mente os Estados Unidos recha
zan o a~tigo 14 da Declaráción 
Universal dos Direitos Humanos, 
que concede o direito de asilo. 

Países como Tanzánia poden 
acoller retuxiados, pero o governo 
norte-americano non mostra van- · 
tade de recebar nen unha peque
na tracción dest~ carga, porque, 
naturalmente, deberíanse incomo
dar os ricos e os poderosos. ·Os 
Estados Unidos botáronse atrás 
no refereñte a calquer acción sé
ria até hai pouco e deixaron claro 
aos governantes militares e aos 
haitianos moi ricos que eles com
·parten o seu desprezo por Aristi
de e .os seus seguidores nos mo
vimentos populares, que foron tan 
dezmados que non poderian fun
cionar incluso se o governo eleito 
tora formalmente restaurado. 

Outra vez, non hai surpresas 
aqui, na históda das relacións en
tre os Estados Unidos e o Haiti , 
estas, en realidade, retrocederon 
como dous séculos. • 

ÉXODO 



. ·CRISE NAS EMPRESAS 

Mantén unha hipoteca que lles impide sair a pescar 

Ex traballadores de Molares 

Hai quince dias a Caixa Galicia 
apresentqu unha alegación 
diante do xtilgado para executar 
a hipoteca.' "A Caixa Galicia sa
be que non pode embargar os 
barcos, pero tam$n sabe que se 
recorre aos tribunais retrasa a 
saída a pescar. Ternos presa 
porque comeza a campaña do 
bacallau e podemos perdela. A 
Caixa Galicia xoga con isa e vai 
ti a saber se ten algo negociado 
por detrás para estangularnos", 
asegura Manuel Boullosa, re
presentante sindical da CIG. 

acusan d.e extorsión a CaixG Galicia 
•H.V. 

A Caixa Galicia está a 
1:Jtilizár unha hipoteca de 
200 millóns sobre dous 
barcos dos ex traballadores 
de Pesquerias Molares, 
para facelos desistir da swa 
decisión desaira pescar 
con dous buques, cos que 
se fixeron nunha subasta 
pública. 

Molares debia 183 millóns a 52 
~ dos seus ex traballadores, estes 
empregaron esa débeda para, 
hai un mes, se facer en pública 
subasta, có Monte Confurco e 
co Monte Galiñeiro. A Caixa Ga
licia non conseguira a venda en 
duas tentativas anteriores e ten 
sobre os barcos unha hipoteca 
de 200 millóns. ~ 

Cñ 
w 

Os outros acreedores, ademais Q 
da Caixa Galicia e os traballado- < 
res , son a Seguridade Social, 
con 120 millóns e a Xunta do 
Porto de Vigo, con outro millón. 
A decisión dos traballadores, ago-

ra proprietários, de sair a pescar 
na próxima campaña do bacallau, 
peixe para o que os dous barcos 

acumulan o 4% da cota de captu
ras correspondente é Estado es
pañol, abriga a que non haxa car-

gas sobre os buques, xa que le
van tres anos parados e precisan 
120 millóns para reparalos. 

Vias de solución 

Os traballadores mantiveron várias 
reunións coa Caixa Galicia para 
tratar de buscar unha solución. 
"Aceitamos o pagamento dunha 
cantidade simbólica, duns 30 mi
llóns, pero non podemos entregar 
máis cartas", explica Boullosa. 

Para forzar unha solución , o 
Martes 11 de Abril, os 52 afecta
dos ocuparon a oficina principal 
da Caixa Galicia en Vigo. O acto 
non durou moito tempo, pero os 
ex traballadores Molares sabian 
que este tipo de manifestacións 
desacreditan á Caixa porque a 
desenmascaran. "Oeste xeito a 
xente sabe que a Caixa Galicia 
está a impedir que podamos ter 
unha saída, que podamos traba
llar", di o representante da CIG. 

A sua presenza en Vic teria facilitado a venda da empresa de Padrón 

O Estado demora a saída da. crise d·e Picusa 

Hai duas vias a ensaiar, unha 
vez os barcos estexan libres de 
cargas: constituir unha espécie 
de cooperativa e os traballado
res converterse en empresários, 
ben alugar o barco a cámbio 
dunhas cornpensacións. 

"Preferimos a segunda posibilida
de porque os impostas tírannos 
para atrás'', explicou Serafin Saa, 
das Comisións Mariñeiras. "Esta
mos en conversas con vários em
presários para levar adiante o 
proxecto, pero todo depende de 
que a Caixa Galicia nos deixe fa
cer", continua a dicer Saa. 

• H.V. 

O Estado, coa sua incompare
céncia na xunta de acreedores, 
foi responsábel de demorar, un- · 
ha vez máis, a saída da crise da 
empresa de pel de Padrón, Pi-. 
cusa, que estaba en trámite de 
ser vendida ao empresário José 
María de Escondrillas. 

O Luns 10 de Abril, diante do 
xulgado de Vic, estaban convo
cados os acreedores do grupo 
.Tipel-Picusa para proceder a 
unha negociación sobre as dé
bedas. O grupo suspendera pa
gamentos hai un ano e tiña un 
burato de 8..400 millóns. Para 
comezar as conversas era preci
sa a presenza de acreedores 
aos que a empresa de curtidos 
debera en total 2.994 millóns de 
pesetas, pero só se xuntaron 
por un valor de 2.300 millóns. 

Faltaron os principais: a Banca 
Jover e Rumasa, que pertence 
ao Património do Estado. Tipel
Picusa debia ás duas firmas 819 
e 782 millóns de pesetas, res
pectivamente. De acudir o Esta
do, a negociación teriase dado e 
a oferta de compra formulada 
por José María Escondrillas, te
r_ia sido executada con, rapidez. 

Ante a falta de acredores, a xui
za de Vic decretou a quebra . 
aberta, de modo que Picusa non 
desaparece, pero a solución se 
demora até que Escondrillas, 
que declarou que segue intere
sádo na empresa de Padrón, fa
ga unha nova oferta conforme 
ao novo marco xurídico. 

"Que non estivera presente a · 
Banca Jover, pase, porque é pri
vada, pero que faltase o Esta
do .... ", protestou, Xosé Garcia 

Lapido, o presidente do Comité 
de Empresa de Picusa. 

"Queriamos negociar no xulga
do, pero· agora saltáronse unha 
fase e pasaron a decretar a que
bra. O problema é que non van 
poder cobrar nada os acreedo
res e, porén, a empresa pode 
botar cinco anos en quebra", ex
plica Garcia Lapido. Os traballa
dores da empresa transladáran
se en masa a Vic para presionar 
na reunión, pero marcharon de
fraudados. 

O grupo Tipel desaparece, unha· 
comisión encarregarase de liqui
dar os activos e negociar coa 
acreedores. 

De todos xeitos, Xosé Garcia 
Lapido é optimista a respeito do 
futuro da empresa de curtidos e 
da sua adquisición por pa_rte de 

Escrondrillas. "Picusa ten que 
reorganizar a sua rede comer
cial, pero ten un mercado segu
ro porque fai produtos que non 
se elaboran en nengunha outra 
parte de Europa, de modo que 
non pode desaparecer, é per
feiamente competente'', declara 
o presidente do Comité de Em
presa. 

Picusa ten,.na actualidade, tres
centos traballadores (a plena 
produción tiña · unha média de 
500), unha facturación de 7.000 
millóns, en nóminas move 1.600 
millóns en Padrón, moitas enti
dades bancárias mantéñense 
grácias ao descanto de papel 
desta firma e o 40% da econo
m i a da comarca depende da 
empresa de curtidos, de modo 
que é de capital importáncia que 
sobreviva a esta crise, conside
ran en Padrón.+ 

Pesquerías Molares era unha 
empresa que tiña nove barcos e 
350 traballadores e que entrou en 
crise hai tres anos. Na actualida
de só forman parte do cadro de 
persoal nove persoas, que están 
destinadas nas oficinas. O resto 
dos traballadores quedaron no 
paro e desde hai un ano e meio a 
empresa debe as indemizacións 
por despido a máis de cen deles, 
dos que 52 están embarcados na 
recuperación dos seus cartas a 
meio de sair a pescar cos dous 
barcos en cuestión . O resto da 
frota de Molares foi exportada, 
vendida ou devolta aos proprietá
rios aos que alugara as naves.+ 
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l GR EXA E SOCfEDADE 

Xoan Paulo 11 durante a sua última visita a Compostela. ANXO IGLESIAS 

EVANGELIUM VITAE, UNHA ENCÍCLICA SOBRE O VALOR DA VIDA 

O TESTAMENTO DE XOÁN PAULO II 
FRANCISCO CARBAi.Lo 

A última carta Encíclica do Papa Xoán Paulo 11 tra
ta da defensa da vida; mentres a Rerum Novarum 
de León XIII , 1891 , versaba sobre a xustiza, séti
mo precepto, a Humanae Vitae de Paulo VI sobre 
a vida matrimonial, sexto preceito, esta de Xoán 
Paulo, trata do quinto mandamento. Non é nece
sário dicer que as realidades humanas interrela
cionan xustiza, vida e sexualidade. Por iso, Xoán 
Paulo 11 incide no campo da xustiza e da sexuali
dade, cando pretende defender a vida en xeral. 

A carta vai dirixida aos cristiáns e a todas as perso
as de boa vontade; busca ser unha reflexión á luz 
da fé e da razón. Di : "A presente Encíclica, fruto da 
colaboración do Episcopado de todos os Países do 
mundo, quer ser unha confirmación precisa e firme 
do valor da vida humana e do seu carácter inviolá
bel ; é, ao mesmo tempo, unha chamada a todos e 
cada un no nome de Deus: respeita, defende, ama 
e serve á vida, a toda a vida humanal Só seguindo 
este camiño atoparás xustiza, desenvolvimento, li
berdade verdadeira, paz e felicidade". 

Todo o texto do documento é unha proclamación 
do Evanxeo de Xesucristo como defensa dos dé
beis, dos pobres e, moi especialmente, dos ino
centes. A vida é o gran don divino a salvar das 
ameazas que caen brutalmen-
te sobre os pavos e persoas 
en desvalimento. 

recorre a toda a reflexión histórica e apura os con
dicionamentos. Non rechaza sen máis tal posibili
dade, pero sitúaa en tales termos que resulta prati
camente ilícita. No razoamento vai mesmo algo 
mais alá que o Catepismo,. pero conclue citándoo e 
dándolle validez: "E evidente que, precisamente 
para conseguir todas estas finalidades, a medida e 
a calidade da pena deben ser valoradas e decidi
das atentamente, sen que se deba chegar á medi
da extrema da eliminación do reo agás en casos 
de absoluta necesidade, é dicer, cando a defensa 
da sociedade non sexa posíbel doutro modo. Hoxe, 
sen embargo, grazas á organización cada vez máis 
adecuada da institución penal, estes casos son xa 
moi raros, por non dicir praticamente inexistentes". 

CONTRÁDICIÓNS 

Non faltan na Encíclica contradicións e ambigüida
des. Un dos seus redactores, o teólogo Caffarra, 
bota man de toda a casuística teolóxica para su
peralas. Di que a pena de morte hai que situala no 
tratado da xustiza e por iso condiciona de forma 
diferente ao aborto. En todo caso a Encíclica ten 
un ton diferente das tradicionais; proclama, anún
cia, recolle a oratória da predicación do pontífice 
viaxeiro que é Xoán Paulo 11. 

Apreséntase como o seu tes
tamento: unha chamada vi

Neste contexto, o Papa presta - - - - - - - - - - - -
brante a prol da vida, en de
fensa dos pavos maltratados, 
dos grupos sociais oprimidos 
e das persoas indefensas. 
Esa é a sua tonalidade vital. 
Que non sexa capaz de apos
tar contra a pena de marte 
sen matices, que debería evi
tar as reservas dos anticon
ceitivos como problema non 
clarexado suficientemente, 
etc., son deficiéncias que to
dos es.perabamos, porque for: 
man parte da liña pontifícia de 

atención a algunhas ameazas 
concretas tanto da natureza 
coma dos seres humanos. Ca
tro grandes ameazas sinala 
como moi graves hoxe: abor
to, anticonceición, eutanásia e. 
pena de marte. Nos catro ca
sos énos coñecida a doutrina 
papal; repítea e reenvia ao 
Catecismo da lgrexa Católica 
como documento de comun 
aceitación. Cada ameaza ten 
o seu espazo moral de deba
te: anticonceición e aborto te
ñen pontos de contacto. Son 

'A Encíclica ten un 
ton diferente das 

tradicionais, recolle a 
oratória da · 

predicación do 
pontífice viaxeiro 

que é Xoán Paulo II'. Xoán Paulo 11. · 

moralmente diferentes, pero 
superpóñense con frecuéncia. 
O aborto é sempre reprobábel; a anticonceición 
destrue "a expresión própria do amor conxugal e 
oponse á virtude da castidade matrimonial". 

Da eutanásia subliña con enerxia: "confirmo que a 
eutanásia é unha grave violación da Leí de Deus, 
en canto eliminación deliberada e moralmente ina
ceitábel dunna persoa humana. O suicídio é sem
pre moralmente inaceitábel, ao igual que o homicí
dio". No tratamento da pena de marte, a Encíclica 

• - 1 ' f 1 ,_\. ... - ·. !'·~-

Tense talado do carácter dog~ 
mático ·desta Encíclica. Efecti
vamente, . várias veces invoca 

a sua composición -como froito de consultas aos 
cardeais, ao episcopado e a sua constante predi
cación. Para casos concretos, como o da eutaná
sia, insiste nesa intercomunicación doutrinal con 
todo o episcopado. Se iso é asi, tamén é a realida
de que o 'documento forma parte do corixunto do -
maxistério ordinário dos Papas, non pretende mo
dificar o Credo comun dos católicos, .nen sequer 
aparecer como unha "bula dogmática" de contido 
definitório. • 

' . .; 

.. ~ 
O bando dos nacionais. 
"A España ten una teima por pegarlle a todo o adxectivo 
nacional---di Vicen<; Villatoro no Avm. En España todo_é 
nacional: a policía nacional, a lotería nacional, o arquivo 
nacional. A fin de cantas, un dos bandos na guerra civil leva 
coloquialmente o alcume de bando dos nacionais . Ora, o ABC 
e o PP argallaron un círio político porque o PSOE, nun momento 
de febleza, aceitara unha emenda de ClU ao proxecto de lei de 
incompatibilidades que propuña evitar o termo governo da 
nación e talar estrictamente de governo. Evidentemente, o 
PSOE tivo que rectificar a traición (cabe supor que sen padecer) 
e de remate a nación seguirá a aparecer decote, en toda · 
ocasión, para que non haxa dúbida".+ 

Guerra químico nuclear para todos 
"Catro anos despois, as armas que os norteamericanos 
empregaran na guerra timpa contra o Iraq seguen a matar", 
escreben Na'ima Lefkir e Roland Lafitte no número de Abril de LE 
MONDE l>IPLoMATIQUE. "Agora sabemos que os proxectis 
antitanque levaban carga de uránio, empregada pala primeira vez 
no campo de batalla, e que o pó que producían ao estafaren era 
radiactivo e moi tóxico. Quen tocaron os casquillos abandoados 
recebemn danos graves. Os militares iraquianos non podian crer 
o efeito destructor das bombas que arrasaban os seus tanques 
T-72. Desde o ano 70 a indústria emprega uránio de alta 
densidade, pero esta era a primeira vez que o lanzaba no campo 
de batalla. William Arkin, presidente do Instituto para a Ciéncia e 
a Seguridade Internacional de Washington, calcula que foran 
940.000 os proxectis de 30 milímetros con 300 gramos de uránio 
cadanseu que dispararon os avións A-1O,e4.000 os obuses de 
120 milímetros que disparaon os tanques M1A1 Abrams. Por 
xunto,- os norteamericanos deitaron sobre o chan do Iraq e 
Kuwait 300 toneladas de uranio". O traballo refírese a unha 
investigación alemá que cita nenos mortos pe leucémia despois 
de xogaren cos restos das bombas. "Nos Estados Unidos os ex
combatentes da Guerra padecían perda de memória, fatiga, 
dolor.es, caída do pelo e pr9blemas intestinais e cardíacos. Estes 
males alcumáronse baixo o síndrome da Guerra do Golfo. Ainda 
así, a Guerra serveu para fabricar máis bombas desta clase. 
Noves paises interesáronse na fabricación (Gran Bretaña, Rúsia, 
Alemaña e a Franza) e outros como Israel, Arábia Saudita, 
Exipto, Kuwait e o Paquistán compráronos. + 

Fiasco bancário en Venezuela 
Máis da metade dos depósitos bancários de Venezuela foron 
embargados na creba que acompañou a crise de Xaneiro do 94. 
_"En proporción -di o correspondente do WASHINGTON PosT en . 
Caracas-, a crise económica de Venezuela, que xa arrastrou 
máis de 16 bacas, deixa pequena o problema de México. Os 
expertos din que é a crise bancária máis espectacular do século 
e que comezou co desastre do Banco Latino, o segundo máis 
importante do _país. Até o de agora, a crise levouse por diante .16 
bancos e milleiros de venezolanos viron como o seus aforras 
ficaban conxelados da noite á mañá mentres. o Governo gé:l,staba 
o equivalente ao 15 por cento do Produto Nacional Bruto para 
prover de viático aos bancos afundidos. A pergunta que todos se 
fané como o país máis rico de La,tinoamérica puido, en tan 
pouco tempo, cair tan baixo. O experto bancário Francisco 
Faraco fai unha explicación moralista e di que o país estaba farto 

· coa riqueza do petróleo e durante cincuenta anos non tivera 
necesidade de producir cousa. A desfeita dos bancos comezara 
hai vinte anos, pero todos concordan en que o desastre • 

· desatouse coa segunda presidéncia _de Carlos Andrés Pérez. Os 
seus sócios ergueron impérios a partir de préstamos sen garantía 
que nunca pensaron en pagar. 'A fachenda dos bancários 
converteuse en lenda. + 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Non lles chegou 
con derrubar as 
estátuas de Lenin. De 
Bertold Brecht 
dixeron estes dias 
que era un mal home, 
unha besta, que lle 
pegaba á muller. Do 
Che Guevara que era 
un racista~ que de 
nena fixera un 
comentário 
despectivo sobre os 
negros. Agora resulta 
que Laura Esquive! 
demandou ao marido 
por un problema de 
dereitos sobre a 
película Como auga 
para chocolate. Unha 
.tilla de Malcolm X foi 
acusada por un 
tribunal en relación 
cun caso de 
asesinato. E a Winnie 
Mandela, muller do 
lider africano, 
acusárona de 
complica da marte 
dun negro. Xa se 
venta a próxima 
notícia: Castelao foi 
espiá de Franco e 
Rosalia de Castro 
ninfómana. 

Portomeñe f al ando 
de Castelao: "Galiza 
ten máis história 
escrita nas pedras 
que nos libros". Se 
cadra, polas noites 
antes de dormir, o 
Conselleiro de 
Cultura bate cun croio 
na cabeza. 

Hai quen pide a 
pena de cárcere para 
os responsábeis de 
HB e mesmo poderia 
crerse na sua recta 
intención, movida 
polo afán de rematar 
co !err<;>rismq. O que 

Res posta 
de Greenpeace 
Descoñecemos as razóns que le
varon ao seu periódico a, en ape-

- nas 70 liñas a unha coluna, arre
meter contra Greenpeace co que 
será segl}ramente un fito á hora 
de chegar a xuntar tamaño nú
mero de falsedades . .Cremes que 
antes de publicar o artículo "Gre
enpeace só ve como esquilmado
res aos barcos galegos" do 30 de 
Marzo, deberían ter, canto me
nos, contrasta-
do as declara-
ci óns que nel 
se realizan. 

Neste artigo 
enuméranse 
unha série de 
problemas 
ecolóxicos 
nos que, se
gundo se di, 
Greenpeace 
preferiu calar. 

Taméné 
chamativo que 
fale de carioca e 
esqueza 
mencionar que é 
en Galiza onde 
maior cantidade 
de merluza ilegal 

Empeia no- OU carióea é 
meando o no- pescada 
so siléncio an- · 
te a má xes-
tión pesqueira 
canadiana. 
Calquer persoa minimamente in
.formada s(J.be que levamos de
nunciando esta situación desde 
hai 1 O anos e, calquer que tivera 
querido comprobalo non teria que 
buscar moito. Seria suficiente con 
mirar entre os comunicados de 
prensa que seguramente recebeu 
o seu periódico nos últimos anos 
e se darian conta de que Green
peace denunciou, mesmo con ac
cións directas, a nefasta xestión 
pesqueira de Canadá con rela
ción ao salmón do Pacífico, o ba
callau, a cabra ou a platuxa de . 
Terranova, etc. Agora caberia se 
perguntar o porqué o seu periódi
co nunca se fixo eco destas de
núncias e só se acorde de Santa 
Bárbara cando trona. 

Continua cos casos do arenque 
de Holanda, a carioca da Breta
ña e a cigala irlandesa, etc. moi
tos deles denunciados igualmen
te por Greenpeace, ainda que, 
como comprenderá calquer co
ñecedor da pesca, é imposíbel 
denunciar un por un todos os ca
sos que, coma estes, existen por 

HERMO 

miles no mundo . . Non deixa de 
ser chamativo que mencione a 
duas frotas, a irlandesa e a bre
tona, que o mesmo ano pasado 
"sofreron" as nosas denúncias 
polo uso de redes de deriva na 
chamada "guerra do bonito". 
Tampouco recorda istc;> o seu pe
riódico? Tamén é cha,mativo que 
fale de carioca e esqueza men
cionar que é na Galiza onde 
maior cantidade de merluza ile
gal ou carioca é pescada, comer
cializada e, nalgunhas ocasións, 
apreendida. Asimesmo no_ seu 
listado olvídanse dos "pezqueñi
nes" típicos en todo o litoral, tan
to Atlántico como Mediterráneo, 
da pesca ilegal con dinamita nas 
augas galegas e de cantos de in
fraccións de todo tipo. 

A este número de falsidades 

únese a que realizan ao se per
guntar por que non facemos o 
mesmo coas frotas da Rúsia e o 
Xapón, as cales, moi posibel
mente, serán as que maior nú
mero de denúncias e accións de 
Greenpeace recebaron. Ade
mais, termina criticándonos por 
non denunciar a cáza de baleas 
de Noruega, que por certo non é 
de balea azul como di o seu pe
riódico senón de rorcual alibran
co ou balea minke. Este último 
exemplo demostra até a profun
didade da sua desinformación 
pois, calquera que teña seguido 
ainda que sexa minimamente as 
campañas de Greenpeace sabe 
da nosa forte campaña contra 
esta caza que, por exemplo, fixo 
que o ano pasado os nosos bar
cos non pudesen chegar antes 
ao Cantábrico a defender a pos-

tura da frota boniteira por ter si
do detidos nese país. 

Logo di que a maioria dos nosos 
sócios son do Canadá e os 
EEUU, demostrando novaniente 
o seu descoñecimento sobre a 
nosa organización, pois o Cana
dá é un dos países onde menos 
sócios ternos a causa dos cons
tantes ataques do governo deste 
país, que chegou mesmo a pa
gar unha campaña televisiva de 
anúncios contra Greenpeace pa
ra contrarrestar as nosas críticas. 

Para acabar o seu artículo ató
panse outras declaracións do se
cretário xeral de CIG-MAR, Xa
bier Aboi, sobre se tacemos ho
ras extraordinárias ao servizo do 
señor Tobin ou sobre se busca
mos conquerir sócios entre os 
funcionários canadianos. Desde 
logo, o señor Aboi está no seu 
direito de realizar as declara
cións que considere oportunas 
pero consideramos que, se quer 
ter un mínimo de credibilidade 
deberia abandonar unha estraté
xia tan burda e populista ade
mais de pouco orixinal, pois os 
seus ataques son idénticos aos 
que fixeron o ano pasado alguns 
sectores da Franza, Reino Unido 
e Irlanda -pero acusándonos de 
defender intereses españois
cando mantivemos o naso apoio 
á frota do Cantábrico na "guerra 
do bonito". Son as típicas decla
racións de todos aqueles que ca
recen de argumentos e a sua 
única saída é utilizar iso de "calú
nia que algo queda" cando o po
sicionamento de Greenpeace é 
contrário aos seus intereses.• 

XAVIER PASTOR 

(PRESIDENfE DE 

GREENPEACE Es~AÑA) 

O fletán negro e ó 
noso negro futuro 
A história de Galiza escreve-se 
en letras minúsculas. Dende hai 
quiñentos ans depende de intere
ses alleos e governada por diri
xentes sen escrúpulos que talan 
de portas para fóra, con xestos e 
boas palabras, contentar ao elei
torado, facer-se ver e sair na foto, 
pero sen aportar esas solucións 
políticas que os galegos deman-

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

Política cultural 

A lexislación sobre cultura e pro
tección do património pretende 
coidar o legado histórico como 
un ben que o pasado nos deixa, 
e que a sociedade ten a ben 
.conservar como única canle ca
ra a un futuro que sempre ere
mos prometedor. O mundo da 
cultura convértese, deste xeito, 
na pedra angular dunha espe
ranza sempre revivida, alimenta
da cada dia e derrotada cada 
poucos segundos por unha reali
dade tercamente cruel e destru
tiva. Con máis ou menos floritu
ras, hai moitas persoas que eren· 
neste diálogo coa história e pro
curan, coa humildade e pacién
cia que estas preocupacións re- . 
claman, que os froitos podan 
agramar e florecer entre tanto 
ermo. Conversa de frades -di
rán alguns-, ou vellos anacro-· 
nismos -dirán outros-, men- -
tres moi frescos e ladinos se . 
aproveitan dunha retórica apren
dida ás presas, pero con alta 
rentabilidade pecuniaria. 

O home é un animal histórico 

que non debe perder os seus 
arquivos, e o seu labor funda
mental deberia ser o de prote
xer, potenciar e facer valer uns 
valores que teoricamente se de
claran irrenunciábeis. Se acre
ditamos que 
só o decurso 

-do tempo e a 
sua memória Oquerealmente 
vai cincelando preocupa é a. 
~~~~r~~e~~~ situación deses 
la~ suas pr_ó; bolseiros, 
pnas conquis-
tas técnicas e canteira de 
e i e n t í f i c as , músicos de nós 
compre desti-
nar os· esfor-
z os, indivi-
duais e colec-
tivos, intelec-
tuais e monetários, nun sensato 
labor de formación e humanis
mo, lonxe do trinque desmesu
rado de grande luzario e piro
técnia a cores. 

E andamos ás voltas con tanta 
léria para que nos sirva de en
trada a ·unha reflexión. que ben 
poderia ser necesária, tanto po
lo que supón o feíto pontual en . 

si, como pola política cultural 
que se aplica. O problema con
creto que nos preocupa é a 
cuestión que se debate esta 
temporada sobre o asalto e ani
quilación súpeta dunha liña de 
traballo e proxecto, que despois 
dunha experiéncia de oito anos, 
queda definitivamente acurrin
chada no esquecimento. Por 
que? Porque, polo que sabe
mos, un proxecto máis vistoso, 
custoso e grandioso se lle su
perpón. Estamos a talar do que 
foi a Xoven Orquestra de Galiza 
e da recente Orquestra Sinfóni
ca da Comunidade Galega. 

Quizais á comunidade galega 
lle veña moi ben outra orques
tra sinfónica, deste xeito poderá 
haber unha interesante compe
téncia entre Santiago e A Coru
ña, e mesmo poda que se de
sate a veda de a ver quen gasta 
máis. Mais non nos irnos enlear 
nesta liorta, onde pode haber 
para dar e tomar. O que real
mente nos preocupa é a situa
ción deses bolseiros, canteira 
de músicos de nós, que tiñan 
unha porta aberta a profisionali
z::i.ción, e supuñan o alicerce do 

que poderia ser unha auténtica 
e efectiva Escola de Música, na 
que a formación e a difusión se
ria un todo en benefício do 
grande público e dunha verda
deira canteira. Eles percorreron, 
na sua humildade e grandeza, 
as nosas vilas e cidades, inter
pretando a nosa música e as 
obras universais, na feliz espe
ranza, sen impedir outras posi-

- bilidades, de que o corpo musi- . 
cal adquirira raigame no país, e 
poderia dar os seus sazonados 
froitos no futuro. 

Sentimos moita mágoa porque 
se desangra a saiva nova dunha 
primavera que se anunciaba 
acugulada de trinos. 

Xa ouvimos unha potente e se
gura orquestra iluminar o cená
rio do Auditório e arrancando 
chispas nos aplausos, mentres 
nun curruncho da derradeira fila, 
con entrada de .estudante, lan
guidecen, COl'J xesto impotente, 
uns ollas adolescentes pergun
tando polo futuro.• 

XEsus OREmo 
(COMPOSTELA) 
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damos cando se deben resolver 
problemas intimamente ligados 
cos intereses xerais da Galíza. 

Nesa guerra fletaneira que se es-
- tá a viver nas frias augas do océ
ano, nas costas de Terranova, 
teño o mal presentimento de 
que, por ené-
sima vez, le-
vamos a carta 
perdedora, a 
Unión Euro
pea quitou-se 
o cinto ao afir
ma que o 
apreixamento 
do pesqueiro 
"Estai" foi un 
acto de pirate
r i a . . Até aqui, 
todo moi boni
to, o que xa 
non é de reci
bo é a poste
rior baixada li
teral de panta-
lóns, que favo-
rece, e que 

Aguerra do 
fletán é o último 
grilón dunha 
cadea chea de 
desproósltos 
que leva 
acumulada o 
señor presidente 
dogovemo 
galego 

dúvida cabe, os intereses de Ca
nadá, un país con peso político 
no eido mundial e que ten como 
aliado nesta guerra, pardoxal
mente, un país da Unión Euro
peia, como Inglaterra. 

Grazas á mediación europeia, as 
feitorias de Canadá van quedar 
impunes, e grazas á organización 
Greenpeace (ecoloxista?) Cana
dá seguirá a esquilmar caladoiros, 
pagando as consecuéncias un 
grupo de armadores galegos que 
viven do fletán, vistos como os 
maus da película polo fito de pes
cá-lo respeitando os límites legais 
estabelecidos pala Nafa. Se de 
por si é grave que o govemo cen
tral non se fixera ouvir no selo da 
Unión para pider-lle responsabili
dades a Canadá através de feítos 
reais, concretos e eficaces, é 
máis lamentábel a postura adoita
da polo govemo autonómico. 

A atitude prepotente do señor To
bin, ministro de Pesca canadiano, 
embora non se adique a defender 
intereses pesqueiros, contrasta 
coa postura galega. O Estado ga
lega ten unha marea de proble
mas (Autovías, ferrocarril, Leite, 
Normalización Lingüística ... ) e o 
seu presidente, en vez de exer
cer como tal, despois dos seus 
resultados eleitorais, adica-se a 
facer viaxes de pracer polo Brasil 
vendando a sua caduca ideoloxia 
e obtendo resultados económicos 
cuxa rendabilidade levamos du
rante anos poñendo en dúvida. 

Se en asuntos de vital importán
cia para a supervivéncia de Ga
liza non temas a ninguén que os 
defenda, para que serve a Xun
ta? En situacións como ista, 1,m 
presidente con dignidade políti
ca o que debe facer é dimitir do 
seu cargo e que unha persoa 
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GALIZA E MUNDO 

SAMOS 
NANINA SANTOS 

Moi ben,. un governo asi merece os meus beneprác_itos e penso 
que tamén os de canta xente é partidária da igualdade de sexos. 

Que a arde de San Bieito faga o que lle pete na sua intimidade 
a respeito de mulleres e homes non é cousa que eu veña dis
cutir aqui. Que o governo galego vaia de retiro e encerro a un 
mosteiro onde non pqdan pernoctar rnulleres é todo un índice 
da mentalidade e conciéncia dos compoñentes dese governo. 

Que fixo a López Besteiro? 

Coido que debería apresentar a sua demisión· irrevocábel para 
que se inteiren Fraga e demais acólitos que o que veñen de fa
cer pasa de castaño escuro. 

Será talvez para "equilibrar" a extensa representación feminina 
que acode a un lugar onde eles -Ela- non callen? 

E demisión tamén, de todos os demais por quedarse ali e non 
buscar outro sítio. 

Xa sei que é un meu desexo, que nada do que aquí digo vai 
acontecer, porén, é realmente grave o sucedido.• 

capacitada ocupe o seu pasto. 

A guerra do fletán é o último gri
lón dunha cadea chea de des
proósitos que leva asumulada o 
señor presidente do governo ga
lega. Non sementes é a patética 
imaxe que apresenta e represen
ta, senón a cruda realidade dos 
indicadores económicos: a recu
peración económica non se pro
ducirá en Galiza este ano, a dife
reza doutras rexións peninsula
res, e ternos unha renda per cá
pita das máis baixas de Europa, 
própria dun país terceiro-mundis
ta, cando o naso leite e o naso 
peixe foron sempre os nasos me
tieres recursos productivos, cun 
valor incalculábel en Europa, pe
ro sen valor dentro das nosas 
fronteiras, o que nos fai perder 
competitividade e dignidade. 

O tempo deu-lle a razón a 
aqueles que vaticinaron o ne
gro futuro de Galiza na Unión 
Europeia. Nen segunda veloci
dade, nen furgón de cola: de 
cabeza ao interno.• 

LUIS ALFONSO Rlv AS LoPEZ 

(COMPOSTELA) 

Res posta 
a Xúlio Ramos 
Estimado Xúlio: Tes nome de 
toureiro pero retranca de gale
ga, non sei portanto onde situar-

SEIXAS 

te. Eche igual, para o caso. Mi
ra, Xúlio, -vouche respostar 
apoiandome na documentación 
que eu teño sobre o tema. Pen
so que é a mesma que a tua, 
escasa. 'Por iso me atrevo. 

Fatas da Galiza subsidiada, in
capaz de valerse por si mesma, 
que necesita de axudas humani
tárias para sobreviver. Coidas 
que con duas liñas esfinzadas 
pooes desbaratar todo o carpo 
teórico do movimento nacional 
galega. Iluso. 

Dis que Galiza é deficitária no 
sistema esta-
tal de Seguri-
dade Social. 
Pode ser, e Cantas dúcias 
quen non? de miles de 
Pero a partir . pensións se 
desta premisa poden pagar cos 
chegas á con- -
clusión de que benefícios da 
non pode au- Central das 
todeterminar-
se. A léxica Pontes? 
sociática non 
é o teu forte 
Xuliño. Falas 
de que a Seguridade Social é al
tamente deficitária na Galiza, 
pero non paraches a pensar un 
segundo nos motivos. 

Non te preocupes, penso eu po
los dous. Quizais se o tércio de 
galegas que están cotizando fa
ra, mantendo o sistema de pen-

A 

sións rioutros países, estiveran 
aquí, outro galo nos cantaria. 

Dirasme entón, ironicamente, 
pero onde van traballar aquí, de 
autónomos quizais? 

Contéstoche por anticipado. Por 
que un país riquísimo en recursos 
naturais e de xente traballadora 
incansábel está nesta sit4ación? 

Quizá porque non é dono do.s 
seus recursos, nen quen de de
senvolvelos, artellalos, organiza
los, distribuílos. 

Pensa, querido Xúlio, que outro 
país da Europa non ten a fins de 
século unha pequeniña autovía 
que o poda comunicar co exte
rior? Sabes que a cantidade de 
pensións xeran unhas boas redes 
de comunicación? Sabes cantas 
dúcias de miles de pensións se 
poden pagar cos benefícios da 
Central Térmica das Pontes? Sa
bes onde van parar eses benefí
cios? Exercita a tua mente cavi
lando nestas perguntas; se che 
deixa tempo o teu traballo de au
tónomo, que non de autonomista. 

Ben, amigo Xúlio, espero ter con
tribuído un chisco a facer de ti un 
"patriota sensibilizado". Sé bon. 
Saúdos dun "patriota inquedo". 

P.D. Outro dia contareiche máis 
causas.+ 

LoIS LAMAs GARCIA 

(VIGO) 

Monarquia, 
democrácia 
e liberdade 
Camiñamos con seguridade ca
ra o solpor das monarquias. 

A última mostra de fascismo no 
mundo vese ferida de necesida
de e a fin achégase aos de san
gue azul. 

Ainda somos moitos os que an
cei amos a liberdade. Esta é a 
nosa aspiración suprema, a que 
deberia ser aspiración suprema 
de toda a humanidade: a igual
dade, pero con maiúsculas. 

A democrácia é a grande menti
ra, o maior engano oo tempo que 
nos chaman a viver. Por unha ou 
outra razón a democrácia non 
existe (é imposíbel que exista, 
semente é unha ilusión). Cos de
dos das mans poderiamos contar 
os pavos que viven en liberdade. 

Parafraseando aquela máxima 
carregada de utopías_ e ache
gándoa ao presente, diríamos: 
"A liberdade non se mendiga, 
senón que se conquista". 

Un voto a cámbio da própria li
berdade ... 

Preferir a far-
"A l1"berdade sa eleitoral á 

revolu-Ción... non se mendiga, 
Que non nos senón que.se 
sigan a enga- conquista" 
nar, non con-
fundas a tua 
capacidade ... 
de dedsión coa decisión deles 
sobre a tua capacidade. 

Fai o que estexa na tua man e 
-loita contra a explotación, a mi
séria, a represión e o sistema. • 

ALExANDRE llERMIDA MONDELO 

(VIGO) 

pasa·é que son os 
mesmos que calan 
cando meten a un 
insubmiso no 
caldeiro, un mozo 
que non matou unha 
mosca, condeado 
simplesmente por 
pensar distinto. 

Após da entrega dos 
Oscars, un xornalista 
norteamericano _ 

1 interrogou ao 
premiado director 
ruso Mihailkov: · 
"Gostaria de vir a 
traballar aos Estados 
Unidos?". "Si, por 
suposto -respostou 
o director de 

• Queimados polo 
sol- sempre que 
poidese traballar coa 
mesma liberdade 
que teño en Rúsia". 

Nen sequera nos 
tempos de Boyer e 
Solchaga o PSOE 
conseguiu o apoio 
e~plícito e·eleitoral da 
banca. O PP ven de 
conseguilo en cinco 
minutos, o tempo que . 
lle leva a'Emílio Botí~, 
Emílio Ybarra e José 
Maria Aznar destapar 
unha botella de Don 
Perignon do 76. 

Fuiimori ten a 
experiéncia de dar un 
golpe de estado sen 
perder unha miga da 
sua imaxe de 
demócrata. Agora 
proibe os partidos que 
non lograron o 5°/o 
nas eleicións, pero 
todos o respeitan. 
Non impediu que se 
extendese o andácio 
de cólera no se.u país, 
pero segue a ser 
demócrata. Isa é o 
que importa. 

Declaracións de 
Sebastián Edwards, 
economista xefe do 

• 
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---ifillA Al DE A 
Banco Mundial para 
América Latina, sobre 
a crise da moeda en 
México, Brasil, 
Arxentina etc.: "Sen 
dúbida a crise 
extendeu os seus 
efectos a América 
Latina, porque aos 
investidores 
extranxeiros 
resultoulle moi difícil 
distinguir entre México 
e o resto da rexión". 
Velaí: todo te ria sido 
evitado de dispoñer 
os investidores de 
cadanseu mapa do 
continente no 
despacho. Cando 
menos os romanos 
distinguian as 
provínCias do império. 
Non se sabe que 
Cesar atacase a Gália 
coa intención de 
desfacerse dos 
iberos. Daquelas 
habia máis cultura. 

Con motivo do 
cincuentenário da 
derrota do. nazismo, 
os méios de 
comunicación están a 
rescreber a história. 
Impunemente. O 
culpabel de que 
houbese campos de 
concentración foi 
Stalin, non se sabe 
como nen por que, 
pero foi. el. Ninguén 
lle lembra, por 
exemplo, aos que 
agora se apelidan 
demócrata-cristiáns, 
que o governo 
alemán desa mesma 
cor nomeu chanceler 
na posguerra a un 
cualificado ex-nazi 
Kurt Georg 
Kiesinger.+ 
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Casa do Concello 
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Celtas 
en A Nosa Terra 
A publicación que fixo A Nosa 
Terra da colección A Nosa His
tória para cativos, surprendeu- · 
me, no relativo aos povos que 
chegaron a Galiza. Pois ilome
anse povos como os árabes, vi
quingos, suevos, etc. e non no
mean para nada aos celtas. 

Na escola ·ensináronme a che
gada destas xentes ao naso pa
ís que misturándose co povo xa 
existente -os oestrimnios, que 
tamén non son nomeados
criarian a chamada cultura cas
texa. E non só mo ensinaron, 
senón que lendo decateime de 
que tamén historiadores como 
Plinio, Estrabón ou Mela, que 
tala dos povos, que van desde o 
Douro até os Artabros, son cel
tas, que tamén os citan. 

Ternos o tópico de cavilar de que 
falar de celtas e falar de xentes 
Joiras e altas, e claro a maioria 
dos galegas non son loiros; seica 
en conclusión non podemos talar 
de xentes celtas na Galiza. 

Citando a un historiador alemán, 
e tedes que perdoar, pois non me 
lembro do seu nome, de que a 
esas xentes vidas do Leste · de 
Europa, sempre se lles~ atri.buiu o 
tópico de que eran tribus de per
soas loiras, 
ollos azúis e al-
tos; xa que se Misturándose 
trataba de dife-
renciar estas co povo xa 
tribues indoeu- existénte--os 
ropeas .que se 
asentaron no oestrimnios-
centro de Euro- criarian a 
pa, e logo che-
garian á Penin- cultura castexa 
sula Ibérica, 
doutras xentes 
que vivian na 
conca do Mediterráneo, por ser 
de pel máis clara. E non o tomar 
como un elemento racista. 

Como sabemos, candó chegou 
ese sangue indoeuropeu á Gali
za, traído por esas xentes non 
eran tan numerosas como o po
vo que xa vivia nesta terra. 

Pero o seu nível cultural era máis 
grande do que poderian posuir 
os oestrimnios, e misturándose 
as duas culturas, como xa dixen 
antes,' criarian· a cultura castrexa. 

E deixémonos de botarlle a cul
pa ao romanticismo e rachar co 
tabu que parece ser, cando se 
fala do celtas na Galiza. + 

A.C~ 

( CALDELAS DE TUI) 

Terrorismo 
e meios 
de comunicación 
Quero, a meio desta carta, con
vidar aos meios de comunica
ción en xeral, e entre eles a 
Mercedes Milá, que proclaman . 

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

Telefax (981) 34 27 51 

PORTO 
XAN PrÑEmo 

Os que fixeron seu o rípio aquel de "menos mal que nos que
da Portugal", estaban pensando, naturalmente, en vender canto 
tiñan, en poñer nas mans lusas o que de riqueza había e~tre A 
Coruña e Vigo, teimudas de sempre en ver cal das duas 1a ser 
capital económica. 

Dez anos despois da comun trompada europea, Cavaco Silva · 
acaba de despexár toda incógnita. Moi pragmático, botou contas 
do que Portugal levaba mercado alén do Miño e concluiu pro
clamando que O Porto é a nova. capital económica da Galiza. 

A partires de agora, ademais de Bruxelas, Madrid e Compostela, 
teremos que aceitar tamén O Porto como metrópoli na que dar 
contas. Non deixa de ser un claro avance. Porque Vigo levaba xa 
ben tempo dando por boa a frase de que a sua capital era Lis
boa. E foi, seguramente, grácias a unha visión máis global, asi co
mo á nosa excepcional experiéncia de colonizados como tivemos 
a imensa sorte de situftr algo máis ao norde a nosa definitiva sé 
de govemo. O que se di unha batalla gañada en todo o litoral. 

·Porque, cocara que anda .g._gáSÓlina, non deixa de ser un au
téntico éxito internacional que teñamos a capital catrocentos 
quilómetros roáis á beira. • 

aos catre ventas o seren obxec
tivos e democráticos, a que o 
demostren cos feítos, empre
gando o mesmo raseiro con to
das as víti.mas. 

Ou acaso non é terrorismo do 
máis arrepiante e repugnante, 
o que estes dias se descobriu 
en Alacant ao .seren identifica
dos os corpos dos mozos bas
cas Lasa e Zabala, que foron 
submetidos durante tres meses 
ás máis brutais é sádicas tortu
ras antes de ser asasinados · 
polos GAL, como son inocentes 
todos os asasinados por estes 
grupos de mercenários ao ser
vizo dun Estado? 

Acaso non é terrorismo as vexa- -
cións e torturas que sofren os 
Presos Políticos nos cárceres 
de extermínio, onde con fre
cuéncia teñen que porse en fol
ga de fame para defender a sua 
dignidade, e reivindicar os Direi
tos Humanos ao sérenlle vulne
rados á diário? 

Acaso non é terrorismo as tor
turas a que somol? Sl!bmetidos 
os familiares 
destes presos 
ao ter que fa- A , 

- cer milleiros e caso non e 
m illeiros de terrorismo as 
quilómetros 
para visitalos, torturas a que 
ªº estaren es- somos 
parexidos por submett'dos os 
todos os cár-
ceres do Esta- · familiares 
do? 

destes presos 
Acaso non é 
terroris·mo 
condenar ao 
paro e á miséria a millóns de fa
mílias? 

Acaso nc:m é terrorismo o asasi
nato de millares de rapaces en
ganchados á droga cos proble
mas familiares e sociais que 
comporta? 

Asi que, señores da pluma e 
parlantes: Acaso haberá maio
res vítimas que as que dun xeito 
ou outro sofremos o Terrorismo 
de Estado?+ 

PEPITA SEOANE 

(A CORUÑA) 

N ormalizac;;om 
gal ego-portuguesa .. 
No núm. 666 de A Nosa Terra 
vejo umha entrevista a Fernan
do Assis Pacheco, escritor por
tugués autor da obra Trabalhos 
e paixóes de Benito Prada (ga
lego que veio a Portugal ganhar 
a vida). Nela informa-se de que 
Assis Pacheco estivo na Galiza 
a apresentar a ''versom galega" 
da sua obra (? !). 

A entrevista aparece transcrita no 
sistema ortográfico que utiliza es
te semanário, mas é fácil perce
ber que o entrevistado é portu
gués, polo bom galega que utiliza. 
Assim· podem ler-se palavras e 
expressóes como a min próprio, 
carrega, profisón, cuase, teráñ 
vindo, servizo, mais unha ... , em 
puríssimo galega (apesar da orto
grafía) observando-se ao tempo 
palavras galega-portuguesas sob 
a forma peculiar que adoptam em 
portugués: fui (por fum, em gale
ga), ouvi (por ouvim) ou tive (por 
tivem). Mas, contudo, surpreende 
ver algum que outro castelhanis
mo (esas risas por essos risos), 
algum hiperenxebrismo (sinceiros 
por sinceros) e certas palavras ou 
variantes, próprias ou exclussivas 
da variante galega do idioma co
mum (neno, curmán, fermosas ... ), 
palavras estas que difícilmente 
usaría um portugués. 

Ouero supor que estes castelha
nismos, hiperenxebrismos ou ga
leguismos nom pretendem tradu
zir as palavras portuguesas pro
feridas polo autc;>r. Porque, se já 
é muito discutível o facto de 
adaptar as declaragóes de Assis 
Pacheco as normas nas que fo
rom re_digidas, muito mais discu- · 
tível e avondo polémico resulta
ría, ao meu ver, o facto de tradu
zir o gal ego-portugués sincero '. 
para um pseudo-galeguismo s_in
ceiro, criam;a, garoto ou menmo 
para nena, ou primo para cur
mán. lsto seria semelhante a tra
duzir umha entrevista com Bor
g·es em espanhol de Argentina 
para espanhol qa Espanha ao 
ser publicadé! num jornal de Ma
drid. Que sentido teria traduzir os 
vos sos para vos sois ou usted 
es? Nom seria isto umha grave 
anormalizagom nas relagóes en-

tre a cultura espanhála e a hispa
noamericana (e concretamente, 
neste imaginário exemplo, com a 
argentina)? E nom é umha anor
malizac;om da~ relac;óes entre a 
cultura galega e a portuguesa 
este tipo de traduc;óes? A este 
respeito, é ainda interessante di
zer que na p. 19 daquele mesmo 
número de ANT aparece un texto 
em portugués padrom, no que 
constituí um exemplo de normali
zagom das relagóes entre as va
riantes galega e portuguesa do 
comum idioma. 

Gastaría de que, nas entrevistas 
as gentes do mundo lusófono, 
nom fosse alterado o léxico real
mente empregado pota pessoa 
entrevistada, mesmo que esta 
demostre um desconhecimento 
da conflitiva realidade da língua 
galega-portuguesa na Galiza co
mo o que lamentavelmente mani
festa Assis Pachaco, com .frases 
como: "fa/aba o meu abó moi mal 
portugués ... ", que, senda galega 
o seu avo, tem tam pouco sentido 
como dizer que um andaluz fala 
um ruim castelhano ou que um 
castelhano fala mui mal andaluz 
(ou que um trasmonta.no tala um 
péssimo lisboeta), a nom ser que 
se retira Assis 
Pacheco aos 
castelhanismos Seria 
que sem dúvi-
da empregaria semelhante a 
o seu avo no 
seu coloquial traduzirumha 
galega (pueblo, 
Dios ... ). 

Igualmente fal
tas de sentido 
som as frases 
nas que o ro-

. mancista por
tugués diz que 
o ·seu galega 
antepassado 
falava tres lín-

entrevista com 

Borgesem 

espanholde 

Argentina para 

espanholda 

Espanha 

guas (galega, espanhol e portu
gués) numha só, mas que ''.só o 
ouví talar correctamente unha 
língua, o galego". Eu duvido que 
o avo galego de Assis Pacheco 
tenha talado um só dia com co
rrecgom a sua língua, pois que 
é sabido que o galego coloquial 
está desde há séculas altamen
te contaminado de castelhanis
mos inecessários e graves vul
garismos que deturpam a lín
gua. Falando galega, aquele ho
m em falava o mesmo idioma 
que hoje tala o seu neto, mas 
sob a forma peculiar galega, co
mo o seu neto a fala sob a for
ma portuguesa. A língua é a 
mesma, mudam apenas alguns 
tragos fonéticos e certas palav
ras. Esta relagom é a mesma 
que se dá entre o portugués de 
Portugal e o do Brasil ·ou entre o 
espanhol de Madrid e o da Ar
gentina, Cuba ou México. 

Recomendo ao senhor Assis 
Pacheco, que decerto é um 
dos intelectuais portugueses 
que maior interesse teem pesto 
na Galiza, que leía um pouco a 
bibliografía reintegracionista 
(publicagóes da AGAL, de Car
valho Calero, Elvira Souto, Isa
ac ·Estraviz ... , e _mesmo Fran
cisco Rodríguez ou García Ne
gro) e a isolacionista (Ramón 
Lorenzo, .Constantino García, 
Henrique Monteagudo ... ) para 
melhor informar-se a respe1to 
dos problemas que sofre o ga
lega-portugués na Galiza des
de as diferentes visóes do idio
ma que hoje convivem confli
tuosamente na nossa velha e 
castigada nagom. + 

}OAM CARLOS AMENEDO 

(TOLEDO) 
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Roberto Cordovani ven 
de receber o prémio 
Compostela de teatro ao 
mellor actor outorgado po O 

1 . 

Correo palego pola sua 
interpr~tación de Eva Perón. 
A \Compañia Teatral Arte 
Livre do Brasil, que el lidera, 
tamén recebeu o prémio á 

mellor montaxe por "Eva 
Perón. O espetáculo". 
Despois de 8 anos de residir 
na Galiza, o brasileiro 
Cordovani considera este 
f eito como o recoñecemento 
de que e ta é a sua casa tras 
vinte anos ao fronte da 
compañia. 

A. IGLESIAS 

Apresenta con Arte Livre o papel de E_va Perón 

Roberto Cordovani 
'Cos papeis fetnininos acado o sentitnento de liberdade' 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

Qué aportación queria facer a 
un personaxe como o de Eva Pe
rón, tan socorrido en diferentes 
espectáculos? 

Creamos a obra en Mondariz, onde 
ternos a finca na que vivimos e en-
aiamo . Alí fixemo o trabalJo de 

criación. Limos libro obre ela e 
vimos documentais e películas e ta
mén a i tín á opera de "Evita". 
Quería ver o que e taba mal e o que 
e podia recoller: cheguei á conclu
ión de que a ópera e taba feita 

d de unha óptica b tante ingle a. 
Fálase de peroni mo extraído da re
vi ta "Hola", con moita superficia
lidade. A miña intención era falar 
de Eva e Perón con claridade. As 
no a documentalista fixeron un 
b6 traballo: tivemos acceso a docu
mentos da familia de Eva Perón, 
material moi bó. Habia que amasar 
o lado bó e o lado corrupto tamén. 

O resultado é moi diferente aoque 
se fixo anteriormente. A primeira 
parte amosa o glamour e o ascen
so político e a segunda quer ama
sar os conflitos. Hai moito medo 
porque Perón estaba asustado de 
que, ao morrer Eva, rematase o 
carisma do seu réxime. Vese que 
Eva é un títere mália a imaxe que 
ten de dinamismo e de ser a que 
levou o "marketing" do peronis
mo. É utilizada como a bandeira 
dunha determinada política. 

O momento de falar de Eva veu 
dado pola etapa de crise do Brasil 
coa corrupción do anterior presi
dente Femando Collar de Mello, 
que removeu a todo o país nun sen
tido negativo despois de que mi
llóns e millóns de brasileiros acre
ditáranno co seu voto. Ao desco
brir o seu roubo cara ao povo, sen
tinme moi impotente por estar lon
xe do Brasil. O único xeito posíbel 

que tiña de amasar a miña crítica 
era por médio do teatro. Busquei 
algun mito sudamericano que pui
dese servir de referéncia: Eva Pe
rón é a raiña da imaxe da política 
sudamericana e a máis coñecida, a 
que a xente ten como referéncia. A 
partir de aí, tamén fago unha críti
ca ao povo brasileiro pola sua ati
tude porque creo que se poden ver 
reflexados en "Eva Perón". 

A muller ten máis coraxe 

Evita é o seu cuarto papel femi
nino interésase máis polos per
sonaxes de muller? 

Dentro do meu traballo, máis de 
trinta papeis, catro non son tantos. 
Eu gosto dos personaxes solitá
rios, resulta moi sério falar da soe
dade porque existe en cada un de 
nós. Estexamos acompañados ou 
non, hai unha inquedanza, un oco, 
algo que sempre está valeiro. Isto 
fai que o público estea atento. Co
as catro mulleres que representei, 
foi coas que me proxectei interna
cionalmente. A muller ten máis 
coraxe que o home en todos os 
sentidos. O home é un ser bastan
te acobardado. Ela dá o primeiro 
paso con máis facilidade. Iso é o 
que me atrae porque o teatro debe 
ser o máís libre posíbel. Através 
das personaxes femininas que eu 
represento, eu acado esa libertade, 
esa universalidade. O universo das 
mu11eres é moi amplo, dá moitas 
posibilidades, o home é máis pe
chado e é moi complicado traba
llar con personaxes masculinos. 

O feíto de que eu sexa un home re-;
presentando ás mulleres atrae ao 
público. Cando me ven facer ace
nos, moverme cos traxes. e coas 
xoias pensan que o que están a ver 
non é un home, senón unha mu
ller. A ambigüedade é algo que es
tá nas persoas e chama a atención. 

1 \. 1" 

Hai homes que se ¡eflectan nas 
mulleres que eu interpreto porque 
están véndome con facilidade para 
asumir o meu lado feminino. Aca
bo sendo unha espécie de .r:eferen
cial, ainda que en segredo, porque 
uno a fraxilidade coa forza, a deli
cadeza coa brutalidade. É negativo 
que para moitos ese equilíbrio se
xa dubidoso. 

Que papel outorga Arte livre do 
Brasil ao aspecto plástico da 
obra, aos recursos 

atro. O cine está máis marcado po
la máfia, polos cartas. 

Cando se leva unha obra a tan
tas cidades europeas, america
nas e orientais, hai que enfron
tarse a diferentes barreiras de
pendendo dos públicos? 

Non atopo diferéncias importantes 
entre os públicos. Quizais o que se 
desmarca un pouco é o público 
nórdico, que está moi acostumado 

a ir ao teatro e, para 
audiovisuais que 
utiliza? 

'Considero 
el, o idioma non é 
nengun problema. 
Ali dá igual que se 
fale en ruso ou en 
portugués, como é 
o caso do noso gru
po. Ternos estado 
ali dez meses con 
outras obras e en 
Londres, e ternos 
acadado importan
tes prémios de Eu
ropa coa nosa lín
gua. Isto amosa que 
o idioma non é ba
rre ira no teatro. 
Madrid tamén se 
abriu ao conceder
me o prémio de 

Nas nosas obras, é 
constante esa utili
zación. É moi im
portante manter ao 
público sentado, na 
butaca, que non se 
sinta inquieto. Por 
iso, eu utilizo moi
tos cortes cinemato
gráficos, recursos 
de luz, de voces, 
coreografías. XeraJ
mente, para as per
soas que non teñen 
o hábito, ir ao teatro 
faise pesado, refí
rense ao teatro co-

o premio 
de Santiago 
un dos máis 
importantes 
da miña 
carreira. Foi a 
constatación 
de que estou 
na miña casa" 

mo unha conferén-· 
cía, un discurso. Pe-
ro o teatro é acción 
tamén, non só é o 
cine o que ten esa 
cualidade. Ten que inquedar ao in
divíduo internamente. A plástica, e 
non me refiro aos grandes decora
dos, ten que ser funcional e causar 
o efecto da inquedanza. Nós ternos 
que servir de colírio para os olios 
das persoas pero, ao mesmo tempo 
viaxar moito, e non podemos levar 
moitos bártulos con nós. Hai que 
equilibrar o efectismo coa funcio
nalidade. De calquera xeito, o que 
segue a definir o teatro son os seus 
actores; a escola dos actores é o ~-

1 .. 

mellar actor no 
Festival de Outono. 
Calquera obra gale
ga que sae a Ale
mania ou a Inglate
rra, non se vai ata-

par coa fronteira idiomática. O 
mundo está aberto para todo o tea
tro. Pensamos manter a obra de 
Eva Perón pecante sete anos por to
do o mundo, até o ano 2002. 

Instalación na Galiza 

Qué veu na Galiza para quedar-
se a vivi.r nela? · 

Viñemos a Galiza invitados pola 
deputada Pilar Garcia Negro a 

.·- ... 

apresentar "Amar: verbo intransi
tivo" na sá Luís Seoane da Coru
ña . Foi no ano 1986 e fiquei na
morado da Galiza. Cheguei, es
coitei o galego e pensei, está é a 
miña terra. O primeiro namora
mento foi pola língua, despois 
percebin os conflitos nesta terra e 
decidin ficar. Tiven problemas 
porque a compañia non quería 
quedar aquí, eu persistín na miña 
teima, creeime enemistades den
tro do grupo e a compañia sepa
rouse, uns marcharon e outros 
quedamos. Co paso dos anos, 
cornprobei que estaba acertado 
cando tomei a decisión. Eu sínto
me galego. Por iso, fiquei abraia
do cando na entrega dos prémios 
Compostela, catro ou cinco perso
as da platea chamáronme ameri
cano. Levo recibido outros pré
mios onde si podo ser considera
do de fóra pero xusto na Galiza 
que é a miña casa, chámanm_e ex
tranxeiro. Vivimos aquí, o noso 
centro de produción e de criación 
é aqui, non creo que teña sentido 
tratamos dese xeito. 

Considero o premio de Santiago 
un dos máis importantes da miña 
carreira xunto co prémio ao me
llar actor de Londres e mellor es
pectáculo en Edimburgo, Foi a 
constatación· de que estou na miña 
casa, non tanto no sentido patrióti
co, senón como unha recompensa 
polo moito que levamos traballa
do aquL Vou lembrar o 2·9 de 
Marzo como unha data moi signi
ficativa. Comprobe~ que este era o 
meu lugar e que aquí. Ainda que 
non podo rachar os meus lazos co 
Brasil e apéname que estea tan 
mal vendido por aí, como se só 
existise corrupción. De Brasil, 
conservo o que alá chamamos o 
"xogo de cintura": ser maleábeis 
sen ·prostitüirnos, 'poder transfor
mar a realidade desde unha situa
ción contrária. • . 

• 

-
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DI AS 

•Congreso de 
Pedagoxia da 
Imaxe 

A Nova Escola Galega e a Escola 
de Imaxe e Son da Coruña 
apresentaron o IV Congreso 
Internacional de Pedagoxia da 
lmaxe que este ano céntrase no 
Encontro Mundial sobre 

- Educación e Medios 
Audiovisuais. As sesións do 
encontro celebraranse perante o 
mesmo periodo de tempo que as 
actividades do IV Congreso "Pé 
de Imaxe", do 4 ao 8 de Xullo. O 
encontro quer sérver de reflexión 
sobre a situación do ensino 
audiovisual na educación mundial. 
e trazar liñas de actuación para 
solucionar problemas como a 
alfabetización visual, leitura· 
crítica dos .médios ou a oposición 
entre a cultura audiovisual e a 
literária. 

Especialistas de dezaseis paises 
participarán no Encontro Mundial 
sobre Educación e Medios 
Audiovisuais que conta cun 
comité coordenado por Roberto 
Aparici, profesor da UNED, e 
Robyn Quin, profesora da Edith 
Cowan University en Australia. O 
encontro vaise celebrar nas 
ipstalacións da Faculdade de 
Humanidades da Coruña e 
matrícula de inscripción 
permanece xa aberta; quen a 
formalice antes de que remate o 
mes de Maio, terá unha redución 
de prezo.t 

• Celébranse as 
X ornadas 
Entrepobos 

Entrepobos, organización de 
cooperación e desenvolvemento, 
organiza os dias 18, 20, 25 e 27 de 
Abril as suas V Xomadas, na Casa 
das Artes de Vigo. Intervirán 
Alfonso Dubois (Coordenador de 
ONGs na Unión Europea), Pedro 
Costa Morata (director de 
Cuadernos de Ecología), Carmen 
García Negro (economista) e 

·••·•··•••··•··••·•••·•···•·············•••············•·····•···••··••·•••••·•·••••··••·•···•••··••·· . 
. ~ Os xéneros a debate na XII Seinana de Filosofia 

Celébrase en Pontevedra do 17 ao 21 de Abril 
O debate sobre o masculi
no e o feminino centrará a 
presente edición da Sema
na de Filoso.fía, organiza
da pola Aula Castelao de 
Pontevedra dende o 17 ao 
21 de Abril. A Aula quer 
servir de foro para as vo.., 
ces que se esforzan en rei
vindicar a importáncia da 
existéncia do feminino 
fronte á preeminéncia do 
masculino. Segundo os 
organizadores da Semana, 
"até bai ben pouco a razón pa..: 
triarcal impediu que o tema do 
xénero ocupase un espácio rele
vante na filosofia". 

A Aula Castelao quer recoller as 
diferentes voces que forman as 
principais correntes teóricas .ac
tuais: o feminismo da igualdade, 
da diferénda e na posmoderni
dade. As xomadas están partidas 
en tres sesións cada unl¡.a: a de 
mañá, adicada ao pensamento fi
losófico con diferentes confo
réncias; a de tarde, onde figuras 
galegas analisarán a problemáti
ca desde o ponto de vista do país 
e a de noite, con personaxes pú
blicos que percorrerán a diversi
dade de problemáticas actuai.s de 
interese social. 

As conferenciantes da-mañá son 
a profesora de Oviedo, Amelía 
Valcárcel, expoñente da corrente 
feminista da igualdade; Miguel 
Angel Santos Guerra, Maria He
rrera Lima, Frani;oise Collin e a 
italiana Luisa Murao, que enfo
ca os estudios filosófices baixo 
a óptica da difereéncia de sexos. 

"Pensar o xénero dende Galiza" 
. pietende achegar o debate xeral 
ao ámeto próprio e, para isto, 
conta con mesas redondas cada 
xomada da semana Sobre a divi
sión do traballo, f alarán Marcial 
Gondar, Lidia Senra, Nanina 
Santos ·e Virginia Ferreira e so
bre a política, haberá deputadas 
dos tres partidos con representa
ción parlamentar: Pilar García 

Negro (BNG), Maria Xo
sé Porteiro (PSOE) e Te
resa Fernández Piñeiro 
(PP). De xéneros e litera
tura tratarán o Mércores, 
Carmen Blanco, Aurora 
Marco e Elvira Souto e 
da irnaxe, o Xoves, Lour
des Méndei, An tónia 
Muñoz e Tareixa Nava
za. O dia ,da clausura, o 
sexismo na escola será 
tratado por Xoán Currais 
Porrúa, Mari A. Lires e 

Alicia H. Puleo. 

O sexo e o nacionalismo abre as 
sesións de noite o Luns 17 ás oi
to da tarde cori Begoña Aretxa
ga, de Harvard, que ere que non 
se pode"""entender o conceito de 
nación sen analisar as ideas de 
xénero sobre as que se- apoia. 
Representantes de colectivos de 
gais e lesbianas falarán da multi
plicidade de opcións sexuais e 
Lidia Falcón, o Mércores, de 
muller e poder político. O dia 
20, a xornalista Carmen Sar
miento dará a sua visión da si
tuación da muller nas periférias 
e para clausurar a Semana de Fi
losofía, o Venres 21, a cantante 
Maria del Mar Bonet dará un 
concerto.+ . . . ••..•...•..•....•.•••.•••.•••••..••.•••......•........................................................• 

Carlos Taibo (profesor na 
. Autónma de Madrid). Mostrarase 
una exposición fotográfü:a sobre 
os campos de refuxiados 
salvadoreños en Honduras.• 

•Borrazás e 
Ferrin prémios 
da crítica 

Coa novela Criminal (Sotelo 
Blanco) Xurxo Borrazás, foi 

. o gañador galego do prémio 
da Crítica, na sección de 
novela, recaindo en Méndez 
Ferrin e o seu Estirpe 
(Xerais), o referido a 
poesía.Criminal é a 
segunda obra de Borrazás, 
que publicara na mesma 
editorial Cabeza de 
Chorlito. 

Nos outros idiomas os 
gañadores foron: en 
castellano para V ázquez 
Montalbán (El estrangulador) e 

António Hemández (Sagrada 
forma,); en catalán Maria Meri;é 
Mari;al (La passió segons Renée 
Vivien) e Miquel Marti i Poi (Un 
hivern plácid) e en euskera Inazio 
Mujica (hautsaren kronika) e Juan 
Kroz (Sarean leiho ). • 

Crimina¡ 
X lll::to llorrttzií.r 

•Júlio Béjar gaña 
o Premio de 
Poesia O Facha 

A Agrupación Cultural O Facbo 
ven de entregar o prémio do 
concurso de poesía que leva o 
mesmo nome. Júlio Béjar da 
Coruña levou o primeiro galardón 
polo seu poema "Ariadna em 
Naxos". A cuantía do premio é de 
corenta mil pesetas. O xurado 
estaba composto por Miguel 
Anxo Fernán Vello, Xulio L. 
Valcárcel, Alfredo Ferreiro 
Salgueiro e Luis Mai;as López, 
como secretário. • 

• Medievo95 no 
Castelo de 
Soutomaior 

Dende o 8 de Abril ate o vindeiro 
14 de Maio, o Castelo de 
Soutomaior acolle a exposición de 

Libro + Cassette . 

pinturas e instalaciQns Medievo95 . 
Dentro do espácio arquitectónico 
medieval, artistas galegos xunto 
con outros do resto do Estado 
amosan a sua obra: Jorge Barbi, 
Menchu Lamas, Antón Patiño, 
Amando, Hemánclez Pijuan, 
Nacho Criado, Eva Lootz, Juan 

· U gal de e Alfonso Albacete son os 
nove artistas que protagonizan 
esta mostra colectiva en 
Soutomaior. • 

• Convocatória de 
axudas ao teatro 
doIGAEM 

O Instituto Galego das Artes 
Escénicas e Musicais (IGAEM) 
ven de anunciar que destinará 96 
millóns en axudas ao teatro. 
Poderán optar ao concurso as 
empresas teatrais con domicílio 
legal na Galiza e que se acollan 
aos apartados de posta en cena de 
obras de dramatúrxia galega ou 
universal, teatro de rua, títeres, 
infantil ou proxectos de 
investigación teatral. A 
c'oncesión de axudas supón, na 
práctica, a contratación por parte 
do IGAEM dos espectáculos que 
se escolla. Os grupos interesados 
teñen que apresentar propostas 
no rexisto xeral do IGAEM, no 
Pavil1ón de Galiza en San 
Lázaro, Santiago de 
Compostela. • 

•Nova película 
de Villaverde 

Dentro de duas semanas 
presentarase en sociedade o 
proxecto de longametraxe de 
Xavier Villaverde "A alma da 
cidade", na que ademais 
colaboraron outros tres guionistas. 
A película trata verbo da 
xuventude nunba história de 
sentimentos, pero ainda non conta 
con reparto definitivo, ainda que 
se apostará por nomes pouco 
coñecidos polo grande público. 
Ca-se dous tércios da película ha 
rodarse na Galiza e o resto entre 
Madrid e Lisboa. 

Segundo informa Osear Losada 
estase negociando unha posíbel 
co-produción cunha empresa 
galega e outra de fóra, coque se 
procuraría a expansión de 
Continental Producións. Existe xa 
un acordo con TVE e Canal+ para 
mercar os direitos de antena, e só 
resta que a TVG de~ a sua 
aprobación para a emisión en 
castelán nesas canles. • 

Xa á venda en todas as libreirías 

Mª Xosé Oueizán 
Fara demin 

LIBROS 



Da 
imposibilida
de de narrar 

. . / 
a em1grac1on 
Trabal/os 
epaixóns 
de Benito Prada 
Para quen isto asina, a única nove
la galega sobre a emigración que 
paga ter en consideración é Latitu
de austral, de Xavier Alcalá. To
do o demais que existe non deixan 
de ser testemuños máis ou menos 
sentimentais, desde Estebo , de 
Lesta Meis (contado, ainda que 
menos ambiciosa, deste autor está 
moito máis conseguida a novelera 
Manecho o da rúa) , até Remuiños 
en sombras, de X. Neira Vilas. As 
novelas sobre a emigración están, 
maiormente, por facer. O proble
ma que se nos apresenta é saber se 
son rosíbeis, en galego, novelas 
sobre a emigración (a nosa, claro). 

-
Non se trata de que non sirva o noso 
idioma. Trátase doutras cousas, 
doutros problemas, como os que 
formula John Berger nun pequeno e 
fermoso libro: E os nosos rostos, 
miña vida, breves como fotos (edi
ción española: Hermano Blume. 
Madrid, 1984 ). (Maticemos que o 
escritor inglés non expón os seus 
problemas para dilucidar un ou ou
tro problema literário). No segundo 
capítulo, "Aqui", Berger fala do 
emigrante e da emigración, e entre
ga "8 poemas de emigración". Entre 
outras cousas: "A emigración for
zada ou escollida, através de fron
teiras nacionais ou da aldea á me
trópole, é a experiéncia que mellor 
define o noso tempo, a sua quintae
séncia". E continua máis adiante: 
"Todos o hi toriadores modernos, 

A TRES BANDAS 
Xosé Miranda 

Fernando Assis e Pacheéo 
de Marx a Spengler, identificaron o 
fenómeno contemporáneo da emi
gración. Para que engadir algo 
máis? Para que corra secretamente a 
voz do que se perdeu. Non por nos
tálxia, senón porque é no lugar da 
perda onde nacen as esperanzas". O 
lugar da perda é "a casa". A casa 
era o lugar onde se cruzaba unha li
ña vertical cunha liña horizontal, 
sendo a liña vertical "o carniño que 
cara enriba levaba ao ceu e cara 
abaixo, ao reino dos mortos", e a li
ña horizontal "representaba o tráfi
co do mundo, todos os camiños que 
van dun lado ao outro da terra cara 
a outros lugares. Asi, era o sítio en 
que un podía estar máis perto dos 
deuses que moran no ceu e dos 
mortos que moran no mundo subte
rráneo. &ta cercanía garantia o ac
ceso a ambos. E ao mesmo tempo, 
un estaba no ponto de partida e, es
perábanse, no regreso de todas as 
viaxes terrenais". O emigrante, 
abandona o fogar: o centro do mun
do, e emigrar non significa só "dei
xar atrás, cruzar océanos, viver en
tre estranxeiros, senón tamén des
truir o significado próprio do mun
do e, en derradeiro termo, abando
narse á irrealidade do absurdo". 
Quer dicer, o emigrante, na nova te
rra, perdeu o centro do seu mundo e 
transládase a outro que para el, esta-

rá sempre "perdido, desorientado, 
formado de fragmentos". Un centro 
do mundo, un novo fogar, unha no
va casa onde nunca se cruzarán "as 
duas liñas da vida". E, no fondo do 
seu corazón de corazóns, todo emi
grante sabe que é "imposíbel vol
ver. Ainda cando fisicamente poda 
regresar, non regresa verdadeira
mente porque é el próprio quen 
cambiou radicalmente ao emigrar. É 
asimesmo imposíbel volver a aquel 
momento histórico en que cada lu
gar era o centro do mundo". 

O emigrante perdeu o centro, o co
razón do real. Perante el, di Berger, 
só queda "unha planura de distán
cia pura, ao longo da cal todo que
da arrasado". Tan arrasado, que 
non poderá ser notário ~ sua expe
riéncia na nova terra, nen da expe
riéncia dos outros. O que perdeu e 
non pode reconstruir, pode ser evo
cado nostalxicamente, sentimental
mente. Só os seus descendentes, 
que no novo lugar poden coñecer o 
que pode crecer no lugar da perda 
(o amor, aqueta grande promesa da 

, que "Marx foi o grande profeta"), 
pode dar testemuño literário da ex
periéncia dos seus antepasados. E 
será, seguramente, nunha língua di
ferente á de seus pais, á de seus 
avós". Tal acontece coa emigración 

NEGRA 

á Arxentina (Frontera Sur, de H. 
Vázquez Rialºl. Tal acontece, en _ 
menor es~ala, porque a novela é di
ferente, con Traballos e paixóns 
de Benito Prada<2>, do portugués 
Femando Assis e Pacheco. 

Poeta, periodista e narrador, Assis 
Pacheco é de ahondo coñecido no 
seu país. A sua poesía completa Mu
sa irregular (Hiena, Lisboa, 1991-), 
esgotou os máis de mil exernplares 
da sua edición en menos de tres mC-:. 
ses, o que para 
Portugal é case 
que un record. 
A sua poesía, 
en palabras de 
Joaquim Ma
nuel Ma
galhaes "se. 
transforma nun 
real identifica
do , que nao 
necesita do na
turalismo ou 
do neo-realis-
mo para anun
ciar e denun
ciar, que nao 
precisa do re
curso ao espel
hismo para ser -
mimética, nem 
do simplifica
do para ser in
teligív el: bas
ta-lbe a sua au
dácia de ser 
comum para 
perturbar". A 

Feliz ou 
infelizmente, 
non éunha 
novela 
sobre a 
emigración. 
galega a 
Portugal, 
riela 
aparecen os 
interrogantes 
de sempre 
o amor, 
a vida, 
a morte e o 
diñeiro 

sua primeira obra narrativa, W alt ou 
o frio e o quente (Bertrand Lisboa, 
1978), vendeu catro edicións nun 
ano. E quince anos desp<iis deu ao 
prelo a obra que agora aparece en 
versión galega de Onofre Sabaté. 

Traba/los e paixóns ... narra a vida 
(fragmentada) de Benito Prada 
"galego da província de Ourense . 
·que veu a Portugal gañar a vida", 
tal como reza o subtítulo da nove
la. Non é, de primeiras, unha no
vela sobre a emigración galega, 
ainda que o protagonista, e outras 
personaxes que aparecen nela, se-

Unha aposta innovadora de Xosé Miranda pola serie negra. 

Xosé Miranda volve a ofrecemos en A tres bandas a súa mestría de estilista nunha novela 
de xénero ben lograda que presenta, entre outras características particulares, a creación 
do investigador de mentalidade rural galega, en contacto con ambientes de poder económico 
igualmente rurais nos seus alicerces. 

X ERAIS 

~~ 
~~ 

_ · NA MESMA COLECCIÓN 

BLUES PARA UN ASAS.INO 
Joaquim Fariña 

O FRACASO DE CLA YTON 
Dorio Álvarez Blázquez 
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canta de libros 

Literatura do exilio 
Xosé Manuel Maceira é o autor do 
estudo A literatura galega no exílio 
(consciencia e continuidade 
cultural), publicada na colección 
Critério de Edicións do Cumio. O 
autor procura explicar as 
circunstáncias nas que a partir do 1936 
se desenvolve a metade amputada da 
cultura, a que sobrevive no exilio, que 
produce nesas circunstándas unha 
literatura condicionada de fondo 
calado. O traballo de Maceira realiza 
en paralelo un percurso pola história 
do galeguismo en América, e 
completa un traball_o por veces 
marxinado nas histórias literárias 
oficials nas que a escrita do exílio e a 
emigración é tida en pouca conta. O 
estudo é un manual que percorre 
autores e obras, de Luis Seoane a 
Guerra da Cal ou de Silvio Santiago a 
Antonio Baltar, Lorenzo Varela, 
bieste ou Ramón de Valenzuela. t 

Línguas e leis 
En Outubro de·¡ 992 celebrouse en 
Santiago o 1 Simpósio Internacional de 
Línguas europeas e Lexislacións, do 
que agora saen publicadas as actas en 
edición plurilíngue. O simpósio fora 
organizado pola Axéncia Europea para 
as Línguas Menos Estendidas, coa 
colaboración en Galiza da AS-PG. 
Recóllense traballos sobre as 
lexislación europeas, española e 
galega, neste último caso con traballos 
de Baldomero Cores, Victorino 
Gutiérrez Aller, Francisco Rodríguez e 
Daniel García Ramos. O libro inclue 
vários anexos de interese. entre elas a 
Carta Europea para as Línguas 
Rexionais ou Minoritárias. • 

_ Fauna do Mar 
O título Peixes do Mar chega á sua 
terceira entrega, dentro dos manuais de 
Montes e Fontes de Xerais. Os autores, 
X.L. Rodríguez Villanueva e Xavier 
Vázquez, adican esta entrega aos 
peixes óseos, incluindo, a pesar do 
título xenérico, un apéndice sobre 
peixes do río elaborado por Henrique 
Alvarez Escudero. A guia inclue fichas 
con denominación, dados 
i"dentificativos, descrición, hábitat e 

. 15ioloxia,.e.unh·a nota:bibliográfica de 
ampliación, ademais dun importante 
aparato gráfico. Danse os nomes 
galego, francés, castelán e portugués. t 

Prémio 
Carvalho Calero 
Laura Tato gafiou co traballo Teatro e 
Nacionalismo o erémio de . 
Investigación Ricardo Carvalho Calero 
convocado polo Concello de Ferro!. O 
estudo sae agora publicado por 
EQ.icións Laiovento. "Estratéxias 
consensuadadas, polémicas airadas e 
siléncios significativos, dentro e fóra 
do nacionalismo, marcarán a história 
dun teatro que nace con verdadeira 
vocación popular e evolui en loita 
constante co populacheiro, mostrando 
todas as dificuldades de tipo social, 
político, ideolóxico e mesmo moral 
que enfrentaron os homes e mulleres 
que intentaban normalizar a língua e a 
cul tura através da escena" . t • 
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xan emigrantes. A presente é, co
mo moi ben viu a crítica poi:tugue
sa unha novela picaresca. E unha 

· h~menaxe do autor a seu avó, e 
con el a todos os emigrantes gale
gos que se instalaron en Portugal. 

Novela picaresca que significa, 
hoxe, a desintegración da novela, 
que no fondo é a desintegración da 
sociedade burguesa. Amabelmen
te, se se quer. A progresión linear ~ 

de "aventuras" non marca as eta
pas, de experiéncias polo pracer da 
experiéncia. A ambición, desapa
rece. O herói, Benito Prada, non 
quer ser alguén ou algunha cousa, 
simplesmente quer ser el, até que a 
Jiberdade, e a liberdade son os ou
tros (o amor, sobretodo1 afinal, a 
solidariedade), cámbiano. No re
mate da novela, Benito Prada é un 
home libre (sen renunciar á ve11a 
pátria nen á nova, que agora. é o 
seu centro real do mundo, que re
construe a base de fragmentos). 

A novela, dixemos, é unha homena
xe do autor a un seu avó. Como tal 
homenaxe, e adoptado o esquema da 
novela picaresca. non pode ser Tra
ballos e paixons ... unha novela sobre 
a emigración, ainda que sexa sobre 
un emigrante. Assis Pacheco móvese 
máis no plano da análise persoal de 
Benito Prada que na análise. do mun
do que o arrodea. ben que ese mundo 
estexa presente. Como a sua poesia. 
a novela ten unha relación "melancó
lica com o desgaste do tempo, acom
panhada com a alegria da novidade 
continua da vida" (J.M. Magalhiies 
dixit). O autor, ao cabo, refai a me
mória persoal de Benito Prada a 
meio de certa tradición oral -o que 
lle contaron na família- e deseña os 
personaxes con simpatía. Os perso
naxes "antipáticos", maionnente, es
tán afastados da vida cotiá de Benito 
Prada, e ás veces xogan máis como 
elementos ideolóxicos que como · 
personaxes de carne e óso. 

Compre, xa que logo, que o leitor 
galego se afronte á presente novela 
esquecendo certos "paratextos". Só 
así chegará a desfrutar desta novela 
alegre, que canta os apetitos, os 
praceres deste mundo, que fuxe de 
todo misticismo. Benito Prada, toda 
a sua xínea ·por parte de pai --e o 
teu fillo-, é un herói rabelesiano. 
Esta estupenda obra de F. Assis Pa
checo --eu recomendo lela en por
tugués- xa estaba case toda conti
da nun poema de Varia9óes en 
Sousa, "O meu avo-non lía versos". 
Como no poema, a homenaxe ao 
voo é explícita, pero é unha home
naxe na que non falta nen amor, 
nen humor, nen ironía. Felizmente, 
ou infelizmente, Traba/los e pai
xóns ... non é unha novela sobre a 
emigración galega a Portugal, é un
ha novela na que interrogantes de 
sempre (que son o amor, a vida, a 
morte e o diñeiro) están presentes. 

-Esa é, sobretodo e ante todo, a su 
grandeza; que o protagonista nace
ra nunha aldea ourensá, é secundá
rio. Mais se ben non é unha novela 
sobre a emigración galega, é unha 
pedra a engadir ao relato da nosa 
emigración. Unha emigración que 
ainda non entrou -menor, non se 
instalou--' no território do relato, 
un relati:> que tereÍnos que traducir 
ao noso idioma, porque dificilmen
te nel poderemos escreber as gran
dezas e as misérias da nosa emigra-

. ción, a non ser que saia un grande 
narrador que co mínimo de expe
riéncia tire o máximo proveit0. + 

XGG 

(1) Editorial Alfaguara. 1993. 
(2) Col. Narrativa núm. 15. Ir Indo. Vigo, 
1995.210páx. 

Tímidas 
voces· 
Literatura 
galega.e 
guerra civil 
A inv·estigación de Clau
dio R. Ferl) "Literatura ga:- · 
lega e a Guerra civil" non 
se circunscrebe somentes a 
datos literários, subminis
tra información moi útil pa
ra a comprensión da "Gue
rra civil" galega, 1936, e da 
"Guerra civil" española e os 
seus efectos na Galiza. 

Consta esta obra de <lúas 
partes: O uso público do ga
lego entre os sublevados e 
nas diversas zonas de presen
za galega, e unha série de apéndi
ces: Otero, Risco e Noriega ante 
a cruz a era azul de Cunqueiro, a 
poesía' bélica de Cabanil1as, o po-
1 ifacético labor de . Castelao, a 
guerra literária de R. Dieste e a 
peripécia de R. Carba1lo Calero. 

Foi o Franquismo ou xa a Guerra 
civil quen acosou e restou uso pú
blico ao idioma galego? Os dous. 
Desde os primeiros días da suble
vación militar, VII-1936, "desapa
receu toda . a prensa en galego (A 
Nosa Terra, Guieiro, Nós, Logos), 
asi como moita da que se mostraba 
aberta a dita língua (como Resol en 
Compostela e Lugo, ou o Boletín 
de la Real Academia Gallega, na 
Coruña, que non reaparece até 
1942). Así mesmo, deixaron prac
ticamente de dar acollida ao galego 
os periódicos reconvertidos polo 
novo réxime (como El Pueblo Ga- . 
llego, de Vigo). Cómpre ter en 
conta, ademais, que moitos xoma
listas en galego foron sacrificados 
en 1936, á parte de constituir un bo 
número os que tiveron que exi.liar
se"(p. 19). Constitue unha excep
ción a prensa local do norte de Lu
go e, en contados casos, algunha 
máis. O crego mindoniense, Celes
tino Cabarcos González, continuou 
coa serie "Coxegas",de contido in
tegrista, en Vallibria. 

Igual sorte tivo o libro galego en 
crecemento durante a República. 
O editÓr máis importante foi "pa
seado"; mentres se editaban en 
castelán unha morea de de obras, 
sobran os dedos da man para os 
que mantiveron algunha presenza 
do galego. O primeiro libro pu
blicado íntegramente en galego -
despois do inicio da guerra foi o 
do crego Daniel Pernas Nieto, 
Fala d'as musas. Fer sinala ou
tros dous libros con partes en ga
lego , . editados en Lugo: Galicia 
por la Nueva España de Esther 
Gallo Lamas e Cursillo práctico 
de Apicultura de Benigno Ledo 
González. No primeiro hai poe
mas en galego, no segundo están 
en galego os nomes das plantas 
melífluas á beira do científico e 
o castelán. 

Maior importancia ten ainda o si
lenzo social imposto ao galego e 
que Fer estuda nas diversas par
tes da sua obra. Neste contexto 
destaca a obra de Aníb~l Otero: 
poemas e a novela Esmoriz es
critos no cárcere e xa editada a 
novela (Sotelo Blanco, 1994). A 
importáncia lingüística Qbs inten
tos · de Otero eran ben coñecidos, 
as suas obras literárias non, e es-

tán a provocar un forte impacto. 

Os capítulos dedicados ao uso pú
blico do galego na zona repubJica
n a, ás revistas Nova Galicia e 
Nueva Galicia e os escritores 
Dieste, Céµ-ba11o Calero, R. Caba
nillas así como o apoio de Caste
lao a todo os esforzos militares e 
culturais desde a sua función de 
deputado na zona libre, obrigan a 
unha reflexión máis completa da 
comun sobre o desenvolvemento 
do conflito armado e civil nos 
anos 1936-1939. 

Esta é a razón de subliñar de novo 
esta publicación de C. R. Fer por
que, ao coidadoso ensaio d~ inves
tigación sobre a língua e a literatu
ra nos anos da Guerra civil, se une 
a importáncia 
por el destaca-
da do ambiente 
social que se 
transparenta e 
que xerou logo 
unha influenza 

Mentres se 
editaban en 
castelán 

negativa no unha morea 
uso do idioma 
durante o Fran- de de 
quismo. Algo 
de sombra tan 
alongada que 
ainda pesa e 
que cómpre 
non esq uecer 
pará superalo. 

Por fin, quero 
· chamar a aten
ción da dife
réncia de 
comportamen
to no uso do 
idioma por 
parte dos cre-

obras, 
sobran os 
dedos da 
man para 
os que 
mantiveron 
algunha 
presenza do 
gal ego 

gos; ·os de Mondoñedo mantéñe
no, ainda que sexan mentalmente 
integristas e .\poien en todo o 
Franquismo. G restante inibiuse; 
mesmo escritores do Seminario 
de Estudios Galegos, nada inte
gristas, como X. Ferro, P. Pedret, 
abstivéronse d·! todo uso do noso 
idioma e cola.1 J~raron nas publi
cacións relixiosas con temas neu
tros. A divers~ tradición literária 
está a notars ~: en Mondoñedo 
era de ap'réck e uso· do galego, 
no -resto era de alonxam.ento e 
desuso público do idioma. Cando 
se xogaban intereses tan encon
trados, a pauu, soci_Stl define. + 

Fltl\NCISCO CAR8ALLO 

RODRIGUEZ FER, C. , A literatura galega du
rante a Guerra civil, Xerais, Vigo, 1994, 
pp. 300. 

como 
caramelo 
101 Dálmatas 
Non é <loado definir que é o que se 
entende por cinema infantil ou ci
nema para nenos , máxime cando 
as suas fronteiras están cada vez 
menos precisadas e cando os ache
gamentos teóricos na procura de 
tal definición ou do seu estudo son 
máis ben escasos. Pódese afirmalo 
por negación, ou sexa, dicindo o 
q11e non é. É un xénero específico? . 
E un cinema interpretado só por 
nenos? Son fitas infantís só as que 
penetran no universo da ~áncia? 
Son só as de debuxos animados? 
Ou, todo é mentira e non existe o 
cinema infantil? Sexa cal for a res
posta, o tema non é para míralo de 
esguello, máxime cando desde o 
ponto de vista sociolóxico a imaxe 
e as paI1tasmas que percorren as 
pantallas de todo o mundo teñen 
modificado dun xeito definitivo o 
comportamento dos pequenos. 

Non se trata de facer aquí unha in
cursión erudita sobre o chamado 
cinema infantil, sobre a sua evolu
ción, os seus pioneiros, mitoloxia: 
fitos cinematográficos ... De ser as1 
teriamos que falar de Shirley Tem
ple e Mickey Mouse, Mickey Roo
ney ou Marisol, de A guerra dos 
botóris e A familia do xuiz Harvey, 
Pinocchio, Marcelino , pan e viño, 
Joselito ou Só na casa ... En suma, 
teriamos que remontamos aos ve
llos Lumiere e a sua Dejeneur de 
bebe de 1896; iso levarianos xus
tamente ao mesmo nacemento do 

· cinema. Trátase só de atopar al
gunhas das claves, alguns dos ele
mentos ideolóxicos que trasunta o 
chamado cinema infantil. 

O cinema para nenos ven orienta
do, no teórico, en vária$ direcións. 
1) Un tipo de cinema baseado nos 
contos clásicos da literatura infan
til. 2) Unhas fitas que teñan

1 
de 

protagonistas aos nenos, p~ro c?as 
que calquer público pode 1dent1fi
carse. 3) Un determinado tipo de 

. cinema -·abÚndante no chamado 
Cinema do Leste- onde os pro

. blemas que se plantexan cargan as 
tintas nas responsabilidades dos 
adultos como educadores do mun
do infantil (áqui sempre son adul
tos os protagonistas). 4) Unha s~
rie de filmes que exploran un um
verso de ficción, sen definición 
precisa de idades, e cuxa capacid~
de de comunicación ven determi
nada P.Ola universalidade da men
sa.xe. É ben ~Jaro que a liña divisó-

ria entre todo este supo to é ben 
feble e está pouco delimitada. O 
mundo de Ander en e o Grimm 
pode trabucar eco de Spielberg, e 
tan cinema infantil pode ser En 
busca da arca perdida como ET, 
A história interminábel, Bambi ou 
Oliver. I to condúcenos a pen ar 
. obre a inexi téncia de fronteira 
de idade á hora de consumir cine
ma: A be/a e a besta, Aladino ou O 
reí león son tan apetecidas por to
dos como A lista de Schindler ou 
Os visitantes. A capacidade de 
convocatória do cinemama ten ca
da vez unha dimensión máis pla
netária e non convén, daquela, re
ducir os limites nen acotar os cam
pos de penetración. Case todas as 
películas deben ser olladas por to
dos. Esa debe ser a consigna do 
proceso de acumlación dunha ~as 
indústrias máis prósperas que exis
ten: inventemos mercancias que 
podan ser consumidas deos 5 aos 
90 anos. 

En c~nsecuéncia os límites de ida
de non existen nen deben existir, e 
cada vez é e deberá ser maior o 
aceso da infáncia ao cinema. Dese 
xeito asumirá e reproducirá, ben 
axiña, a mensaxe dominante, aca
dando unha aprendizaxe precoz, 
prontamente reproductora que 
obrigará por indución ao neno a 
ter un coñecemento do mundo 
sempre acorde cunha visión acríti
ca, conservadora, compracente e 
construida en función do adulto. 
Reclútase asi un numero í imo 
exército de oldado cativo , di -
postos, no futuro , a defender o sis
tema contra 
calq uer even-
tual inimigo 
que pretenda 
transformalo. 

Cicais estes 
elementos ex
plican a recu
peración extra
ordi nári a do 
cinema de de
bu xos anima
dos desde fi
nais da década 
dos oitenta, un 
cinema que es
g o taba a sua 
posibilidade 
nos 60/70 e 

Para a 
indústria os 
límites de 
idade non 
existen nen 
deben 
existir, e 
cada vez ·é 
e deberá 
ser maior o 
aceso da 
infáncia ao 

que agora con- cinema 
querirá, a cada 
con máis éxi- . 
tos, grandes . 
cuotas de mercado. O papel de 
Disney Hollywood non é a11eo a 
este boom e a Académia será un ac
tor importante nesta estratéxia. Co
mo explicar pois os prémios Óscar 
acadados polas musiquiñas de A 

. beta e a besta ou O rei león se non 
é partindo, sobretodo, da asunción 
<leste panorama agui esbozado? 
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Como entender a aceitación extra
ordinária de Aladino que moveu no 
seu lanzamento tantos centos de 
millóns como unha película de 
Tom Cruise ou Sharon Stone? 

101 Dálmatas, a sua reposición, 
ven de substituir ás xa feítas de 
Brancaneves ou Cincenta: casua
lidade ou intereses? Realizada en 
1960, seis anos antes da morte de 
Disney, esta história de cans volve 
incidir na fauna antropomórfica e 
a sua relación co mundo dos hu
manos, tan querída polo mago de 
Burbank, aquel tiránico empresá
rio, criador novidoso nos 30/40 e 
sábio mer.cachifle reiterativo, que 
representou un fito considerábel 
na história do cinema e na indús
tria americana do ócio. A fita re
estréase re taurada (?) e con se
méllante ou meirande éxito que 
hai 35 anos. É unha fita novidosa 
dentro das producións de Disney. 
Éo por ser a primeira fita que non 
se basea en autores clásicos da Ji-

Sen norte 
nen ruffibo: 
Nordesía 
Hai uns días inaugurouse na Casa 
da Parra e no rnosteiro de San 
Martiño Pinário a exposición que 
resposta ao nome de "Nordesía". 

Trátase dunha selección de once 
artistas, segundo os seus organiza
dores o máis representantivo da 
nova fomada de criadores gale
gos, que apresentan pintura escul
tura fotografia, video, instalación 
ou audiovisuais. 

O respon ábei desta mostra tentan 
vendérnola como " unha nova 
Atlántica", aquel mítico movimento 
artf rico xurdido na Gal.iza na déca
da do 80. I to, de partida, upón 
unha falta de imaxinación: para ta
par a au éncia de idea frescas, que 
mellor que recorrer ao eguro, que 
mellor que vincular este evento a un 
movimento artí tico parido en Gali
za e de proxección internacional? 

O proxecto é algo contraditório, 
por unha banda, co título de Nor
desía fan referéncia a algo saido do 
máis quente presente das artes 
plá tica e, pola outra, métese no 
mesmo saco a xente nova que está 
empezando, cun futuro quizais pro
metedor e cheo de esperanzas, con 
artistas de recoñecido prestíxio e 
sobradamente consolidados coma 
Tono Carbajo, Jorge Barbi, Reixa 
ou Vilariño. Por que non se apos
tou verdadeiramente por novos 
criadores, por que non se confiou 
neles e necesitaron apoialos con 
nomes de importante sona? 

É unha selección descafeinada que 
foxe dos riscos que habería quera
char para abrir novas cancelas artís
ticas aínda sen explorar. Non se en
tende moi ben a presenza de Antón 
Reixa que tivo moito que ver con 
Atlán~ica através do seu grupo poé
tico "Rompente" -que formou 
xunto a Manuel Mª Romón e Al
berto A vendaño- criado hai 20 
anos. Reixa segue e seguirá dando 
prestíxio á cultura_galega, pero me
telo no feixe de Nordesía é faltará 
realidade. 

teratura infantil (Grimm, Ander
sen ou Perrault) e por ser a pri
meira que transita. polo mundo ur
bano contemporáneo. Ademais a 
música dos seus títulos de crédito 
ten moitos elementos do jazz, o 
que tamén supón novidade na fac
toria Disney. 

Estas circunstáncias danlle a 101 
Dálmatas unha boa dose de intere
se estético, sobretodo na recriación 
de ambientes e na posta en cena 
debuxística e dinámica de algunhas 
situacións e persoaxes: a malísima 
Cruella de Ville, os ineptos ladróns 
Gaspar e Horacio, as carreiras de 
automóbeis, o c-astelo de Cruella 
ou o estudo do músico Roger Rad
clif. Con todo, 101 Dálmatas que
da lonxe de Pinocchio ou Branca
neves, ainda que perleitamente li
gada a aquelas e outras das suas ir-

. más na difusión da mensaxe domi
nante disfarzada .de caramelo.• 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 

"Nordesía" nunca poderá ser unha 
nova Atlántica, porque ese movi
mento dos 80 empezou de xeito 
marxinal. á marxe da administración 
e Nordesía é un produto da máis pu
ra e dura arte oficial o que lle resta 
interese se nos cinximos aos grandes 
movimentos artísticos xurdidos nes
te século: arte conceitual, pavera, 
pop-art, informalismo ... Ademais 
Atlántica tivo un carácter espontá
neo, aberto, temporal e dentro da in
dividualidade de cadaquén existian 
uns vencellos que os xunguian como 
un grupo latexo comun e cuns pon
tos de partida semellantes. Como di
xo o vello Marx. tan acertadamente, 
"a história rea-
parece algunha 
vez doutro xei-
to, a segunda "Nordesía" 
vez apresénta-
enos coma 

farsa". 

Esta mesma 
exposición foi 
apresentada hai 
case dou me-
es en Madrid 

e para acentuar 
máis o seu ca
rácter oficial 
e colleuse o 
Centro Cultu-

nunca 
poderá ser 
unha nova 
Atlántica, é 
un prpduto 
da máis 
pura e dura 
arte oficial 

ral "Conde Duque", dependente do 
Concello de Madrid. A mostra non 
acadou na capital do Estado nen éxi
to de público, nen de critica. Hai que . 
recoñecer que as salas non eran 
axeitadas nen pola sua disposición 
nen pola distribución da luz, que lle 
daba un carácter lóbrego como a 
mortalla dun cadáver. 

As présas tamén estiveron presen
tes, pois a exposición inaugurouse 
sen catálogo, que se apresentou vá
rios días despois. na feira de arte 
"Arco". Quizais fose o fruto de con
fundir a arte cunha carreira de caba-

l as na que o importante e chegar an
tes que o do lado. Agora traennos á 
Galiza os restos do naufráxio que 
provocou o vento desnortado. 

É unha mágoa que precisamente o 
Centro Galego dé Arte Contempo- . 
ránea se dese a coñecer fóra de 
Galiza con esta crónica dun vento 
desfeito, que, como dixo un ilustre 
artista cando a viu, "isto non é 
Norte, nen Sul. Non é nada".• 

PEDRO RIELO LAMELA 

GuieirQ-
CULTURAL _ 
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O poeta Xanana Gusmao, 
lider da·s liberdades de Timor 
Dirixente da FRETILIN, segue preso nos cárceres indonésios -

• XOSÉ LOIS GARCIA 

Xanana Gusmao, líder 
da FRETILIN (Frente 
Timorense de 
Liberta\:ªº Nacional) ·é o 
preso político que 

-mellar encarna a loita e 
o heroísmo do povo de 
Timor para ·ser 
independente e ceibarse 
do poder xenocida da 
Indonésia de Suharto · 
que o usurpa. 

_Este poder invadiu Timor o 8 de 
Novembro de 1975, impoñendo o 
terror e as prácticas criminais, e as 
suas vítimas poden contarse por 
miles. Un bon exemplo son os fu
silamentos indiscriminados como 
resposta a unha manifestación pa
cífica e reivindicativa no cemite
rio de Santa Cruz, en Dili. 

Nestes vinte anos, os habitantes do 
cativo arquipélago de Timor teñt~n 
dado respostas claves á impunida
de invasora. O que comezou por 
ser un pequeno reducto de oposi
ción, comandado pola FRE1TIJN, 
agora ten consolidado esa disponi
bi1idade dun povo que repudia á 
Indonesia. A loita é unánime en to
das as esferas sociais da illa, con
tando coa irreversíbel postura na
cionalista da Igrexa timorense que, 
por asumir posturas populares e ser 
anti-imperialista, foi criticada po
Jas altas xerarquías vaticanas. Este 
nacionalismo, que opera en várias 
frentes da sociedade maubere, está 
sendo comprendido, polo seu im
pacto, por esa sórdida clase políti
ca internacional que foi indiferente 
coas reivindicacións do Timor. 

Só agora toma corpo ese repudio 
que provén dun interese xeral con
tra a política sanguiñenta da Indo
nesia. E aínda que a solidariedade 
exa a nivel individual, xa vai ca

llando en grupos de presión tan 
importantes como Amnistía Inter
nacional, que remata de realizar un 
completo informe sobre as masa
cres e a realidade sinistra en que 
se atopan os presos nacionalistas 
nas cadeas indonesianas. Con este 
esforzo, algúns países occidentais, 
que pasaron desapercibidos da 
triste realidade timorense porque, 
tal vez, este país non produza pe
tróleo como o Kuwait, determinen 
sumarse vagamente á xusta causa 
do povo de Timor. 

N unha des as cadeas da tiranía de 
Suharto está o máximo dirixente da 
FRETILIN, Xanana Gusmao, anti
go seminarista que optou pola loita 
armada de liberación nacional e le
vou a esta Frente por vieiros máis 
populares e con máis rentabilidáde, 
para as suas camadas, que inicial 
postura ortodoxa, marxista-leninis
ta, que propugnaba o dirixente Abi
lio Araujo. Xanana Gusmao, co seu 
populisino, soubo reconciliar e in
tegrar á loita do FRETILIN-a un 
amplo sector popular, entre o que 
se .conta a propia Igrexa local. 

Con grande carisma e recoñecido 
como o líder emblemático da loita 
de.Liberación Nacional de Timor, 
atopamos tamén a Xanana Gusmao 
como intelectual, e hoxe é _un aos. 

Xanana Gusmao conducido ao tribunal de Dili. REUTER 

poetas máis importantes da causa 
maubere. O seu berro poético fonna 
parte dese cántico épico e transcen
aental que se harmoniza na inconti
nencia social de toda a loita que rea
liza o seu povo e que parte e seiva 
da poesía de Borja da Costa, autor 
do himno nacional de Timor, asasi
nado pola dictadura de Suharto. 

Nesta contenda, a poesía é renta-

bilizada por logrados poetas cívi
cos como Ferna!Jdo Sylvan, Borja 
da Costa, Eugénio Salvador Pires, 
Oky do Amaral, M. Leto, Mali 
Manek, Jorge Lauten e polo pro
pio Xanana Gusmao. A súa poéti
ca é simples e fondal, á vez, sen 
grandes traballos estéticos e cunha 
dimensión _humana e unha forza 
extraordinaria contra a cruel re-

- presión que padece o seu país.• 

·•• ......... . 
g::>átria 

Pátria é, pois, o sol que deu o ser 
Drama, poema, tempo e o espa~o 
Das gera~éies , que passam, forte la~o 
E as verdades que estamos a viver. 

Pátria ... é sepultura ... é sofrer 
De quem marca, co'a vida, um novo passo. 
Ao povo -urna Pátria- é, num tra~o 
simples ... Independencia até morrer! 

Do trabalho o ber~o, paz, tormento, 
Pátria é a vida, orgulho, a alian~a 
Da alegria, do amor, do sentimento. 

Pátria ... é tradi~éies, passado e heran~a! 
O som da bala é ... Pátria, de momento! 
Pátria ... é do futuro a esperan~a! 

E1egia ao soldado maubere 

Reconhe~a o Mundo teu grii valor 
Nesta hora amarga de urna guerra triste 
Em que um grupelho infeliz d'arma em riste 
Massacrou o Maubere, regou-o de dor! 

Provaste em fa~anhas teu prato amor 
Irado já, dos crimes que tu viste ... 
Soldado, em ti, a justa causa existe 
Pois doutro modo só seria rencor! 

Estranhos <leste tempo ou doutra eras 
. Amorda~ar quiseram as tu as gentes 

De cobi~a ávidos, viio quimeras ... 

Combateste com firmeza os dementes! 
Sabes do Povo filho ser, deveras
Ergueste teu punho .. . Tua Pátria sentes! 

medusa 

R~~i;da 
(;ríti~a Española 
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Crónica 
d·o Consello 
de Galiza 
en Europa 
Xavier e 
· César Alvajar 
sostiveron 
o organismo 
até 1976 
Hai uns meses cumpríronse 50 
anos da criación do Consello de 
Galiia, como xa lembrou nestas pá
xinas X.an Carballa, organismo que 
representa un fito no proceso de au
togovemo galego. Esta espécie de 
fideicomisariato (esa é a definición 
xurídica) da vontade popular dos 
galegos, criouse o 15 de Novembro 
de 1944, segundo a sua Acta funda
cional que aparece asinada en Mon
tevideo polos únicos deputados ga
legos que vivían exiliados en Sula
mérica: Castelao, Suárez Picallo, 

Alonso Ríos e El
pidio Villaverde, 
dándose a circuns
tánda de que os 
tres primeiros eran 
deputados polo 
Partido Galeguista. 
A eles sumouse en 
194 7 o deputado 
Alfredo Somoza, 
quen conseguiu 
agacharse durante 
anos e logo fuxir 
do franquismo, e 
que era por certo 
parente de Caste
lao. Este exerceu a 
sua representa
ción e presjdéncia 
mentres viveu. E 
son os anos da 
sua presidéncia 
nos que o Conse
llo acada meiran
de vitalidade. 

O Consello de Xavier Alvajar no seu despacho do Governo republicano 
Galiza tivo dele- no exilio en Paris, 1959. 
gados en vários 
países (México, Uruguai, Chi1e.,.) 
mais foi a delegación en París a 
que desenvolveu un labor máis 
jmportante nos anos sesenta e se
tenta. E isto pota razón de que na 
Franza tiñan a sede o Governo da 
República, a Generalitat de Cata-
1 uña, o Govemo Basco e os parti
dos políticos antifranquistas. 
Unha grande parte da documenta-

ción e .correspondéncia que o 
Consello de Galiza mantivo coa 
sua Delegación en Europa foi .Pu
blicada nestes últimos anos no 
Anuario Brigantino, publicación 
que edita o Concello de Betanzos 
e que quizais non teña a divulga
c~ón que merece. A ela (Anuarios 
nº 11, 12 e . 13, corresponden tes a 
1988, 1989 e 1990) deben acudir 

'Rafael Dieste 
"Era un tempo 
de entusiasmo .. . JJ 
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os interesados neste ·capítulo da 
história contemporánea da Galiza, 

·como unha fonte de primeira man. 

O Consello de Galiza nomeara de
legado seu en Europa a César Al
v aj ar, xornalista coruñés de "La 
Voz" exiliado en París, republica
no histórico, escasamente autono~ 
mista e galeguista, mais tamén un 
dos galegos mellor relacionados 
cos dirixentes republicanos. 

Ao ano seguinte da morte de Cas
telao, Antón Alonso Ríos como . 
secretário do Consello, solicítalle 
a Alvajar un detallado informe da 
situación e espectativas políticas 
das institucións republicanas no 
exílio e dos proxecto de futuro. 
Este enviou un amplo informe, no 
que consideraba necesário que 
Galiza estivese representada no 
Movimento Europeu, no que xa 
estaban Cataluña e Euskadi, reco
mendándolle ao Consello que en
viase un delegado a París, dedica
do exclusivamente a representar á 
Galiza, cargo para o que incluso . 
fixo as suas propostas. O Consello 
de Galiza, porén, non enviará a 
ninguén e insistirá en que o pró
prio AJvajar asuma a delegación. 

Será Suárez Picallo o que remate 
convencendo a Alvajar, mais isto 
non acorrerá até 1957. César de
sempeñará o cargo até a sua morte 
en 1965, axudado polo seu fillo 
Xavier con carácter de delegado 
suplente: "Traballamos sós, sen 
nengunha axuda dos galeguistas do 
interior, porque estes non oferecian 
confianza política aos membros do 
Consello de Galiza". Loitan por in
tegrar as Irmandades Galegas na 
Unión de Forzas Democráticas, ao 
non seren consideradas un partido 
"ortodoxo", e no Movimento Euro
peu, onde tiña predicamente o co
ruñés Salvador de Madariaga. Ade
mais, as dificulda-

mo aparece Valentin Femández, es
curo personaxe de traxectória políti
ca escabrosa. Con estes será cos que 
Xavier Alvajar manteña comunica
ción. De todos eles, Picallo era para 
Xavier Alvajar o único que tiña un
ha visión política acertada no refe
rente á irnportáncia que tiña para a 
causa de Galiza o que se fixera en 
Europa. Segundo X. Alvajar, Ra
món Piñeiro endexamais intentou 
manter contacto co delegado en Pa
ris, pésie a que viaxou á Franza en 
várias ocasións. Claro que o gale
guismo do interior que este repre
sentaba non acreditaba na utilidade 
política do Consello. Tampouco "un 
xoven economista, do grupo de Pi
ñeiro, que naquela época seguía un 
curso en París" estabeleceu contac
to. Si o fixo, en cámbio, Luís ''Foz", 
da UPG, refuxiado en París por mor -
da movida estudantil do 68 e de 
quen Alvajar fixera de valedor <lian
te da policia francesa. 

O Consello, cada vez máis inope
rante coa morte paulatina dos 
membros fundadores, vaise desin
tegrando paseniñamente. Unha 
parte dos seus membros son parti
dários de ceder o protagonismo ao 
grupo Galaxia. Valentin Femán
dez nas últimas cartas emprega o 
español, idioma que usan sempre 
os Alvajar. No verán de 1974 
aquel comunícalle a Alvajar a sua 
dimisión, facendo duras críticas 
aos compañeíros do ConselJo. Al
vajar segue carteándose con Fer
nández e non recebe nengunha do 
Consello, nen sequer o cese deste 
se Ue notifica. O Consello estaba 
morto irremisibelmente. Isaac Dí
az Pardo, cando escrebeu sobre es
ta etapa do exflio, afirmou que o 
Consello de Galiza morreu xusta
mente coa ampliación que realizou 
en 1860, xa que alteraba totalmen
te o princípio de Fideicomisariato. 
De todos os xeitos ben pouca acti-

vidade tivo a partir 
des materfais para 
desenrolar o labor 
eran grandes, xa 
que nen o pai nen o 
fillo tiñan exclusi
vidade e precisaban 
de gañarse un salá
rio para vjver, ain
da que o seu traba
llo tivese a ver coa' 
burocrácia nas ins
titucións republica
nas. O Consello co
bre unicamente 
gastos de despraza
mentos e estáncias 
en asembleas e reu
nións políticas que 

Segundo 
daí. A batalla poJí
tica estaba en Eu
ropa e a actividade 
correspóndelle ao 
delegado en Paris. X. Alvajar, 

Ramón 
Piñeiro 
endexamais 
intentou 

Xavier Alvajar, 
que segue a manter 
relacións políticas 
(asiste convidado 
ao Congreso do 
PSOE en Suresnes, 
por exemplo) aban
dona definitiva
mente a representa
ción do galeguismo 
de América no 
1976. De volta na 
Galiza, cun paso 
efémero pola Al
caldía de Carral, 
redacto u uns 
"Apuntes ... " escla
recedores, aos que 
puxo este colofón: 

man ter 
contacto 

· teñen lugar en 
Bonn, Londres e 
outras cidades eu-
ropeas. 

co delegado 
en Paris, pésie 
a que viaxou 
á Franza en 

Á morte do pai, Xa
vier puxo o cargo a 
disposición do 
Consello. Este non 

várias 
ocasións 

lle aceitou a dimi-
sión, pola contra ró-
gaJl e que aceite o 
nomeamento de delegado titular. E 
de delegado seguiría até a morte de 
Franco, cando decide regresar á 
Galiza, nuns anos agónicos p~a o 
Consello de Galíza, se é que non 
estaba xa morto. 

Uns meses antes que César Alvajar, 
morrera en Outubro de 1964 Suárez 
Picallo, secretário e coordenador do 
Consello de Galiza. A aquel substi
túeo o seu fillo Xavier e a este An
-tón Alonso Pérez, posteriormente 
Manuel Martínez Lamela e por últi-

"Aquí rematou a 
actuación da Dele
gación do Consello 
de Galiza en Paris e 

para Europa. Non fago nengun co
mentário final porque coido que a 
cousa e.stá máis que clara e que as 
manobras suxas que se, realizaron 
nos últimos momentos para rematar 
co Consello e as suas Delegacións 
saltan á vista dos que lean atenta
mente estas liñas baseadas en docu
mentos que ol,:Jran no meu poder. 

Alá os que se din galeguistas coas 
suas conciéncias ! "+ 

XESUS TORRES REGUEIRO 
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A TVG criará un departamento 
de produción para fomentar obras de ficción 

. Teria un orzamento de 100 mil~óns anuais para películas e s~ries 
• ÓSCAR LOSADA 

A TVG ten previsto 
formar un departamento 
de produción adicado á 
ficción, cun orzamento 
inicial de .100 millóns de 
pesetas. A proposta foi 
acollida con optimismo 
polos produtores como 
"un primeiro paso" ou 
como "a aprobación 
dunha asignatura 
pendente", afirmando 
que á televisión pública 
correspóndelle o papel 
de tirar do audiovisual 
galego". 

A nova equipa reitora da TVG, 
presidida por Francisco Campos, 
vai dar un paso para pór uns ali
cerces sólidos no audiovisual ga
lega. A iniciativa xurdiu nunha 
xuntanza na que estaban presen
tes o presidente da Xunta, a cúpu
la directiva da TVG e represen
tantes do audiovisual do país co
mo Pancho Casal, Valentin Carre
ra, Capanas Cao (produtores), 
Rosa Alvarez en representación 
do colectivo actoral, Manolo 
González (director de Escala de 
Imaxe), Pepe Coira (director do 
CGAI) e Luís Hueso da Universi
dade de Santiago. 

,A primeira medida consistirá na 
formación dun departamento de 
produción externa na TVG, presu
miblemente dirixido por Xosé 
Manuel Barreira, para soerguer 
ficcións galegas coa Televisión 
como co-produtora ou mercando 
direitos de producións galegas. 
Ese capítulo de ficción abranxe as 
longametraxes, as telecomédias 
ou séries feítas propriamente para 
televisión. Este departamento te
ria, nun princípio, un oriamento 
de 100 millóns de pesetas, idénti
ca cantidade á que este ano adica 
a Consellaria de Cultura a subven
cións para o audiovisual. 

Os representantes da Televisión 
de Galiza declinaron facer comen
tários verbo do asunto, aducindo 
que debían ser os profisionais do 
sector os que falaran do tema. 

Máis claridade 

Pacho Casal como representante 
da Asociación de Produtoras opi
na que "o que ternos que facer é 
que a TVG aclare os presupostos 
que ten para o ·capítulo de produ
ción externa e criar un departa
mento que se ocupe das produ
cións galegas, separado do que é a 
simples compra de produtos tele
visivos para emitir". 

Outras das suas consideracións é 
que "a TVG nos comunique as 
suas necesidades de programación 
por adiantado para así as produto
ras presentaren proxectos quepo
dan ser do seu interese. A rela-

ción, ademais, non debe ser só pa
ra produtos xa elaborados senón a 
proxectos que podan comportar o 
interese da Televisión de Galiza". 

Niso coincide Xosé Xoán Cabana 
Cao, do grupo EA VE: "Este aparta
do debe permitimos investir en -de- · 
senvolvimento de pro~ectos. Até 
agora, os proxectos apresentábanse 
e quedaban morios nunha gaveta. É 
fundamental dar o paso de estudar 
e preparar proxectos, traballando en 
guións, con posíbeis 

te produción galega. A asignatura 
pendente da TVG é a ficción e un 
xénero esquecido como é o docu
mental, que non as reportaxes tele
visivas, que son outra cousa. Al
guns vimos reclamando desde hai 
tempo que a TVG aprobe por fin 
esa asignatura". 

Es'te impulso para o audiovisual 
galego servirá en opinión de Pan
cho Casal "para clarificar e racio
nalizar a producióri coa TVG. Te-

rnos que lograr 
que a TVG apoie co-produtores e _va

lorando o mercado 
que poda ter o pro
d u to. Hai que ter 
catro ou cinco cau
sas en marcha, das 
que se farian as que, 
a priori, oferecesen 
unha meirande cali
dade. Isto non é ga
rantía de éxito, pero 
hai moitas máis op
c ión s de telo se· 
existen un bon nú
mero de produ
ci6ns". Para Caba
nas, "A TVG é o 
motor do audiovi
sual" gaJego. Sen ela 
vai ser moi compli
cado facer no país 
cousas importantes. 
Unba TV ten que 
cumprir moitas mi-

'A . asignatura 
ao noso cinema,. 
que sexa foco dun 
sector produtivo. 
Para que o audio
visual galego poda 
funcionar necesita~ 
mos á televisión 
de Galiza, é que 
considere ó noso 
traballo. Para man
ter unha fluída re
lación profisio-' 
nal". 

sións, entre delas o 
de ter un apartado 

: pendente 
da TVG é a 
ficción e 
un xénero 
esquecido 
como é o 
documental, 
non as 
reportaxes 
televisivas 

Para Cao esta 
aposta debe permi
tir que os galegas 
fagan e ollen-, pola 
sua canle própria, 
"desde longame

XOSÉ XOAN CABANÁS traxes, nos que po-
deriamos compati
bilizar os direitos 
de antena (versión 
galega para TVG e 

de ficción galega, que non o tiña 
até agora. Nos espazos de entreti
mento, sen avaliar resultados, exis- 1 

española para outta canle), até te
lefilmes dunba hora feifos en cine
ma para consumo televisivo deica 
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as famosas tele-comédias que 
adoitan conectar fortemente coa 
audiéncia". Cando se puxeron de 
moda estas séries humorísticas, to
das as canles, agás a TVG, produ
ciron realizacións con ese formato. 

"Esperemos que sexa o comezo 
dunha nova etapa de diálogo entre 
a TVG e as produtoras que, polo 
momento; non exisita, para elabo
rar produtos galegos. Deste xeito, 
a TV cumpriria co carácter de ser
vizo público que ten", afirma Pe
pe Coira (director do Centro GaJe- · 
godas Artes da Imaxe). 

Un orzamento de partida 

"Se adicasen mil mill6ns para ese 
departamento, haberla unha respos
ta profisional para poder' facer tan.: 
tas cousas? pergúntase Casal. Este 
paso que se vai dar este ano hai que 
apoialo e estimulalo, e n6s debe
mos conseguir· os mellares produ
tos posíbeis para que isto teña con
tinuidade e se princípie a crer no 
audiovisual do país. Se isto se con
solida vaise marcar claramente un
ha liña divisória entre o antes e o 
despois para a produción galega. 

· Para Coira, "débense criar, dunha 
vez, as vias de diálogo precisas, 
estábeis e profisionais, para po
dermos contar con produci6n pró-

. pria continuada. Isto debe facilitar 
os-proxectOs e obter os cauces pa
ra desenvolveros correctamente. A 
imaxe galega precisa que este pro
xecto funcione, senón nunca vai 
existir un audiovisual gal ego"• 

Os galegas de Luar na Lubrr; trunfan xunto a Four Meit & A Dog 
Celebrouse en Porto o VI Festival Intercé1Jco 
• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

O relóxio marcaba a 1 h. da ma
drugada. Recén encetado o Luns 
día l O do pre ente me , o Cinema 
do Ten;o do Porto rexi taba un 
cheo ab oluto; unha marea de afei
zoado resi tian cos seus aplausos 
a dar por concluído definitivamen
te o VI Festival lntercéltico. No 
cenário, os irlande es "Four Men 
& A Dog" cumprian a súua fun
ción: peche espectacular dun acon
tecí mento, que é xa referéncia 
obrigada para todo melómano 
atraído polo mundo do "folk". 

"Four Men ... " confundianse cun 
público absolutamente condiciona
do polo que acontecia no cenário, 
protagonizando un desmadre colec
tivo que discorreu entre sons de 

"'country", "blues", "rockabilJy", 
"polka'', "jigs", algunha canción 
melódica ... por veces presentin que 
en calquera momento aparecerian 
no palco Presley ou Dylan, pero 
non, os catro músicos amosaron, 
máis unha vez, que o mundo anglo
americano existe, é real, que o tra
fego atlántico fai xennolar unha ex
presividade ambivalente europeu
americana. O ano pasado foran 
"Dervish" e o anterior "The Chief
tains" quen pecharan senllas edi
cións do "lntercéltico"; e igualmen
te foron brilantes colofóns. Abofé 
que dificilmene poderla ser mellor, 
habida conta da enerxia dos músi
cos irlandeses no palco. No ·caso de 
"Four Men ... ", o grupo descansa 

Four men anda dog. 

no voluminoso Gino Lupari o seu 
principal atractivo visual; El ven 
sendo a máis patente mostra de de
sinibición sobre o cenário. 

Luar na Lubre 
desde Galiza 

Pero o éxito acadado pola actua
ción estelar non impede lembrar e 
reviver na memória a madurez 
amosada polos nosos p,aisanos 
"Lmu na Lubre", que compartiron 
pako na noite da despedida. 
"Luar ... " deron cun desenroló fluí
do do concerto, no que non fallaron 
pequenas presentacións do repertó
rio, detalle que se agradece non 
evento coma este, cultural a fin de 
contas, e máis sendo como é o · fol-

klore galego, do máis rico que se 
poida atopar nesta franxa atlántica 
europea. Frases breves, as precisas 
para ir enfiando un amplo abano 
que inclue notas de "muiñeira", 
"marcha procesional", "xota", 
"carballesa"~ "jig'', "riveirana" ... re
cordaron a Ricardo Portela, experi
mentaron en aJgunha peza e sairon 
airosos. Parte do · repertório foi de
senvolto a xeito de "suite':, desem
polvaron a zanfona -instrumento de 
difícil afinación no palco-, e estabe
leceron un doado punto intermédio 
entre a sua variada instrumenta
ción, xa que é unha formación nu
merosa -oito músicos-, e porén co
rren o perigo, neste caso .evitado, de 
saturar ao respeitábel. "Luar. .. " 
manifestaron a sua doble faciana 

melódico-marchosa, e en todo mo
mento fixeron gala dunha coidada 
exquisitez. Entre a crítica foi espe
cialmente ben recebida a voz de 
Ana Espinosa, que cecáis· debera 
ter c~tado máis, pero despedíunos, 
a xeito de propina, cunha "Moifa 
soidade" que dignifica o noso idio
ma coma poucas cancións teñan 
feito na nosa história. 

Dos Fairport a Realejo 

"Fairport Convention", agardados 
por razóns óbvias, aproveitaron pa
ra apresentar o seu novo disco, 
"Jewel in the Crown", que recorda, 
unha vez escoitado con .vagar, esa· 
onda californiana baladística que 
tan importantes nómes deu nomea
damente na cena "rock'', e os "Fair
port ... ", que son a versión inglesa, . 
case precursora do "folk-rock'', ar
tellaron en Porto un repertório con 
abundáncia de temas tradicionais, 
pero peneirados polos arranxos do 

.. grupo. Quen tivo retivo, xa saben, e 
os egréxios carrozas tocaron coma 
unha xoven banda eléctrica de evi
dente pouso "folki". 

Os bretóns "Skolvan" son músi
cos qµe simultanean o "folk" coa 
pedagoxia musical, e aportan ªº 
panorama internacional da espé
cie a solidez dun son con ncmea
ción de orixe. Distínguense por un 
ritmo implacábel, tanto que poden 
chegar cansar; utilizan a guitarra 
como instrumento de percusión; 
nen que dicer tén que saben o que 

se traen entre mans, e porén dan 
cun son compacto, que os conver
te, á marxe de gostos particulares, 
nun grupo incuestionábel. 

Outra formación veterana, "Boys 
of the Lough", da Escoza, conside
ran o palco como a prolongación 
da sua própria casa, detalle habi
tual no panorama "folk". Montáro
no en base a "reels", "jigs" e can
cións. "Boys ... " recriáronse no seu 
estilo, sen acadar máis capacidade 
de sorpresa entre o auditório, Con
firman, ao igual que os "Fair
port ... ", ainda que con menor for
tuna que aqueles, a sua condición 
de lendários "folkis". 

O Festival deparou a sorpresa do 
grupo anfitrión: por portugueses e 
por primeira actuación no Festival, 
"Re&.lejo" mereceron sobre si a 
atención dun grupo con moito máis 
futuro que pasado. Cunha forma
ción camerística, son empastado, 
próprio de música medieval, e un
ha violoncellista -Ofélia Ribeiro
polivalente, que o mesmo tece un
ha melodia que acompaña rítmica
mente a composición de tumo; a 
zanfona -Fernando Meireles- ta
mén lle dá ao grupo ese carácter 
ambivalente clásico-popular. No 
repertório, "Realejo" incluíron un
ha "Dan~a Galega'~ e máis o céle
bre "Cego andante", que os aproxi
ma ao noso País. Agardamas o seu 
primeiro disco, xa que, a bon segu
ro, serán o novo nome a ter en con
tado "folk" luso.• · 
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Convocatórias 

Concurso nacional 
de regueifas 
O Centro Cultural Valadares de Vigo 
e a Agrupación Cultural O Facho da 
Coruña, xunto coa Mesa pola Nomali
zación Lingüística e a Federación de 
Asociacións Culturais 'Galegas con
vocan o primeiro concurso nacional de 
regueifas. Para participar hai que reme
sar, antes do 10 de Maio, os dados per
soais (nome, enderezo, telefone) ':!o no
me da cidade na que prefire concursar, 
Vigo ou A Coruña, ao Apartado de Co
rreos 46 da Coruña. Tamén se admiten 
inscricións polo teléfono (986) 46 86 
84. O concurso consta de duas probas. 
Unha prévia terá lugar na Coruña (o 14 
de Maio ás 10,30 da mañá na sala Fon
seca) e en Vigo (odia 14 ás 11 da mañá 
no auditório do Concello). A final será 
o dia 17 no local do Facho (A Coruña). 
A regueifa será de 20 minµtos entre pa
rellas sorteadas sobre un tema escollido 
pola organización. Maior información 
no (986) 48 86 84. 

Mostra ourensá 
de curtametraxes 
O Colectivo Phanzynex e a Casa da 
Xuventude de Ourense, convocan o 
Prémio Cinecenta da I Mostra de Cur
tametraxes Amater. Cada concursante 
pode apresentar un máximo de 3 curtos 
que non poden durar roáis 35 minutos. 
O tema é libre, ainda que valorarán a 
narrativa cinematográfica antes da sim
ples experimentación, e o soporte pode 
ser VHS, Beta, Super 8 ou 16 mm. O 
prazo de entrega remata o 30 de Maio 
na Casa da Xuventude: Celso Emílio 
Ferreiro, 27. 32004 Ourense. A Casa da 
Xuventude paga os portes no caso de 
utilizar a empresa Redex: (988) 24 77 
95. Para que devolvan as fitas hai que 
especificalo no boletin de inscripción, 
ainda que agradecen quedar cunha có
pia. O prémio é de 25.000 pta., e roáis 
unha estatuiña deseñada por Roberto 
Araújo. A órganización non quedará 
cos dereitos de nengunha fita. 

Obradoiros 
de leitura infantil 
A agrupación cultural O Facho organi
za os Sábados de cada quincena de 11 
a 1 da mañá, obradoiros de leitura in
fantil en galego. Van dirixidos a nenas 
e nenos de 4 a 13 anos, e son gratuitos. 
Quen desexe participar ten que chamar 
ao (981) 12 01 56, deixar nome e idade 
dos nenos, e un teléfono de contacto. 

Xornadas de língua 
e literatura 
A Asociaeión Sócio-Pedagóxica Gale
ga organiza a V edición das Xomadas 
de Língua e Literatura, do 28 ao 30 de 
Abril na Escola Universitária de EXB 
en Santiago. As xornadas están homo
logadas pola Consellaria de Educación, 
cun prezo de matrícula de 6.000 pta., 
con descontos de 2.000 pta. para estu
dantes e parados e de 4.000 pta. para 
sócios da AS-PG e afiliados da CIG. 
Os seminários contan coa presenza de 
X.L. Axeitos, Elvira Souto Presedo, 
Miguel Anxo Femán-Vello, M. Rosales 
Cereijo, Xosefa Lago V ázquez, Marga 
Romero, Miguel Mato Fondo, Aurora 
Marco, X.M. Freixeiro Mato, M. Fe
rreiro, Antón Tovar, Rábade Catinhei
·ra, Maria dos Anxos González, M. Ro-

ActividadeS 

Semana de filosofia 
de Pontevedra 
A Aula Castelao de Filosofia organi
za a XII Semana Galega de Filosofia, 
baixo o título Filosofia e xénero do 17 
ao 21 de Abril no auditório da Caixa 
de Aforras de Pontevedra. As xorna
das divídense en sesións de mañá (con 
relatório de 10,30 a 12 h. e debate de 
12,30 a 14 h), tarde (con mesa redonda 
de 16,30 a 18 h., e debate de 18,30 a 
19,45 h) e noite con debates de 20 a 
22 h. Odia 17, a mañá Amelia Val
cárcel (Universidade de Ovieu) fala de 
Jgualdade e xénero; á tarde tratan a 
División sexual no traba/lo, Virginia 
Ferreira (U. de Coimbra), Marcial 
Gondar (U. de Santiago), Lidia Senra 
(Secretária Xeral do Sindicato Labre
go Galega), e Nanina Santos (Asocia
ción Galega da Muller); a noite Bego
ña Aretxaga (U. de Harvard) fala de 

dóguez Fer, Xulio Valcárcel, Luciano 
Rodríguez Górriez, A. Álvarez Cácca
mo, Jenaro Marinhas del Valle e Pilar 
Garcia Negro. Tamén haberá un debate 
sobre a narrativa galega actual, con Su
so de Toro, Francisco Alonso Lois Dié
guez e Xosé M. Martínez Oca. Amais 
aproveitan as xomadas para proxectar 
os vídeos didácticos sobre Otero Pedra
yo, Cunqueiro, Celso Emílio, Luís Pi- -
mente!, Carvalho Calero e Luís Seoane. 

Monográficos 
da Esc::ola Alento 
A Escota Alento de Educadores no 
Tempo Libre (Santiago), adicada á 
formación de monitores oferece unha 
série de cursos monográficos aberto a 
mestres ou calquer outra persoa intere
sada na intervención sócio-educativa. 
Os cursos máis próximos: Animación 
á leitura, para o 22 de Abrif Reciclaxe 
para a expresión plástica, 6 de Maio; 
e Facer rádio, 20 e 27 de Maio. Os 
cursos caen e Sábado de 16 a 20 h. no ' 
Centro Xove de Santiago. Os prezos 
andan entre as 4.000 e as 7 .000 pta. In
formación e inscricións na: rua do Vi
tar, 68-3º. Ou no teléfono (981) 58 00 
33, de Luns a Venres de 11 a 14 h: 

Roteiros para rapaces e 
raparigas 
A A~ociación a Nau Catrineta organi
za unha série de itinerários por diferen
tes pontos ·da Gal iza dirixidos a rapaces 
e raparigas de entre 12 e 16 anos. As 
fragas do Eume, o Monte Pindo na Se
rra do Barbanza, e o entorno do Tambre 
son os lgares escollidos para os itinerá
rios. A próxima saida é o -20 de Maio: 
As lagoas, os montes sagrados e pe
troglifos do Pindo. A inscrición custa 
1.500 pta.; e fica aberta no local da aso
ciación: rua do Vilar, 68-3º (Santiago). 
Maior información no (981) 58 00 33. 

Concurso 
de cantos infantis 
A agrupación cultural O Facho convo
ca o XXVIII Concurso Nacional de 

·Cantos Infantis, con duas seccións: 
contos pata nenas e cantos de nenas. A 
sección de cantos de nenas divídese en 
3 grupos: de 12 a 14; de 9 a 11, e de 6 a 
8 anos. Os traballos de tema libre, de
berán ser inéditos e dun máximo de 6 
fólios mecanografados a dobre espazo. 
Cada concursante pode enviar cantos 
cantos quixér, antes ·do l de Maio, por 
triplicado e baixo plica a Agrupación 
Cultural O Facho: Federico Tápia, 12-
IºC. Apartado de Correos 46. 15004 A 
Coruña. Os prémios de cantos para ne
nos van de un prirneiro de 45 .000 pta., 
a un segundo de 20.000 pta. Para can
tos de nenas hai dous prémios lotes de 
libros por grupo de idades. 

Imaxina 
A asociación cultural Alexandre Bó
veda organiza obradoiros de pintura 
para rapaces de 11 anos en diante, e de 
artes plásticas de para nenos 5 a 1 O 
anos. Información en: Emília Pardo 
Bazán, 25-2º (A Coruña), de 5 a 9. 
(981) 24 43 55. 

·planta Rock 
O bar Planta Baixa convoca un con
curso de rock aberto a grupos de toda 

Nación e xénero. O día 18, á mañá 
Ángel Santos Guerra (U. Málaga), tra
ta a Educación e o xénero; á tarde fa
lan da Actuación das leis os ponentes: 
Maria Xosé Agra (U. de Santiago), Pi
lar Garcia Negro (Deputada do BNG), 
María Xosé Porteiro (Deputada do 
PSOE) e Teresa Femández Piñeiro 
(deputada do PP); pola noite Empar 
Pineda (da Coordenadora do Colectivo. 
de Feministas Lesbianás) e Jordi Petit 
(da CoordenaQora Gai-lesbiana), deba
ten sobre Opcións e perspectivas se
xuais. O día 19, á mañá Maria Herre
ra Lima (UNAM Méx.ico) pronúncia 
unha conferéncia sobre Ética e xénero; 
á tarde Carmen Blanco (U. de Santia
go), Aurora Marco (U. de Santiago) e 
Elvira Souto (U. da ·coruña), han tra
tar O xénero na literatura; e pola noi
te Lidia Falcón {directora da revista 
Poder y Libertad) fan un achegamento 
á rel¡ición entre muller e poder políti-

axenda 
Galiza (pagan o desplazamento aos 
que sexan de fóra de Vigo). Como 
prémio do certame editarán un CD cos 
grupos seleccionados. Admiten ma
quetas até o 30 de Abril no: Planta 
Baixa . Lepanto, 19. 36201 Vigo . 
Maior información no (986) 22 02 07. 

Prémios Alecrin-Alacrán 
O grupo de estudos sobre a condición 
da muller Alecrín, convoca a sétima 
edición dos prémios Alecrin-Alacrán. 
Calquer persoa, grupo ou institución 
pode facer proposta de candidatas/os. 
O prémio Alecrin propón persoas ou 
grupos que destacaran na defensa dos 
intereses das mulleres, ,pala contra o 
prémió Alacrán vai .destinado a actua
cións en detrimento dos intereses das 
mulleres. As propostas deben chegar 
antes do 28 de Abril a: Alecrin. Garcia 
Barbón 30-5º oficina 8. 36201 Vigo. 

Concurso de guións 
de animación 
A Escota de Imaxe e Son convoca un 
c.oncurso para a realización dunha cur
tametraxe de 10 a 15 minutos dirixida 
ao público infantil e xuvenil. A apre
sentación ten que ser antes do 15 de 
Maio nas oficinas de Studio XXI: 
Francisco Añón, 4 baixo. A Coruña. A 
produción terá que rematar antes de 
Decembro de 1995, e farase nas insta
Jacións e con equipas (16 ou 35 mm) 
da EIS. Studio XXI aporta 500.000 
pta. para a realización do proxecto. 

Certame Ourense 
de banda deseñada 
Convocado pola Casa da Xuventude 
de Ourense, e xa na quinta edición. O 
prémio admite cómics de tema e técnica 
libre, en galega ou portugués, branca e 
negro ou cor, cun formato que ande en
tre un mínimo de DIN A4 e µn máximo 
de DIN A3. A extensión há de andar en
tre as 2 e as 6 páxinas, que se poden en
tregar na Casa da xuventude: Celso 
Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ourense. 
Antes do 10 de Xuño e baixo unha pli
ca que inclua os dados persoas (nome, 
enderezo, teléfono e fotocópia do DNI). 
Cada autor pode apresentar tantas obras 
como desexe para acceder a un primeiro 
prémio de 100.000 pta., ou catro acésits 
de 25.000 pta. Para calquer asunto diri
xirse á Casa da Xuventude: (988) 22 85 
00, fax (988) 24 99 30. 

Certame-de vídeo 
na escola 
A Escota de Imaxe e Son organiza o 
lI/ C ertame Galega de Vídeo na Es
cala aberto a todos os centros de en
si°'o da Galiza. As obras non poden 

· sobrepasar os 30 minutos e han de 
chegar en fita VHS. A organización 
estabelece catro categorias: Criación 
documental, Animación, Experiéncia 
e Vídeo didáctico. A cuantía dos pré
m ios darase a coñecer en Semana 
santa. Para se inscreber hai que en- · 
viar as obras xunto co boletin de ins
cr ición, antes do l de Xuño de 
1995, á: Escala de lmaxe e Son. Ví
deo na EscÓla. Someso, 6. 15008 A 
Coruña. Os traballos escolmados pa
sarán a própriedade da vidioteca 
educativa do Congreso Internacio
nal de Pedagoxia da Imaxe. • 

co. O día 20, á mañá Fran~oise Collin 
(College de Philosophie de Paris) pro
núncia a charla Do moderno áo pos
moderno:· praxe da diferéncia dos se
xos; pola tarde Lourdes Méndez (U. 
do País Basca) , Antonia Muñoz (da 
revista Festa da Palabra Silenciada) 
e Tareixa Navaza (xomalrsta), discu
ten no debate Na imaxe: o visíbel e o 
invisíbel; e pola noi.te Carmen Sar
miento (xornalista), fala sobre A mu
(ler no terceiro mundo. O dia 21, a 
mañá, pódese escoitar Luisa Murara 
(U. de Verana), coa conferéncia O 
amor feminino da nai; a tarde tratan 
o Sexismo ~a educación, Xoán Cu
rrais .Porrúa (do grupo Enxergo), Ma
ri Lires (asesora de ciéncias do CE
FOCOP) e Alicia Pu leo (U. de Valla
dolid); a noite terá lugar a conferén
cia de clausura d-a man de Maria del 
Mar Bonet. Maior información no fax 
(986) 85 50 20 .• 

·o trinque 

Teatro 

Eva Perón. A última obra da 
compañia Arte Livre do 
Brasil está a percorrrer as 
distintas sás de Galiza cun 
traballo que ten por · 

Anúncios de balde 
• Oferécese topógrafo con experién
cia en obra. (982) 16 25 49. 

• XI Torneo de Xadrez Ami.zade da 
Asociacion Máximo Gorki. Comeza 
o Sábado 22. Está aberta a matrícula. 
Para roáis información chamar ao telé
fono (986) 22 44 57, de 17 a 21 h. Ou 
ir á rua Marqués de Valadares, 14-1 11 

oficina . Vigo. 

• Teño 15 anos, estudo nun pre de 
ciéncias exactas. Gosto de ler, escreber 
versos e cantos e moitas cousas. Dese
xo manter amizade a méio da co
rrespondéncia. Escrebar a: Yiezemia 
Rosario Ferrer. P.O. Box 3110. Haba
na 3. 10300 Habana. Cuba. 

• Viaxe para estudantes de 10 a 17 
anos a Dublin durante o mes de Xu
llo. Acompañados por unha titora. 
Chamar ás noites, a partir do 17 de 
Abril ao (988) 70 40 20. 

• Búscase traballo como maqueta
dor. Experiéncia en QuarkxPress e 
Photoshop. Perguntar por Carlos no 
(986) 30 06 68. 

• A Asociación Xuvenil Lagares 
(Cabral-Vigo) e a sua revista O Be
rro Novo van organizar durante o mes 
de Maio unha exposición de fanzins e 
revis~as alternativas. Preténdese 
amasar o mundo editorial alternativo e 
de base do movimento veciñal, xuve
nil, cultural, estudiantil, sindical, musi
cal... Aquelas publicacións que quei
ran estar represetadas poden remesar 
algun exemplar a: Avenida de Santa 
Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. Telé
fono (986) 25 07 03. 

• A banda galega Néboa ven de sa
car a sua primeira casete, editada por 
Treboada e edicións Utopía. Hardco
re pop mesturado con textos en galego. 
Para pedidos, ofertas de distribución, 
concertos, etc. Chamar aos teléfonos 
(986) 22 69 76 (Edo), e (981) 59 61 96 
(Xaime). 

• Desexaria contactar con persoas 
que gosten da numismática e colec
cionen billetes de banco antigos. Ra
món R. Valdés. Apartado Postal 3.417. 
Habana 3. 10300 Cuba. 

Téatro 

Museu 
Matarile Teatro estrea na sala Galán 
de Santiago, o espectáculo Museu, di
rección e guión de Ana Vallés. En ce
na os dias 26, 27 e 28 ás 9,30 da noite. 

Máquina total II 
Chévere Teatro pecha a sua xira por 
Galiza con actuacións na sala NASA 
de Santiago; Do 20 ao 22 ás 10,30 da 
noite, poñen en cena Máquina total //; 
do 27 ao 29 á mesma hora, representan 
Annus horribilis (pícola ópera portá-

. hile). As entradas van a 800 pta. para 
cada sesión. Hai un bono de descanto 
para os dous espectáculos de 1.000 pta. 

Nin me abandonarás 
nunca 
Polo Centro Dramático Galego, do 
25 ao 27 de Abril ás 8,30 do serán, no 

Deportes 

Remo de bancada fixa 

interprete principal a 
Roberto Cordovani, recente 
prémio Compostela de teatro. 
Boa ocasión para lembrar 
que o peso do xesto e da 
palabra en vivo non foron 
absorbidos pola cociña do 
cine ou da televisión. • 

• Troco selos, pegatinas e calendá
rios de peto. Interesados escreber a 
Julio García. Apartado de Correos 
224. 32080 Ourense. 

• Desexo iniciar amizade con persoa 
que goste da Filosotia grega: Sócra
tes, Platón, Aristóteles, Helenismo ... 
Teño 20 anos . Perguntar por Tonio no 
(986) 25 36 18. 

• Alúgase apartamento -amoblado 
en Vigo, na zona de Camélias. (986) 
27 63 96. 

• Vendo e alugo chalet en Asados 
(Rianxo). (923) 26 76 57. 

• A Asembleia da mocidade Inde
pendentista vende as suas novas pe
gatinas Galiza nom é Espanha. Pedi
dos de 4 pegatinas mandando 5 selo 
de 30 a: AMI, Apartado de Correos 
4.624 A Corunha, ou a AMI, Apartado 
de Correos 1.233 Ourense. 

• A Levada-Casa de Labranza, esta
mos abertos todo o ano, praticamos 
agricultura biolóxica, a casa está rode
ada de 45.000 m2 de terreo. Os teléfo
nos de información son (986) 66 64 
13/66 63 05/66 63 33. 

• Ás persoas interesadas nas línguas 
celtas: Viaxes Céltigas dispón de ma
terial para a aprendizaxe así como lite
ratura nas distintas línguas. Podedes 
solicitar roáis información ao Apartado 
de Correos 1.364 (Suc 1) A Corunha. 

• Profesora nativa inglesa dá clases 
de conversación, gramática, fonéti
ca. Todos os níveis . (981) 27 97 26. 

• Língua española, literatura espa
ñola, língua galega, literatura galega. 
Por licenciada en hi pánicas. Con ex
periéncia. A domicílio. (981) 78 27 54. 

• Só, sen problema económico nen 
familiares. De exo relación con eño
ra maior de 48 anos. Apartado de Co
rreo 1 129 A Coruña. 

• Boletim Gralha; um ano informana
do obre a problemática cultural e lin
güística do paf . Envio gratuito. Solici
ta-o no apartado 678. 32080 Ourense. • 

Máquina total de Chévere. 

auditório Gustav.o Freire de Lugo. 

Os Quinquilláns 
Teatro de rua en Fisterra, o Sábado 22 
ás 12 da noite. • 

' Abril 13 Líguiña en Mario 
Abril 15 Bandeira de Moaña campionato territorial 
Abril 23 Campionato da Galiza (final interzonas) Trofeo Conde de Fenosa 



Exposicións 

Juan M. Fortes na Casa da Xuventu
de de Vigo. 

Xóvenes pintores 
barbanzáns 
Até o 16 de Abril, de Luns a Sábado de 
20 a 22 h. e de 12 a 14 e de 20 a 22 h. 
Domingos e festivos, na Casa do Coxa 
en Rianxo. Expoñen Alberto Rodrí
guez Castaño, Salvador Figueira 
Laiño, Xosé Ramón Castaño Moares 
e Antonio Fernández Alborés. 

Nixéria 
O Auditório de Galiza (Santiago), ex
pón até o 28 de Maio, pezas de arte 
tradicional de Nixéria, pertencentes á 
colección Azar. Abre de Martes a Do
mingo de 12 a 19 h. 

Miradas e visións 
Na Casa das Artes de Vigo até o 25 de 
Abril, pódese ver a mo tra Miradas e 
visións con traballos de oito fotógra
fos nóveis. 

Colección Laxeiro 
A Casa das Artes de Vigo oferece unha 
mostra permanente das obras doadas po
lo pintor Laxeiro. Abre de Luns a Ven
res de 11a14 e de 17 a 21,30 h., Sába
dos só de tarde e Domingos de mañá. 

Alfonso Costa 
Expón pinturas na sala da Fundación 
Caixa Galícia en Santiago. Até o 25 de 
Abril de 19 a 22 h., de Lun a Venres. 

Álvaro Vega 
Expón e cultura en madeira, até o 23 
de Abril na Casa de Galiza en Madrid. 

u o ia 
Pintura no Café Rua Nova, até o 16 
de Abril. 

Encontro 
de cultura ib,. rica 
Póden e ver as pezas participantes na 
primeira edición do Encontro, até final 
de Mafo na Igrexa de Santo Domingo 
(Santiago). 

Manuel Porte 
Expón os seus cadros na Casa da Xu
ventude de Vigo. Aberta até o 26 de 
Abril de Luns a Venre de 10 a 14 e de 
17 a 20 h., Sábados de 10 a 13 h. 

Música 

Adi~tos a Deep Purple 
O Xoves 13 ás 8 do serán no Amordis
cos de Vigo, celebran a segunda festa 
do Clube de Adictos a Deep Purple 
en Vigo, con Fire coma grupo invita
do (entraaa 600 pta. con consumición 
incluída). Pola outra banda, o Venres 
14 ás L0,30 da noite, na sala Luna 11, 
terá lugar a primeira festa do Clube en 
Ourense, co grupo Encrucillada (en
trada 500 pta). 

Zen zar 
Apresentan o seu último disco Fascina
dos polo prohibido, no Planta Baixa (Vi
go) o 15 de Abril, e na sala Canciller de 
Madrid o dia 22. zenzar define o seu es
tilo musical: "trata de xuntar o rock po
deroso, a crudeza do punk e a enerxia do 
heavi nunha forma persoaJ e explosiva. 
Rock urbano? Non, non. Heavi rock? 
Non, non. Rok bravu? Non, non. Rock 

. cañeiro e acelerado! Rock Pelouro!" 

Gastón Orellana, Composición en 
verde, 1990. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

As películas do Yeca 
O Cine clube Os Papeiros organiza a 
mostra As películas do Yeca, história 
do cinema en Chantada, aberta na Ca
sa da Xuventude d~ Chantada. 

Medievo'95 
Pinturas e instalacións, do 8 de Abril ao 
14 de Maio no Castelo de Soutomaior. 
A mostra reune traballos de diversos ar
tistas: Alfonso Albacete , Amando, 
Jorge Barbi, Nacho Criado, Hernán
dez Pijuna, Menchu Lamas, Eva Lo
otz, Antón Patiño e Juan Ugalde. 

Alvaro de la Vega. Figura en madeira 
de carballo, (70 cm.). 

Sonicjihad 
O Xoves 20 no Número K de Santiago. 

Filarmónica de Berlín 
O Xoves 20 de Abril ás 20,30 h., no 
centro cultural Caixavigo, actua a Or
questra de Cámara da Filarmónica de 
Berlín, con Cyprien Katsaris ao.JJiano. 
Interpretarán pezas de Mozart, Bach, 
Bartok e Dvorak. 

Orquestra 
da Comunidade 
Autónoma 
O Venres 21 de Abril no Auditório de 
Galiza (Santiago). Interpretarán a Sin
fonía Concertante de W.A. Mozart, e a 
Sinfonía n2 1- en Do de G. Bizet. 

Don Giovanni 
O ciclo audiovisual O pracer da músi-

axenda 
Comunicando 
normalmente 
A empresa Item-aga expón na gale
ria Sargadelos de Ferro!, os seus traba
llos de dinamización lingüística para 
empresas e in stitucións da comarca. 

Canicoba 
Expón esculturas na galeria Sargade
los de Vigo, até o 24 de Abril. 

Paz de la Iglesia 
Obra de pintora venezolana Paz de la 
Iglesia, na galería Bacelos de Vigo,_até 
o 28 de Abril. Abre de 17,30 a 21 h. 

Divertíndonos 
coa ciéncia 
Até o · 18 de Abril na sala de exposi
cións do concello de Cambre. A mos
tra ven a completar a programación da 
semana cultural Instituto de Bachare
lato de Cambre. 

Pintorum musicae 
Obra de Mingos Teixeira, a partir do 
8 de Abril, no pazo da Deputación de 
Pontevedra. 

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. 

Pino Vázquez 
Esculturas no pub Modus Vivendi de 
Santiago. No mesmo local <:!Xpón o 
pintor Ricardo Fontes. As duas mos
tras pechan o 25 de Abril. 

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

Eu consumo ben 
Até finais de Abril no coléxio Alba de 
Vigo. A 11 Mosti:a de Arte Postal re
colle o traballo dunha chea de rapaces 
e rapazas dos centros inscritos no pro
grama Escola e Arte. Esta edición leva 
por título Eu consumo ben, polo que 
resulta unha crítica ao consumismo a 
meio dos deseños dos cativos. 

Xurxo Gómez-Chao 
Pinturas recentes na galería Sargade
los. abre até o 15 de Abril de 10 a 14 e 
de 16,30 a 20,30 h. 

Nordesia 
Na Casa da Parra e en San Martiño 
Pinário (Santiago), até o 15 de Abril. 
Recolle traballos de 11 artistas gale
gas en pintura, fotografia, escultura, 
instalacións e audiovisuais. Expoñen: 
Jorge Barbi , Tono Carbajo, Rosana 
Carnero, Carmen Hermo, Holga 
Ménqez, Isaac Pérez Vicente, An
tón Reixa, Armindo Salgueiro, Xo
sé Teiga, Enrique Velasco e Manuel 
Vilariño. 

Miradas e visións 
· Mostra fotográfica aberta na Casa das 

Artes de Vigo. Até o 16 de Abril, de 
11a14 h. e de 17 a 21,30 h., Sábados 
só de tarde, e Domingos só de mañá. • 

ca do centro cultural Caixavigo, ten 
prevista a proxección en duas partes, 
25 e 27 de Abril ás 8 do s~rán, da fita 
de Don Giovanni de W. A. Mozart. A 
ópera ven interpretada por S. Ramey, 
A. Tomowa-Sintow, G. Winbergh, P. 
Burchuladze, J. Varaday, F. Furlanetto 
e K. Battle. Amais dos coros da Ópera 
do Estado ·de Viena e a Orquestra Fi
larmónica de Viena. Dirixe Herbert 
Von Karajan: Entrada de balde. 

Nordés 
O grupo de folk Nordés actua en Ma
drid os dias 13 e 14 de Abril nos pubs 
Fontana de Oro e The Quiet Man. 

Orquestra sinfónica 
l].úngara 
O Mércores 19 no Teatro Principal de 
Santiago. Dirixe: Adam Fisher, coa 

· mezzosoprano Tamara Takács. • 

Portugal 
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Comédia Eufrósina, de Jorge Ferreira de Vasconcelos. 

Ex osicións 

EN BRAGA: 
Pinturas de López Herrera, até o 29 
de Abril na galería Mário Sequeira 
(07-351-53-62 15 17). 

No PORTÓ: 
José Afonso, poeta, andarilho, cán
tor , organizada pola Associa9ao José 
Afonso; até o 22 de Abril de 10 a 20 
h., na Alfiindega. A ordem do ver e 
do dizer, Colección nacional de foto
grafia da Secretária de Estado. Até o 
14 de Maio na Fundacao Serralves 
(07-351-2-617 51 24). 

EN LISBOA: 
Arte moderna em Portugal Il, até o 
19 de Xuño no Culturgest (07-351 -1-
790 51 55) . A Caixa Geral ae Depósi
tos expuso en en 1993 un primeiro 
conxunto -<le obras baixo o -título Arte 
Moderna em Portugal, agora expón 
unha segunda escolma. Os artistas ex
postos son: Helena almeida, Eduardo 
Batarcia, René Bertholo, Joaquim Bra~ 
vo, Alberto Carneiro, Lourdes Castro, 
António Dacosta, Jorge Martins, Júlio 
Pomar, Joao Vieira e Pires Vieira en
tre outros. Arte da fuga, pinturas iné
ditas de Gaetan, até o 6 de Maio na 
galeria Valentim Carvalho(07-351-1-

Üinema 

O maquinista da Xeneral. 

Buster Keaton 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(Durán Loriga, 10. A Coruña), ofere
ce un ciclo adicado a Buster Keaton. 
Pasarán os filmes A mudanza, A fa
mília da miña muller, O boxeador 

60 86 19). Arte antiga africana, até o 
28 de Abril na galeria Moira (07-351-
1-395 22 94). Jorge Vieira, esculturas 
até o 25 de Xuño nO"Musea do Chiado 
(07-35 1-1-347 32 11 ) . Humberto 
Delgado. O General sen meélo, até o 
20 de Abril na Biblioteca Museu Re-

' pública. Do neolítico ao último em
perador. A perspectiva dun coleccio
nador de Macau. Até Setembro no Pa
lácio Nacional de Queluz (07-351-1-
435 00 39). 

Teatro 

EN LISBOA: 
Comédia eufrosína de Jorge Ferreira 
de Vasconcelos, polo Teatro de Mai
zum, de Martes a Sábados ás 9,30 da 
noite no convento dos Inglesinhos. A 
morte e a donzela de Ariel Dorfman, 
interpretado polo Novo Grupo, de 
Martes a Sábado ás 21,30 h., e Domin
go ás 16 h., no Teatro Aberto (07-351-
1-795 58 22). 3 histórias míticas apó
crifas subversivas de Dario Fo, repre
sentacións no Auditório Carlos Paredes 
(07-351-1-715 45 65). Marly. A Vam
pira de Ourinhos de Carlos Queiroz 
Telles, con Maria do Ceu Guerra e Pe
dro Alpiar~a. no Teatro Cinearte (07-
351-1-396 53 60). Náo ha nada que se 
coma? de Francisco Pestana, interpre
tada por Estrela Nov_ais, Joao Ricardo, 

Carla Carvalho, Marco Horácio 
e Raquel Seixas, no Teatro Cine
arte (07-351-1-395 53 60). A 
pulga tras da orelha de Geor
ges Fey Deau, encenificación de 
Joii.o Mota, con Fernando Go
mes, Eisa Galvao e Cucha Car
valheiro, até Xuño no Comuna 
(07-351-1-727 18 18). 

No PORTO: 
Auto da Índia & Companhia, 
baseado en Gil Vicente, polo 
Teatro das Beiras na Casa das 
Artes, de Martes a Sábado ás 
21,45 h., Domingos ás 16 h . 
(07-351-2-600 43 01). Luzes de 
palco de Amaldo Leite, Carval
ho Barbosa . e Heitor Campos 
Moñteiro, 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 Al

berto (07-351-2-200 45 40).+ 

(os tres para Martes 18 e Mér
cores 19), Martes 13, O ma
quinista da Xeneral (os dous 
para Xoves 20 e Venres 21); O 
ferreiro, O Polo ·Norte, O co-

• · lexial (o Sábado 22 e Martes . 
25); A casa eléctrica, Soños 
imposíbeis e O heroi do rio (o 
Venres 28 e Sábado 29). Os pa
ses son de Martes a V enres ás 
20, 15 h., e Sábados e festivos ás 
18,30 h. A entrada custa 200 
pta., 100 pta. con Carné Xove. 
Infonnación no 8981) 20 34 99. 

A golfa 
O Mércores 19 ás 20 e ás 22,15 h., na 
sala de Caja Madrid, o Cine clube 
Pontevedra pasa en versión orixinal 
subtitulada en castellano A Golfa 
(Franza 1931) de Jean Reno ir.• 
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-O BNG aplaude a homenaxe 
peró denúncia a instrumentalización da sua figura 

Castelao xa ten monumento 
- -

na capital de Galiza 
• CARME VIDAL 

O Presidente da Xunta, 
Manuel Fraga non asistiu o 
domingo 9 de Abril á 

inauguración do monumento a 
Castelao na carballeira de Santa 
Susana en contra do que estaba 

-previsto. Ainda _que o mesmo dia 
do acto o seu nome figuraba no 
programa publicado na prensa 
diária, o conselleiro de Cultura, 
Victor Manuel Vázquez Portomeñe 
xustificaba·a auséncia aducindo ·
"cuestións de axenda". Mª Xesús 
Sainz, presente no actC?, era máis 
simples: "Non sei nada". 

Ali estaban tamén Cuiña, Filgueira Valver
de, Garcia Sabell, Xerardo Estévez e algun 
outro que esquece o ideário defendido por 
Castelao pero saben tamén que non teñen 
outra que achegarse cada vez máis ao dis
curso galeguista ainda que sexa ~on cau
tela. Por iso, Portomeñe preferiu referirse 
ao monumento de Leiro que á obra de 
Castelao. "Esta terra ten a sua história 
máis escrita en pedras que en libr:os" dixo 
o conselleiro de Cultura por non se meter 
coas palabras reivindicativas e ainda ac
tuais do autor de Sempre en Galiza. 

O monumento de Paco Leiro instalouse na 
Alameda de Compostela dez anos despois 
de terse feíto a proposta por un grupo de 
persoas entre as que se encontraba o gale
guista Mariuel Beiras, presente tamén na 
inauguración. O BNG local aplaudiu a ho
menaxe e reclamou a "difusión dos valores 
e ideas que Castelao sempre defendeu, é 
unha prática de, cando menos, certa coe
réncia con elas"_ Non entanto, a organiza
ción nacionalista acusou de "instrumentali
zación institucional" o feito de que "os que 
proibiron e perseguiron a difusión da obra 
de Castelao utilicen hoxe o seu nome para 
lexitimarse como galeguistas e manipulen e 
oculten o seu contido". Os nacionalistas es
tiveron presentes con bandeiras e cartaces 
co lema Castelao é dos nacionalistas e non _ 
dos españolistas que portaron un nutrido 
grupo, respeitosos coa homenaxe pero in
dignados coa que consideraron ''farsa dos 
membros do governo galega". 

Cando comezou a talar Portomeñe, os 
gritos de "Castelao, patriota a loita conti
nua" servirón de contrapeso a un discur
so no que apenas habia de sair a figura 
do político nacionalista. Ante estas mani
festacións tan fóra de programa o alcalde 
de Compostela apresurouse a reclamar 
que "Castelao é de todos nós, algo que 
consideramos de propriedade; algo que 
nos inspira ternura e intelixéncia". 

Pouco despois, unha vez que o aéompa
ñamento instrumental deixou de tocar o 
himno galega, as máis de cincocentas 
persoas presentes no acto acompañaron 
a iniciativa dos nacionalistas de cantar a 

, letra de Pondal até a estrofa final _ "E onde 
quer xigante, á nosa voz pregoa, a re
denzón da boa nazón de Breogán". 

Man"el Beiras, 
promotor do monumento 

Manuel Beiras, un dos promotores da 
construción declarou satisfeito sobre a 

Os dirixentes do PP M! Xesus Sáinz e Xosé Cuifla a meio da protesta. Abalxo, aspecto do monumento. 

inauguración que "Castelao traballou na 
paz e· na guerra; para el xa non houbo 
lecer, nen descanso -corporal nen es-

piritual- nesa laboura -da sua vida en
teira- a prol das liberdades da Galiza e 
¡non tanto! a favor dun Estatuto de Gali-

cia como á sua entrega, na mes
ma Galiza -ou máis no exílio 
perpetuo- pola plena au-tono-

- mía que nen el, nen nós, chega
mos a contemplar victoriosa, en
teiramente realizada". 

"Desde este domingo 11 de 
Abril, velaí ternos a serte de que 

_. un monumento como este, no 
- curuto do Castro de Santa Susa
na, nos veña a servir de lem
branza e reflexión, aos galegas 
todos, encol da figura e humani
dade do ·naso guieiro Alfonso 
Daniel R. Castelao, que tanto te
mes presente na nasa memória 
de adolescentes e seguidores
até estes nosos xa moi andados 
dias-_ lembrando moitas das 

_ suas lecións de político, guieiro 
dun galeguismo exemplar, como 
humanista esgrévio que tantas 
leciór:is nos dou". • 
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TRES EN RAIA 

Tregua 

• Y.CTOR F. FREIXANES 

D e súpeto, as emisoras de ra
dio empezan a anunciar mor
tos. Algunhas mesmo entran 

en detalles: doce quilómetros de em
botellamentos na N-VI, duas familias 
enteiras (pais, tillos e unha tia soltei
ra) na N-11 , un autocar de turistas 
alemáns perto de Zaragoza ... Cada 
dous minutos sae ou entra un avión 
en Barajas. Xa non digamos en Ma
llorca. Disque este ano, coa devalua
ción e outras catástrofes, isto vai ser 
Jauja. O avión de Santiago vén a to
pe. Só faltan os grelos e as pitas nos 
alzadoiros para que sexa igual que 
aqueles coches de liña da nosa in
fancia, ¿lembrádesvos?, os que bai
xaban de Xeve ou de Carballedo a 
Pontevedra os días de feira_ Un ne
na perdeuse. ¿Quen consola ao ra
parigo? Vexo pasar á par de min un
ha aboa aboiando, non menos extra
viada_ Pero non é do mesmo pau 
que o rapaz. Non se coñecen. Os do 
fletán volven derreados, lago de 
guindar trinta _ caixas de xurelos con
tra a embaixada dos canadenses. 
Todo pasa. A información é un vérti
go. ¿Quen lle explica agora aos gan
deiros que terán que quedarse eles 
cos varios miles de toneladas de lei
te que produciron este ano de máis? 
Antes, cando rapaces, a produción 
era riqueza. Agora, se non a contro
las, traeche a ruina. Pero as emiso
ras non se inmutan. Seguen largan
do mortos. Trinta e oito no primeiro 
dia. Seis máis ca o ano pasado. Son 
as vacacións. • 

VoLVER AO REGO 

E staba Manuel Pérez, candidato 
conservador á alcaldia de Vi
go, acompañado de vários dos 

seus correlixionários á beira do au
tobús de regreso a Galiza, tras a 
manifestación da fletán. Ainda lucen 
os burberrys luxados con restos de 
ovo e as garavatas de Paco Raban
ne. Entón albíscase un grupo de ra
pazas e mulleres de Cangas e Ma
rin, ledas, sudorosas e coas pancar
tas dobradas debaixo do brazo, que 
van tamén para o autobús. Pérez 
pon cara de noxo e d' t aos-seus 
compañeiros: "Apartá e os que ven 
aí a jauria". _,,, 
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Velaí a diferéncia entre ser do _ PP e 
ser popular.• 




