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Manifestación: nacional en· d.efensa dos sectores produtivos o dia 29 
en Comp·ostela · 

Galiza contra .a UE 
España (\edeu ás pr~sións da Franza,. vendeu a pesqueira do fletán e conformouse cunha rebaixa verbo do xa 
acordad~ dias antes na comisión de Pesca. Esta rebaixa implica ~ direito do Canadá, ou calqueroutro pais, a 

. ·· . empregar a forza en mares libres. 

QUERIDA 
AMIGA 

Marina Mayoral 

Seis cartás que rescatan 
outras tantas memorias persoais, 

· seis historias contra o olvido. 
Un dos rriellores libros 

de Marina Mayoral. 

ga 

* .... .. .. 

. : 
· Mai::J~ít Mayor~J · .. 

. QVEJiíúA 'AA1IG . . A 

Manifestantes galegos diante da sede da UE en Madrid. 

Begoña Aretxaga: 
'A agresión económica fai medrar a conciéncia 

nacionalista' 
(pax. 14 e 15) 

A Xunta disposta a apoiar a expO~ción de 
auga en barco 

(pax.9) 

Culpan á política forestal da reanudación 
dos incéndios 

jpax. 10) 

O caso Galindo e 
o atentado contra 
Aznar _afondan 
a crise do Estado 
José Maria Aznar, presiden
te do Partido Popular, a 
quen os inquéritos dan co
mo próximo presidente do 
govemo español, pode re
sultar afectado emocional e · 
fisicamente polo atentado 
levado a cabo contra el por 
ETA a través dun potente 
coche-bomba. A organiza
ción basca irrumpe de cheo 
nun xa alporizado debate de 
Estado. .(pax. 7 e 8) 
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Aspecto da manifestación galega celebrada en Madrid. ANDRÉS PANARO 

A Comisión Europa.a eliminou o compromiso de dirimfr diferéncias por meios pacíficos 

España vendeu o fletán ·cando os 
franceses ameazaron Iberia 

SEVERINO XESTOSO • A. EIRÉ • G. LUCA • M. VEIGA 

. Os franceses, que presiden durante este semestre a Comisión europea, ·torzaron o acordo co Canadá 
despois de tomaren o relevo da comisária· de· Pesca Emma Bonina, que declarou a sua impoténcia para obter novas 

c'Oncesións da parte de Madrid e Lisboa, mais que do Ganadá. As condicións impostas por Franza son piares 

\ . 

Dent~o da comisión de Pesca 
causou estupefacción que do de
rradeiro borrador endosado por 
España, a Comisión Europea eli
minase o compromiso de dirimi
ren as partes por meios pacíficos -
calquer futur? diferéncia de inter
pretación. A renúncia á coerción 
armada tora un dos extremos do 
limiar do texto mais discutidos 
polo Canadá, ainda que final
mente conformouse á inclusión 
no texto. Os franceses tiraron pe
la borda esta precisión co que 
penduran na torca o direito de 
navegación en augas libres. · 

A intervención da Franza, Ven
res pasado, tiña por obxecto 
obter novas concesión do Ca
nadá e romper o bloqueo a que 
chegara a comision de Pesca, 
pero o que fixo foi segar" a her
ba batxo os pes dos represen
tantes españoles e axustar o 
acorde contra dos intereses ga- · 

que as que acordara a Comi~~ón de Pesca hai unha semana. 
legos, co voto de Madrid. Das 
conversas entre a delegación 
española e a Comisión trascen- · 
deu que os franceses emprega-

ron a ameaza de levar as sub
vención do Estado para Iberia 
ao Tribunal da Competéncia. 
Segundo esta versión, España 

concedeu á pesqueira do fletán 
unha importáncia menor ca que 
teria o peche da compañia in
signia, tanto por 
razon de imaxe 
en todo o mundo 
como polo proble-
ma de comunica-
ción s internas 
que se derivaria. 

cos de guerra canadianos con
tra os arrastreiros galegas, se
nón que empiora con ambigui-

dades o resto do 
asinado. Non se 
trata só da canti
d ade, senón da 
forma de reparto. 
No tratado apa
rece unha zona 

O Governo cen
tral ven inxectan
do desde hai ano 
inxentes cantida
des para tapar as 
perdas de ,Iberia. 

O plano de 
desmantelamento 

Barcos 
de guerra 

O acordo rebaixa
oo do polos trance
~ ses non só deixa 
~ aberta a porta a 
S2 unha nova inter

??dD-F :<·?M <( vención dos bar-

pesqueiro 
imposto pala UE 
ten por obxeto 
esencial recortar 
drásticamente a 
frota conxeladora 
galega 

Norte (2+3K) que 
se corresponde 
coas 200 millas 
canadianas e na 
que se concede 
a este país o to
tal da pesca nela 
(7.000 tonela
das), e unha zo
na Sur (3LMNO), 
onde se reparten 
as 20.000 tonela
das restantes. 
Destas, corres
ponden a U.E. o 
50%, ao Canadá 



o 15% e o 35% restante ás ou
tras partes contratantes. 

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

O problema manifestarase de-
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Os acordes con ·canadá entran dentro do Plano de Frota aprobado poJa UE 

A busca de caladoi.ros - contado se os canadianos decik 
den rebaixar a sua cuota na 
parte Norte. A consecuencia se
ria que esa reducción se aplica
se tamén no .Sur, de maneira 
que ao mellor non podemos nen 
estar talando dun TAC de 

.. 
prolonga a reconversión pesqueira 

27.000 toneladas. · 

Sindicatos, armCJ,dores e opinión 
pública, non dan comprendido o 
que aconteceu o fin de semana 
na capital comunitária, onde pou
co a pouco o Governo español 
deu a sensación de ir baixando o 
listón despois de comezar talan
do de 18.630 toneladas. A seguir 
baixaron o 50% do TAC (13.500). 
De remate asumiron unha rebai
xa até o 44 por cento. Esta cifra 
se consideraria irrenunciabel por 
parte española pero logo seria ta
mén obxecto de rebaixa. 

Os acordos do Governo espa
ñol coa UE levaron en primeiro 
lugar ao desmantelamento da 
construción naval e o seguinte 
paso foi a redución do sector 
lácteo e o control dps indústrias . 
transformadoras. A pancada da 
reconversión pesqueira retum
ba agora con más forza porque . 
o Estado español está a piques 
de rematar un periodo transitó- . 
río para a pesca excepcional
mente longo e penoso.~ 

Pero trátase, de feíto, dunha re
conversión ainda non remata~ 
da, como demostra a necesida
de de buscar noves caladoiros. 

As causas desta política da 
CE comentábaas un alto fun
cionário da U E: "non é lóxico 
que España teña a terceira 
frota pesqueira do mundo". • 
Até a entrada da nasa pesca 
con idénticas condicións que 
os demáis paises da UE, os 
produtos do mar tiñan uns 
aranceis que lles impedían 
competir en igualdede de con-
d i cións cos dos demáis pai
ses, incluidos· outros alleos á 
UE com_o Marrocos, Canadá 
ou Suécia. 

A. diplomácia 
canadiana 
consultara cos 
seus homónirnos 
europeus para 
tratar de reducir a 
frota que, despois 
de Namíbia, 

Os acordes con Canadá entran 
dentro do Plano de Frota, apro
bad o hai un :ano pola Unión 
Europea. un ano pala UE sen que o Go

verno español, ríen a Xunta, 
puxesen nengunha obxeción. 

A disculpa de Namibia · 

O potencial pesqueiro galega, o 
máis desenvolvido da UE, tiña 
opcions de se facer cun merca~ 
do .europeu que, cada vez, de
manda máis peixe. Pero se
guindo a política marcada polo 
Fondo Monetárfo Internacional 
(a Galíza e Portugal asígnase
lle a produción forestal e o turis
mo, pero non o ser poténcia 
pesqueira) a UE que desmante
lar a indústria pesqueira galega 
e levar as suas factorías á ter
ceiros paises. Os galegos apor
tarán tecnoloxia e experiéncia, 
e as multinacionais faránse co 
comércio do· peixe, mesmo na 
Galiza. Así , como comentaba 
un mariñeirq do Estai, "pouco 
importa que nunca vísemos 
pescar fletán aos canadianos. 
T ampouco o van pescar agora. 
Seguirémolo facendo nós, pero 
pescarémolo para eles, como 

Para o 29 de Abril está convo
cad a unha manifestación en 
Compostela na que, unánime
mente, se vai a denunciar a a/
draxe que sofre Galiza coa fir
ma·do tratado do fletán. Como 
sempre, nos últimos anos, acú
dase a unha afronta pontual 

Este plano de desmantelamento 
pesqueiro impos-

O recorte da frota conxeladora 
galega comezou en 1990. Qeu

to pota UE foi a . 
contrapartida a s 

. lle pé o proceso de independén
c i a de Namíbia 
(algo previsíbel) .' 

a topara un ha táboa 
de salvación no 
fletán. 

De certo, sobre a posición espa
ñola influiron non só Canadá se
nó n os próprios países mem
bros encabezados polo Reino 
Unido, pero sen esquecer a Ir
landa, Dinamarca e Alemaña. 
En Bruxelas considéran que as
tes sócios marraron ao reo pero 
o verdugo seria a Franza. 

Por riba, o próprio Estado espa
ñol asinou o acordo cos outros 
trece países membros, e só Por
tugal nunha postura que troca a 
pasividade mantida durante todo 
o conflicto, deixou de asinalo. En 
realidade España e Portugal non 
lograrían a minoría de bloqueo 
neéesário, pero no Berbés entén
dese que recusar a firma sería 
unha forma de plantar cara a 
Unión Europea. · 

. que se apresenta sen cai¿sas e 
sen culpábeis internos. 

De crer as explicacións institu- · 
cionais, tanto a crise da pesca 
de altura como a sua resolución 
contra os intereses da frota ga
lega débese a unha coxuntura . 
extrana que se aliou contra un
ha Galiza mancada polos gara
bitos que desde o alén dirixen a 
nosa andaina. Rematada a pro
testa, os partidos españois que
dan tranquilos e asumen a polí
tica deseñada na UE e executa
da por Madrid. Non existen dife
réncias entre PP, PSOE ou EU. 
Procuran transmitir a impresión 
de que esta é a única política 
posíbel. 

Desde posicións non centralis
tas, o acordo entre a UE e Ca
nadá non se considera algo co
xuntural, nen sequer froito da 
súbita presión canadiana, que 
ten máis intereses en comun 
cos paises da primef ra veloci
dade da UE, senon resultado 
da política comunitária para 
axustar a frota conxeladora es
pañola e portuguesa dentro do 
Plano de Frota, aprobado hai 

qu~ o sector pes- . eguindo 
queiro do Estado I' . 
español entre, no a po 1t1ca. 
próximo ano, a marcada polo 
ser considerado 
con todos os de- Fondo 
reitos dentro da 
UE. En conxunto, 
este programa, 
fortemente sub
vencionado pala 
UE, ten por obxe
to esencial recor
tar drásticamente 

Monetário 
Internacional, 
a UE quer 
desmantelar 

a trota conxela- . a·indústria 
pesqueira 
galega e levar 

Desde ese ano, a 
frota que operaba 
en augas interna
cionais baixo pa
vil l ó n español, 
sofreu un des-
censo de 140 
unidades quepa-

. ra algunhas p~s
q ue ri as .supón 
case a , metade 
dos seus activos. 

Segundo dados 
da Administra
ción es.pañola, 
entre 1990 e 
1994 procedeu
se á formación 
de 46 empresas 

dora galega, ben 
desguazando os 
barcos, ben colo
cándoos baixo 
bandeira de ter
ceiros paises; o 
control das captu
ras segueria da 
man de empre
sas comunitárias. 

as ·suas . mixtas, con 86 
barcos conxela

f actorias á dores. Esta reu-
terceirOS países . . bicación dos bar

cos supúxolle á 

Segundo este 
plano, Bruxelas 
concederalle ao 
Estado español 
até 1999 un total 
de 185.000 millóns de pesetas. 
A esta cantidade debe sumar
se un 30% máis que deberá 
aportalo o Estado español. 

UE 92,5 millóns 
de ecus, aos que 
hai que sumar 
outros, 21,3 mi
llóns de ecus 
aportados pola 
administración 

española. Exportar un barco 
como o Estai nestes momentos 
suporíalle ao armador uns 340 · 
millóns de pesetas. 

_xa tacemos en Inglaterra, l.rlan
da ou Arxentina". 

O suposto pulso que Canadá 
lle botou a UE, non foi nen
gunha arroutada. Con anterio
ridade os seus servícios diplo
máticos consultaran cos seus 
homónimos eur9peus (fontes 
parlamentares afirman que en
tre eles o Estado español), ob
tendo o visto e plác.et para tra
tar de reducir unha frota que, 

· surprendentemente, despois 
de Namíbia atopara unha tá
boa de salvación no fletán, pa
rando a reconversión prevista. 
Solana intentou explicarse: 
"voltamos ás mesmas captu
ras de fletán de 1992". Pouco 
importa que as capturas sexan 
en augas continentais ou ·inter
nacion ais, para a UE o que 
ten que ser, será, se_ se acei-

. tan as suas reglas.• 

A Cooperativa de Armadores de --------------~-------------------------------------~----------~------~---------------------------~-

O peso pesado· non pesa nada 
Nos tempos en que facia de evanxelista de Fraga para 
a presidéncia da Xunta, Romai Beccaria pintaba a 
c:Jiferéncia entre un candidato do comun e unha · 
personalidade política irrepetíbel. 

Romai anunciaba a chegada dun dirixente 
excepcional. Con Fraga teriamos un Cánovas para 
aconsellar cabezas coronadas, un Brañas para . 
inventar vieiros federais, un Espartero para ~rasquilar 
burócratas preguizosos, t.Jn Disraeli cos arqui~os do 
Estado na cabeza e un Salmes respeitado en toda 
Europa. 

Cantas venturas nos trouxo a mitoloxia do home 
providenciar? Nunha recente reportaxe sobre a 
política do Estado, O New York Times entrevistaba a 
Pujol, a González e a Arzalluz. Fraga non conta. A 
recada de empresarios na emigraci0n para constituir 
un grupo ·de presión formidábel, con gran peso na 

, América,, entréganos un silenzo cla~o~oso na hora en 
. : • 1 . i, 

que nos botan de Terranova. 

Fraga reproduce a sua experiéncia política e siléncia 
con propaganda ben paga todas as voces 
discrepantes no interior, pero este exercício renovado 
de censor sérvelle en todo caso para confirmar unha 
imaxe nada demócrática. O seu espectacular fracaso 
nas eleicións á presidéncia da Asemblea de Rexións 
Europeas é unha boa proba. · 

Mentres Bruxelas e Madrid botaban as suas razóns 
cínicas contra os pesqueiros galegos. Polo visto, 
inauguraba clubes de noite en Latinoamérica ou se 
encerraba tralos muros de Samos para destilar 
eséncias de governo. 

Agachaba a cabeza, en realidade. Fmga é un 
presidente centrálista (español) para un país ·que ten 
intereses en todo o mundo, combinación 
esquizofrénicª_qnp~ ªs ~ouber. f\!Q ~rnema de defend~J 

os intereses gale_gos cando son diferentes dos de 
España, Fraga volve sobre os seus pasos e España é 
o único importante. 

Estas contradicións serian en todo caso dialécticas, se 
fosen asumidas. Cando se fai por agachalas o 
resultado é a confusión ou a co0ardia. O Fraga 
temperamental que viña a romper ladrillos, busca a 
sombra dun convento. Acaso constatamos novidades? 

. Que ministro de Franco foi o Qerradeiro en erguer a 
voz contra o abuso, peiteado cun bombín inglés por 
todo emblema democrático? Que portavoz toi o último . 
en desafiar os insultos de Tejero na longa madrugada 
do 23 de Febreiro de 1981 ?. 

-
Fraga protesta outravolta cando a indignación xa é un 
clamor. Que gaña o país con este sabio profesor que 
non sabe nen abrir a boca cando nos rouban? • 

. • A :r;{OSA '!'ERRA 
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Pesca do Porto de Vigo e as cie a certos dereitos nas augas 
Asociacións integradas ,na mes- internacionais próximas . . 
ma, "ANAMER" e "ANAMAH", 
expresaron a sua profunda insa
tisfacción e indignación polo 
acordo. Os ·armadores non só 
denúncian a grave lesión dos in
tereses inmediatos da frota, se
nón que advirten do sério perigo 
que corren as 

O acordo ten un amplo Anexo 1 
(en páxinas máis da metade do 
Acorde) sobre medidas de con
servación e control, algunhas xa 
concretas e outras a desenvol
ver r:ia próxima reunión da. Comi-

sión · de Pesquei
pesqueiras nos 

calado iros ínter- . Q potenci'al 
nacionais. 

ras NAFO, pero 
que pasan por'. 
un observador
tamén con labo
res de inspec
ción por barco, 
un 35% dos bar- · 
cos que deberan 
levar caixa azul, 
en casos de in
fraccións graves 
ao ter que acudir 
a un porto esco
llido polo Capitán 
entre St. Pierre, 
St. Jphn's, Azo
res ou o porto · 
base, tamaño 
mínimo para o 
fletán, regulación 
á baixa das pes-

Martes 11, as 
mesmas Asocia
cións enviaron un 
extenso escrito ao 
Presidente do Go
vern o, no qLJe re
clamaban que a 
resposta institucio
n a I prescindise 
dos consabidos 
axustés e reduc
cións de frota. "A 
nasa frota conxela
d ora -sinalan os 
armadores- xa pa
so u .nos últimos 
anos por duas im
portantísimas res
tructuracións, a pri
meira con motivo 

¡ pesqueiro 
galega, o máis 
desenvolvido 
da UE, tiña 
opcións de se 
facer 
cun mercado 
europeu que 
cada vez 
demanda máis 
peixe 

do· estabelece-
mento xeneraliza-
do das Zonas Eco-
nómicas Exclusi-
vas até as 200 mi-
l las, onde se de-
senrolaban importantes pesquerí
as; outra, máis recente, desde 
mediados de 1990, como resulta
do do cese de actividades nas 
au@as de Namibia, principal cala
doiro do que dispuña a nasa frota 
naquela data". 

Xuridicamente o acordo tam
pouco amasa moitas garantías. 
Vólvese a fianza e a pesca e o 
Fiscal Xeral retira os cargos 
contra o Capitán do Estai, con
cesión mínima se se acepta que 
foi apresado en augas interna
cionais. Non se tala de danos a 
outros pesqueiros, e sobretodo 
mantense en vigor a Leí Cana
diana de Protección Costeira de 

.·12 de Maio de 1994. Só se de
roga o Regulamento do 3 de 
Marzo do 95 que afectaba os 
pesqueiros portugueses e espa
ñoi s, e asi non se pode talar 
craramente que Canadá renun-

. c¡:is incide-ntais, 
mallas, etc. 

Mércores 19 os 
represe·ntantes 
do sector reuní
ronse na Secre
taría Xeral de 
Pesca onde dis-

cutiron un plan operativo para o 
sector: Dentro deste plan con
témplase as posibilidades de 

. pesca nas augas internacionais . 
do Mar de Barents onde se fala 
dunha biomasa de platuxa de 
máis de 200.000 toneladas. 
Tamen, da recuperación das pes
queiras de platuxa e menda nas 
augas de NAFO através de cam-. -
pañas científicas de investigacion 
ou cuotas autónomas. Igualmen
te considérase a diversificación 
do esforzó para a raia, camarón, 
e outras espécies, con barcos 
que se poden preparar para tal 
fin, e para rematar algunha aso
ciación temporal en Groenlandia. 

"Xa veremos se non voltaremos 
a Madrid outra vez, e por que 

. non á Bruxelas?", comenta o xe
rente da Cooperativa de Vigo, 
Xosé Ramón Fuertes en rela
ción con novas niobilizacions. + 

Carlos 
Príncipe 

está a 
copiar o 

localismo 
de · 

Vázquez 

Príncipe negábase en 1990 a discutir en 
pleno o problema da frota de Namibia 
O 20 de Marzo de 1990 o grupo 

· municipal vigués do PP. presenta
ba unha moción, desglosada en 
vários pontos, de "solidariedade 
co sector pesc;¡ueiro" que naquel 
intre viña de sofrer a expulsión 
dos caladeiros de Nam íbia. O pri
meiro teniente de alcalde, Carlos 
Príncipe, consideraba inapropria
do debatir nun pleno municipal os 
problemas da frota conxeladora, 
sinalando que "a actitude dun go-

. verno ou da -comisión Executiva 
da Comunidade Europea ten ou
tros foros para discutirse". O ac
tual alcalde vigués, que daquela 
exercia de segundo de Manuel 
Soto, insistia en que "deses te
mas aqui non se debe talar; non 
é o noso problema o posicionar
n0s sobre se o acorde de Nam í
bia é bó ou mao, se Sam Nujho
ma ten que darnos parada bioló
xica ou non, se Galiza ten que 
pagar as licéncias ou as ten que 
pagar a Comunidade ... ". 

Contado, ante a presión -social 
existente, o PSOE decidiase a 
apresentar no pleno, duas se
manas despois, o 7 de Abril, un
ha moción solidarizándose co 

sector pesqueiro. Príncipe mati
zaba, sen embargo, que "os eu
ropeus ternos que praticar unha 
política de cooperación e axuda 
económica a eses povos, ainda 
que non nós goste", tachando a 
Xesús Costas , concelleiro do 
PS6-EG, de "dogmático" pala 
sua intervención. 

Cinco anos máis tarde, ao decla
rarse a crise do fletán e ser apre
sado o buque Estai, Carlos Prí n
cípe intenta abandeirar a defensa 
"dos meus mariñeiros" e "das mi
ñas famílias", sinalando que "de 
ter sido eu alcalde, a expulsión de 
Namíbia non se teria producido". 
Os tintes localistas da sua reivin
dicación chegan a que nunha re
cente reunión do Consello Econó
mico e Social descalifique a un 
dos presentes sinalando que "ti 
·non es de Vigo". Príncipe esque
cia mesmo que vários dos buques 
conxeladores que operan nos ma
res de T erran ova pertencen aos 
partos de Cangas e Marin. 

Pésie ás críticas ao último acor
do, realizadas ~ltímamente des
de a alcaldia olívica, o alcalde 

segue rexeitando as alusións á 
UE. "Como vou a criticará Co
munidade -afirmou na última 
reunión do Consello Económico 
e Social- se hai 2.000 millóns 
pendentes de subvención para o 
Casco Vello". O alcaJde esque
ceu que os millóns en xogo no 
caso do fletán son 20 .000 ao -
ano, segundo a patronal Ana
mer. O concelleiro do BNG Lois 
Castrillo apontou ainda, na mes
ma reunión, que hai que v~r "por 
que política se está, se pola de 
esmolas ou pola produtiva". 

Individualmente os empresários 
do sector volcáronse estes días 
en crít icas á Unión Europea e 
máis ao Ministro Atienza, pero 
as resolucións do Consello Eco
nómico e Social seguen bloque
adas polo PSOE e por un PP 
que asiste en siléncio ás inte r~ 
vencións de Carlos Príncipe. 

"Cando non lle queda proxecto 
político .. Príncipe estase a aga
rrar a un localismo desaforado. 
Trátase dunha espécie de Vaz
qu'ismo seródio", aponta Lois 
Castrillo. + 

;-------------------------------------------------------~------------------------------------------------~--------------~ -------, 

A prensa inglesa non fixo mención a Galiza como principal afectada 
O governo de. Maior -
escúdase no conflito da pesca · para ·superar a sua impopularidade 
• XELIS DE TORO/LONDRES 

Desde o apresentamento dos 
mariñeiros galegas en Terrano
va, e a postura do governo do 
Reino Unido en contra das sa
cións ao Canadá, o conflito per
m anence constantemente nos 
ollas da opinión pública. Non só 
non leva trazas de se calmar se
nón que está indo en aumento 
pola propia ten~ión · na caixa ir
landesa entre os mariñeiros ga
legas de Gornualles, como de
mostran as recentes detencións. 

a postrua da prensa na sua 
meirande parte foi unilateral, 
enviar xornalistas a coruña e 
Vigo, tratando de demostrar 
que os mariñeiros galegas por 
norma respeitan tamaños, e 
non prestar a mínima atención 
a que o governo canadiense 
actuou ilegalmente. Non apare
ceu unha soa mención a Gali
cia como principal zona afecta
da polo conflito, deste xeito, os 

mariñeiros apresados, a ,Costa 
do sol, os toreros, e a Armada 
invencible caen todos no mes
mo caixón. A primeira mención 
apareceu o 18 de Abril facén
dose eco· da protesta do presi
dente da Xunta. O xornal The 
Sun emprendeu unha campaña 
de boicot para que os seus lei
tores sustituan Grécia ao Esta
do español _ como destino para 
as suas vacións. Non apareceu 
tampouco unha comparación 
do que sucedera nos portes in
gleses de Grimsby e Hull logo 
do conrlito pesqueiro que en
frentara nos anos setenta ao 
Reino Unido e a Islandia. 

Polític4';1 interior 

As políticas exteriores están do
minpdas polos próprios intereses 
de estado pero funcionan tamén 
como política interior. A postura 
de Gran Bretaña neste conflito é 
unha expresión dos s.eus proble
mas políticos internos asi como é 

unha mostra da ansiedade do 
Governo por atapar un lugar no 
concerto internacional. 

Hai varios factores a ter en 
canta que poden axudar a en
tender a postura do governo 
conservador; primeiro, as ten
sións dentro do partido tory so-

. bre o tema 9e Europa. Segun
do, a coincidéncia do apresa
mento dos pesqueiros cunha 
conferéncia en Londres sobre o 
papel a xogar por Gran Bretaña 
no mundo na que participaron 
o Príncipe Carlos, John Majar e 
Henry Kissinger, e terceiro, o 
próprio conffito que pesqueiros 
de Cornualles teñen na deno
minada caixa irlandesa. 

O Partido Conservador atopase 
esgazado sobre o tema de Eu
ropa, pivisión que se. acentou 
desde hai uns meses cando 
nove diputados comezaron a 
desobedecer a disciplina de 
partido e votar en contra de to-

da iniciativa pro-europea. A 
única maneira en que o gover
no logrou aparcar esta escisión 
cun claro xiro antieuropeo por 
unha parte, e cun pacto de non 
discusión de temas polémicos 
como a moeda única. A per
cepción pública do tema euro
peo tamén .cambiou con motivo 
de dous temas que na maneira 
en como foron presentados , 
mostraron diferencias de men
talidade e intereses co conti
nente. O primeiro tema é a ex
portación de gando vivo. Gran
des sectores da povoación es
tán en contra, o governo des
culpouse dicindo que tiñan as 
mans atadas polas leis europe
as. O segundo caso foi a pro
testa de mariñeiros de Cornua
lles, que se senten traizoados 
polo governo, por non protexer 
os seus intereses. 

Papal británico no mundo 

-Tamén hai que ter en canta a 

búsqueda dun papel próprio no 
mundo que o governo pretende 
para Gran Bretaña, nun momen
to que a cuestión europea está 
en suspenso. Gran Bretaña está 
nunha encrucillada en poi ítica 
exterior. Por unha parte o pasa
do imperial e a Comomwealth 
que o une a Canadá; por outra a 
especial relación que Gran Bre- · 
taña e USA tiveron, moi espe
cialmente nos anos de Tahcer e 
Reagan, e á que Kissinguer se 
referiu na conferéncia celebrada 
en Londres. Por último a sua 

· tensa relación con Europa. 

Para o Partido Conservador ali
nearse con Canadá é unha ma
neira de seguir mantendo os la
zos dun império que xa non 
existe, e tamén seguir buscan
do ese lugar próprio de super
potencia na política internacio
nal, cando xa a duras penas 
pode manter ese estatus a Eu
ropa, tan rentable neste mo
mento en Gran Bretaña.+ · 

~----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------~ 
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Frai1C:isco Trigo, 
lamento español. Houbo si, de-
claracións públicas, pero nen
gunha resolución da cámara. 
As Comunidades Autónomas 
non pintan nada porque a pró- -
pi'ia constitución elimina a posi
bilidade de que teñan voz, ao 
contrário do que sucede nou
tros paises europe"os cuxas 
constitucións recoñecen o pa
pel das. rexións ou lander e re
sérvanlle a elas a decisión nos 
temas que lles incumben: Gali
za extrae máis do 50% da pes
ca do Estado, pero non hai 
nengun galega talando en Bru
xelas. Tanto ten que cámbie o 
governo en Madrid, mesmo 
que tivesen maioria os do si 
crítico,. coa actual estrutura do 
Estado pouco se pode facer. 

portavoz do BNG· pará temas pesqueiros 

'PSO~ e PP son o muro .de contención oa UE' 
Parece que coa UE están a 
cumprlrse as prevlslóns máis 
pesimistas? 

A Unión Europea foi lanzada co
mo unha idea talismán que ia re
solver todos os problemas e me
llorar a vida dos cidadáns dos 
Doce. Pero esqueciase a opera
ción económica de fondo, prota
gonizada por certos Estados e 
palas multinacionais, que o que 
pretendían era ampliar merca- . 
dos e non construir políticamen
te Europa. A UE foi crecendo 
por etapas, segundo os paises 
máis fortes ian necesitando no
vas consumidores para os seus 
produtos. Entre os paises que. se 
foron sumando, uns fixeron valer 
as suas condicións, cutres en 
cámbio , por papanatismo, por 
coincidéncia ideolóxica ou por 
estar ao servício de certos pode
res económicos, asinaron o que 
lle puxeron diante. 

Hai quen, como IU, non pare
ce cadrar .con nengunha des
tas razóns? 

Xa digo que houbo moito ideolo
xismo parvo. Alguns tamén dixe
ron que a UE axudaba a defen
der a democrácia e a protexer
nos contra un golpe de Estado. 

Os documentos da UE lalan 
de estabilidade interna, non 
parece que lle interesen os 
desequilibrios. 

En Maastricht consagrouse un
ha política moi similar á dos nor
teamericanos , no sentido de 
que o poder ten conciéncia de 
que hai que sacrificar certas zo
nas, para que outras se mante
ñan cun alto nivel de vida. Os 
nacionalistas baseámonos nun 
argumento sinxelo: a coincidén
cia das nasas producións coas 
que xa existían na UE. A táctica 
deles foi limitar a nosa produ
ción con cuotas e colocar aquí 
os seus excedentes. 

como din, é equilibrar rendas 
dentro da UE. 

Hai outros sectores viábe.is, 
como os servizos, onde Gali
za pode crecer. 

O sector servícios só pode ser 
forte en sociedades ricas que 
xeran excedentes ou naquelas 
que teñan características parti
culares que propicien o turis
mo, por exemplo. Se non irnos 
ter sectores produtivos, nen un 

A. IGLESIAS 

Segundo vostede, parece que 
non hai saida. · 

acertado na análise e no pronós
tico. Non nos vanagloriamos diso, 
porque é unha desgrácia para 
Galiza. O que pedimos é que os 
políticos galegas abandonen o 

· seu comportamento cipaio e de
fendan aes cidadáns que lle es.
tán a pagar o salário. · 

Estatuto Especial para Galiza 

Pero existe realmente unha al
ternativa a UE?. 

Nós pedimos que se renegócie o 
Tratado e que 
Galiza conte clm 
Estatuto Especial ' e 
que contemple . ando 

A Comisária de Pesca, Emm
ma-Bonino, lembrou que hai 
paises desenvolvidos que es
tán a aceder aos caladeiros e 
que tamén hai que ter en con
ta os seus dereitos. 

todos os eidos da 
economía. 

Semella unha 
utopia. _ 

non somos 
competitivos non 
serve e cando . 

Pero acaso están 
a sair da pobreza 
coa política que 
patrocina a UE? 
Non se ve tal. O 
que nós quere
mos son acordes 
que beneficien a 
ambas partes . 
Declaracións co
mo as de Bonino 
son hipócritas. 

... 
Hai moitas voces 
que xa están a fa~ 
lar dunha modifi
cación do Tratado 
de Maastricht. É 
óbvio que a maio
ri a dos Estados 
non son capaces 

o somos resulta 
que estamos 
sóbre
dimensionados" 

A pesca está a 
escasear e corre 
perigo. Parece 
lóxico que se re
duzan as captu
ras. 

de cumprir os re-
quisitos dé con-
verxéncia. Maas-

·tricht non é inmu
tabel. O BNG pi
de un novo esta-
tus político para Galiza e recibirá 
cos brazos abertos a todos os 
que se sumen a esta proposta. 

Galiza é rexión número 1 da 
UE e iso taina receptora de 
subvencións importantes. 

É certo que algünhas viñeron, 
pero- as nasas empresas sub
vencionadas non poden vender 
e ao fingl cerran. Xa pasou coa 
pesca. E un xeito de facer que 
esteñamos calados e de ternos
entretidos. 

Precisamente o 
sistema de redu~ 
ción proporcional 

foi o que se deixou apeirado co 
último acorde e os canadianos 
van a recoller o que estabamos 
a pescar nós. Se hai un sobredi
mensionamento que pon en pe:
rigo espécies será por culpa da 
frota mundial enteira. Desde un 
ponto de vista ecolóxico e soli
qário quen deben manter as fro
tas son os paises de renda máis 
baixa e obrigar a reducir aos que 
xa son fortes noutros tipos de 
producións. 

Definiriase vostede como eu
ropeista? 

Na pesca non se dá esa coin- clima especial para o turismo, 
cidéncia de producións. • como pode ser o de Canárias 

Galiza xa demostrou que é capaz 
de rexenerarse, como fixo o sec
tor pesqueiro buscando a alterna- . 
tiva do fletán. Pero, desde tora, 
queren volver a cercenalo. Ao 
Estado español importámoslle 
pouco. Ademais defender a UE 
significa aceitar o papel que esta 
lle outorga a Galiza. Agora Fraga 
ven de dicerlle a Atienza que tiña 
que criar un lobby para mellorar a 
imaxe dos galegas fora. lso é re
coñecer o que decimos os nacio
nalistas : a UE está movida por 
grupos de presión. A pesca de al
tura manufactura e exporta e ta
mén podia exercer a sua influén-· 
cia en Bruxelas. Pero o PP e o 
PSOE fan de .muro de conten
ción. Os cidadáns xa están a dar
se conta do verdadeiro carácter 
da UE. No BNG lamentamos ter· 

Pódense lograr cámbios na 
UE desde dentro do Estado 
español? 

Por suposto. Sempre fun euro
peista, tanto ou máis que cal
quera. Pero os europeos tamén 
nós están a .dar lecións sobre a 
UE, con referendums como os 
de Dinamarca ou Noruega. Hou
bo igualmente un forte debate 
en Fráncia. Aqui nen ese debate 
ternos , porque controlan os 
meios de comunicación e mes
mo eliminan a disidéncia con 
ameazas.+ 

-porque, non nos enganemos, 
A UE nunca foi pescadora. Sen en Europa xa hai lugares abon-
embargo, agora danse conta de do que atraen mellar ca nós o 

O que está a ocurrir con fletán 
pon tamén de manitesto que o 
Estado autonómico non serve. 
Aquí só ten peso o Estado cen
tralista. A Galiza ten unha falta 
de representación política evi
dente. Compre lembrar que até 
hoxe [19 de Abril] o problema 
do fletán non se tratou no par-

que hai un mercado, están em- turismo-, país entón só nos 
pezando a criar as suas pró- queda ser un país subsidiado. 
prias flotas e a vendernos peixe lso quere dicer que teremos 
a nós que somos os maiores rendas baixas. O equivalente 
consumidores. Por iso aplicaron ao terceiro mundo, pero dentro 
a política de desguace, subven- de Europa. 
cionando a retirada de barcos. 
Por outra parte, resérvanse cer
tas pesqueiras en augas da UE, 
como o box irlandés, ao que a 
nosa frota ten vedado, o acceso. 

Pero a frota gal·ega está so
bredimensionada. 

Cando r:ion somos competiti
vos, non serve e cando si o so
mos resulta que estamos so
bredimensionados. A nosa flota 
de altura é nova, competitiva e 
tecnoloxicamente avanzada, 
por iso o Canadá non nos que
re. Resulta que Galiza ocupa o 
cuarto lugar pela cola de entre 
as cento cincuenta rexións que 

. forman a UE e cando ternos un 
sector competitivo queren elimi
n alo. Parece completamente 
absurdo se o que se pretende, · 

-r----------:------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Fraga marchou para o Uruguai p0:rque en Europa "º".' é ninguén' 
Que opina da insolidaridade liortas. Foi toda a UE a insoli- guai, porque alí recíbeno co-
inglesa dentro da UE? dária con Galiza. mo un xefe de estado, men-

. tres que an Europa 'non é nin-
A insolidariedade non v~n só Como valora o . papel da guén. Nen sequera fo.i a entre-
do Reino Unido ou de Irlanda, Xunta? vistarse con Bonino. Pero ese 
senón tamén de FránCia que non é o único problema, p que 
estivo a apresar barcos cánta- Hai que lembrar que o Canse- pasa é que el, ideoloxicamen-
bros aquela mesma noite para lleiro de Pesca, Xan Caama- te, concorda en todo coa UE. 
presionar ao Estado español, ño, no primeiro discurso de Están aí as hemerotecas para 
ainda que iso apenas se dixo. obxetivos, despois da si.la to- consultar as suas declaracións 
E tamén de Alemaña, se lem- ma de posesión, non dedicou ao Faro de Vigo en 1981, nas 

ventaxa, quitada a libre circu
lación de emigrantes. A nós, 
en canto, chamabannos os 
profetas do non. 

Tamén hai quen modifica as 
suas posturas. O alcalde de 
Vigo, o socialista Carlos · 
Príncipe está a chamar á mo
bilización. 

bramos que o seu embaixador nen unha liña só- á frota con- que di que Galiza será sacrifi- Príncipe vive na contradición 
,. apremiou para que se dese xeladora. De aí ven que a cada na UE, pero que .España de quen pretende quedar ben ., 
: ponto final ás negociacións, Xunta estivera até o último dia é o importante. A própria TVE ante os seus cidadáns e ao : 
1 porque eles tiñan unha balan- decimio que confiaba nos ne- foi sincera: o mesmo día do mesmo tempo ser fidel a un l 
: za comercial mo·i favorabel co gociadores e o presidente ingreso recoñeceu que para partido e a un Estado que pos- • 
1 Canadá e non querían máis mesmo. marchou para o Uru- Galiz. a non traeria nengunha · tula o contrário. • l 
~ . 1 
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DIAS 

•A CIG celebrará 
en solitário o 1 !! 
deMaio 

A central nacionalista CIG 
celebrará en solitário o Diá da 
Crase Traballadora. UGT e 
CC.00. farano conxuntamente. 
As razóns desta celebrazón do 
1 de Maio por separado, cando 
nos últimos anos· se viña 
producindo unha unidade de 
acción, hai que percurala n~ 
negativa das centrais estatais a 
considerar sequer como motivo 
de estudo ou discusión a 
proposta de Plataforma Galega 
de Acción Sindical , realizada 
pola CIG. Por outra banda 
influen tamén o periodo de 
eleicións sindicais no que, 
acochado nunha espécie de 
luba branca, existen 
demasiadas puñaladas polas 
costas das centrais estatais, · 
segundo considera a direción 
nacionalista. Estas diferéncias 
xa importantes víronse 
agravadas pala atitude mantida 
pola UGT e CC.00 despois da 
manifestación do fletán en · 
Madrid, realizando unha rolda 
de prensa na que verteron 
graves acusacións contra da 
central nacionalista nos 
incidentes acorridos. Os 
sindicalistas nacionalistas 
tamén acusan ás centrais 
estatais de non ter unha postura 
clara e firme na defensa dos 
sectores productivos galegas, 
máis en concreto, nestes dias, 
no sector pesqueiro. 

Tanto a celebración dos 
sindicatos estatais como dos 
sindicatos galegos terá como 
principal eixo Vigo, onde terá · 
lugar a chamada manifestación 
central e que se apresenta 
como unha puxa polo 
hexemonismo na rua. A CIG 
tamén celebrará unha 
manifestadón en Marín ás 
11 ,30 do dia 1 de -Maio, na que 
se pretende reunir a boa parte 
do sector naval. As outras . 
capitais tamén albergarán 
manifestacións dos-distintos 
convocantes.+ 

•Volta a 
conflitividade a 
Guixar · 

Na noite do 19 de Abril voltaron 
ao bairro vigués de Guixar os 
incidentes, Os viciños, 
alarmados porque coidaban que 
nesa noite se ia a pór a andar a 
empaquetadora de lixo, xa case 
terminada, concentráronse en 
número dun cento e -comezaron 
a lanzar bolas, pedras e 
foguetes contra da instalación, 
sen que causase dar:ios nen 
intervisa a policia. Sobre as 
cinco da mañán, en vista de que 
non ia comezar a funcionar 
retiráronse. 

Nestes dias atrás a asociación 
de viciños do bairro celebrou 
eleicións dos nove membros da 
directiva. Os resultados foron 

· oito membros elexidos da 
candidatura veciñaÍ que .non 
apoia o contencioso, por un_só · 

XOSÉ LOIS 

dos membros próximos á 
coordenadora contra a _, 
empacadora.• 

•Segue o . 
monopólio das 
armas nucleares 

Os Estados Unidos recebiron o 
apoio de 21 paises europeus na 
sua defensa éla prórroga do 
Tratado de non Proliferación de 
Armas Nucleares que se está a 
discutir estes dias. Segundo 
este tratado, só as actuais 
poténcias poderian fabricar 
armamento nuclear, recibindo 
os restantes a inspeción 
surpresa da Organización de 
Enerxia Atómica ás suas zonas 
estratéxicas· coas sancións se 
estas inspecióris non son 
permitida~ ou c~nsideran que as 

suas investigacións poden levar 
á construción de bombas 
atómicas. ' 

Outros paises, dos chamados 
anteriormente non aliñados, 

-mostraron o inxusto desta 
situación no que os poderosos 
se arrogan para si o uso da 
forza nuclear en exclusiva. Estes 
paises demandaron o 
desmantelamento total dos 
arsenais autómicos. España, por 
suposto, aliñouse coas posicións 
estadounidenses. EE.UU, Rusia 
e a maioria das antíguas 
repúblícas da fenecida URSS, 
China, Fráncia, Grande Bretaña, 
Israel, India e Paquistan son os 
paises que pusuen armamento 
nuclear, ainda que os dous 
últimos non o teñan declarado. 
Segundo o tratado só as cinco 
primeiras nacións teñen direito a 
ter armas nucleares.• 

• Proibido vender queixos nas feiras 

• Aclxudicación 
do Plano de 
Resíduos 

O Conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Cuiña, 
afirmou que nunhas 
seman·as poderia 
adxudicarse o Plano de 
Resíduos Sólidos. Cuiña 
manifesta que a sua 
redación xa está 
avanzada e pensa dar 
proximamente cont~ ao 
Parlamento da sua 
execución. Afirma que a 
filosofia do plano e ir · 
separando 
progresivamente o lixo 
antes da chegar as 
plantas empacadoras. 
Plantas que xa están 
adxudicadas a duas 
empresas.+ 

• Os irlandeses 
acusan a 
Londres 

Tanto o Sinn Féin como o 
SDLP acusan a Londres 
de retrasar de maneira 
innecesária os contactos 
co Sinn Féin, o que pon 
en perigo todo o prceso 
de paz. O governo 
británico, pala sua banda 
afirma que porse a 
negociar co Sinn Féin 
sen que o IRA entregue 
as armas "seria fatal par~ 
o proceso de paz". 

Os republicanos 
irlandeses, despois de 
ser excluidos das 
conversas por Londres, e 
de realizar contactos 
bilaterais cos governo 
británico afirmaron que 
"a posición do governo é 
tan ríxida e intransixente 
como o foi sempe", 
alegando que .a petición 
de entrega do arsenal 
mlitar do IRA non era 
máis que unha manobra 
de distración. O líder do 
SDLP irlandes, o 
moderado John Hume, 
criticou pala sua banda a 
exclusión do Sinn Féin 
das conversas, 
calificando de alucinante 
o xeito en que Downing 
Street pretende levar as 
conversas.• 

O Sindicato Labrego Galego denúncia que se está a proibir que o_s interr'lediários merquen 
queixos artesanais nas feiras. · Estes feirantes que mercaban os que1xos fe1tos nas casas e la
go os ·vendían aos estabelecimentos, non poden realizar a sua función posta que:. nas tendas 
.está prohibido vender queixos sen etiquetar. Segundo o SLG o q~e s~ pret~nde e que ent~e~ 
os queixos extranxeiros que, debidamente etiquet_ados son de mo1ta p1or ~ahdade. Esta pro~b1-
ción non se corresponde coas distintas feiras do queixo arte_sanal que estan a pul,a~ por G~hz~ 
apoiadas palas distintas administracións, levando, de cumpn~se, un grande perxu1c10 econom1-
co para moitas famílias que non teñen quen lles merque o le1te, e que apostan por sacarlle un 
maior valor er:igadido á matéria prima.+ 

. . 

• Xuiz declara pola 
desaparició~ de droga 

O xuiz de Miranda do Ebro, Xosé ÚJis Mo
rales, declarou no Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza acusado da desapari
ción de vários gramos de droga. Os feítos 
produciríanse mentres era xuiz en Camba
dos, durante unha actuación da policia lo
cal deVilagarcia o 31 d~ Maio de 1992. 

Os axentes afirman que lle fixeron entrega 
da droga ao xuiz, mentres que este nega 
este extremo. O xuiz afirma en El Correo 
de Miranda do Ebro que el acude como 
testigo. Morales levárase a Miranda nume
rosos asuntos pendentes cando marchou 
de Cambados, que seica foron enviados a 
Galiza por Seur. Estas irregularidades fó
ronlle notificadas ao Tribunal Superior de 
Xustiza de Galícia.+ 

•O emprego non 
medrará na Galiza 
neste ano 

O emprego non medrará de xeito neto na 
Galiza dunrante 1995, segundo un estudo 
universitário sobre a economía galega rea
lizado para Caixa Galícia. Os economistas, 
pala contra, consideran que a nosa econo
mia medrará neste ano, invertindo a ten
déncia dos dous anos anteriores. Tamén 
constataron que a recuperación se produci
rá na indústria e na construción, mentres 
seguirá a recesión nos sectores primários e 
nos servícios. • 

m Protesta do sector naval 
Traballadores dos estaleiros da ria de Vigo 
interrumpiron a reunión que a mesa do 
sector naval estaba a realizar en Compos
tela para reclamar solucións para o sector. 
Nesa mesa estábase a estudar axudas a 
xeito de créditos para as empresas estalei
ras. Os traballadores están dispostos a in
tensificar as mobilizacións se non atopan 
solucións rápidas. Pero estas, longamente 
prometidas non acaban de chegar.+ 

• Electricidade para 
Balarés 

Os viciños da aldea de Balarés, en Ponte
ceso, xa teñen electricidade. Despois de 
demandala desde os anos cincuenta e de 
estar a escasos quilómetros das centrais 
eléctricas productoras, por fin, viran cum
plidas as suas demandas. A escasos me
tros das suas casas existía unha liña eléc
trica cun transformador que dá servfcio ao 
repetidor da TVG situado no Monte das 
Travesas. Pero cando se fixo esta instala
ción, ninguén se acordou dos viciños que 
tiveron que seguir reclamando anos algo 
que "creían que nunca ollaria", segundo 
palabras de Manuel Varela, un dos viciños. 

Desde hai anos a Xunta ven anunciando 
que Galiza está totalmente electrificada. 
Pero ano tras ano, tamén veñen aparecen
do lugares que demandan fluido eléctrico 
pois carepen del. Se estas reivindicacións 
se acochan, non sucede asi , cando, ao fin, 
se cumpren as suas demandas. Daquela 
volta a talarse de que "na Galiza xa non 
queda nengunha case sen luz". Até que 
aparezan outros viciños reivindicando a 
solución dunha necesidade perentória. • 

•Peche na Guarda · 
Os pescadores de A Guarda anunciaron 
que se pecharán ·o próximo domingo na 
casa do concello para demandar un acor
do entre a CE e Marrocos no que non se 
reduzan as capturas. Se este acorde non 
chega antes de fins deste mes, terian que 
amarrar todos os barcos pesqueiros, máis 
de 700 que faenan nese caladoiro. Os ma
riñeiros galegos están dispostos a levar a 
protestéis até donde consideren necesário 
pero non a aceitar os recortes. de pesca.• 
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CRISE DE ESTADO 

Xa anunciara a campaña contra o PP após do atentado de Ordoñez 

ETA irrumpe violentamente no debate do Estado 
•M.V. 

José Maria Aznar, 
presidente do Partido 
Popular, a quen os 
inquéritos dan como 
próximo presidente do 
governo español, pode 
resultar afectado emocional 
e físicamente polo atentado 
levado a cabo contra el por 
ETA a través dÚn potente 
coche-bomba. A 
organización basca irrumpe 
de cheo nun xa alporizado 
debate de Estado. 

José Maria Aznar salvou a vida 
grácias a que o mecanismo ac
cionado por cabo retrasouse un
has décimas de segundo. O im
pacto afectou sobre todo ao mo
tor e o líder conservador puido 
sair polo seu pe do lugar da ex
plosión. Ainda que apenas gar
da un rabuñazo como síntoma 
externo do atentado, comprirá 
agardar ás próximas semanas 
para coñecer os efectos reais 
da violéncia sofrida. Son coñeci
dos os casos de vítimas que, 
após de sair ilesas dun atenta
do, non lograron superar psico
loxicamente o golpe, ainda que 
tamén existen casos do contrá
rio, como o de Javier Ruperez, 
ex-deputado da UCD, hoxe nas 
fileiras populares ou de Gabriel 
Cisneros que tamén forma parte 
da bancada deste partido nas 
Cortes. Ambos sofriron no seu 
día, respeitivamente, un secues
tro e un atentado, reivindicados 
nos dous casos por ET A. 

aza. Aznar é xa un líder con re
coñecemento internacional. A 
pasada semana percorria os an
tigos territórios ocupados por Is
rae I da man de Arafat e nos 
mesm·os dias era entrevistado 
polo xornal norteamericano The 
New York Times. 

Tamén a dinámica basca, ema
nada do último Aberrí Eguna 
(Dia da Pátria) resulta condicio
nada. A mensaxe autodetermi-

nista do PNV, asi como os movi
mentos do grupo pela. paz Elka
rri sofren de novo as tensións 
derivadas da actividade de ET A:-

Os nacionalistas condean 

Todas as fori:as políticas, inclui
das as nacionalistas e excep
tuando HB, condearon o atenta
do. O BNG, ao igual que EA, 
PNV, CiU ou ERC expresáronse 
con dureza en contra o asesinato 

frustrado de Madrid. O BNG reite
rou a sua postura contrária a utili
zación da violéncia como via para 
conseguir obxetivos nacionais. 

O ambiente na sociedade espa
ñola voltouse máis tenso ao co
ñecerse a~ primeiras notícias da 

. explosión da bomba na Rua 
Juan Bravo. O clima antinació
nalista, palpabel através da in
fluéncia de oiários como ABC, o 
resentimento social con Catalun-

ya ou a crecente actividade de 
grupos ultradereitistas na capital 
española, cobra novos folgos. 

A povoación galega, fortemente 
sensibilizada pola guerra do fle
tán e ás portas dunha importan
te mobilización en defensa da 
flota pesqueira, vese sobrecolli
da por un atentado extraño á 
sua própria dinámica que refor
za os planteamentos ideolóxicos· 
estatais.+ 

Desestabilizar ao Estado r-----------------------------~-------------~---------------------------------------------------------, 

Con este atentado ET A parece 
querer aproveitar a debilidade e 
o momento de recomposición 
que vive o Estado, afondando na 
desestabilización do actual siste
ma. A saida á luz da trama dos 
GAL e a crise que vive o partido 
no governo constituirían para os 
estrategas da organización ar
mada un intre adecuado de inter
vención. Ameazando ao PP atá
case a política de alternáncia co
mo saida á crise que vive o Esta
do. ETA avisa de que o proble
ma basco debe estar sobre a 
mesa governe quen governe. 

Fráncia axudou na comisión dos atentados segundo o sum.ário 

Garzón ere que existen·outras ponlas dos GAL 
•A.E. 

No auto de procesamento do 
Caso GAL dictado polo X1,Jiz 
Garzón contra 14 implicados 
considérase a Damborenea, 
Sancristóbal, Álvarez e Plan
chuelo, como fundadores da 
"banda armada" . . Os GAL nas
cen, segundo a resolución die- . 
tada o 18 de Abr.il por Garzón, 
en Setembro de 1983 cando 
unha série de persoas decidi
ron organizar "unha estrutura 
capaz de responder á moi in
tensa actividade da organiza-

ción terrorista ETA". Tratáriase, 
segundo o sumário, "dunha or
ganización contraterrorista que 
utilizaría idénticos métodos ile
gais que ET A". 

Na xestación desta organiza
ción participarian o governador 
civil de Guipúzkoa, Julián San
cristóbal; o secretárió do PSOE 
na mesma província, G~.rcia 
Damborenea; Francisco Alva
rez, xefe superior de policia de 
Silbo e Miguel Planchuela, xefe 
da brigada de investigación da 
capital biskaina. Estas persoas 

estaban respaldadas e autori
zadas por unba persoa do Mi
nistério do Interior, coque Gar
zón non é ·capaz de despexar a 
incógnita do Señor X. 

De Interior, segundo Garzón, 
sairon os ·fondos para financiar 
as actividades do grupo no que, 
posteriormente, se integrarian 
Amado e Domínguez. Tamén 
era no próprio Ministério onde 
se redactaban os comunicados 
reivindicando as accións dos 
.GAL. Atentados que contaban 
coa colaboración da policia 

francesa. Segundo se (iespren
de do sumário, se os GAL poH
ciais basearon exclusivamente 
o seu finandamento na utiliza
ción e desviación de fundos pú
blicos, apontando a Rafael Ve
ra, director da Seguridade do 
Estado, como o principal impli
cado nesta operación, existiron 
outra~ ponlas dos GAL que se 
financiarían de distinto· xeito. 
Pero no sumário non relata as 
outras seccións, ainda-que po
de intuirse que se trata da rama 
da Guardia Civil que operaria 
desde lntxaurrondo.+ 

Se o asesinato de Ordoñez, 
candidato do PP a alcaldia de 
Donostia, supuxera un aviso re-:. 
cente, o atentado contra Aznar 
multiplica a magnitude da ame- ------------------------------------~------------~---------------------------------------------------
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CRISE DO ESTADO 

O caso de Lasa e Zabala abre unha nova fronte de investigación sobre o terrorismo de Estado 

A direita trata de preservar a Garda Civil 
• ·A. EIRE 

As investigacións 
. amasan que as martes 
dos activistas bascas · 
Lasa e Zabala foron obra 
de guardias civís do 
cuartel de ltxaurrondo. 
Ábrese deste xeito unha 
nova fronte de 
investigación sobre o 
terrorismo de Estado que 
a dereita quer pechar 
contumazmente, mentres 
Belloch é incapaz de 
realizar a limpeza que 
anunciou xa por tes 
veces neste cuartel, 
comezando polo seu 
responsábel Coronel 
Galindo. O PNV súmase 
agora ás denúncias 
contra este militar 
pedindo a sua fulmiante 
destitución. 

O xornalista Pepe Rei recolle no 
seu libro, La Red Galindo, as 
manifestacións dun xuiz da au
diéncia de Donóstia nas que afir
ma que "lntxaurrondo é un guet
to no que conviven duas mil per-

. soas de xeito alucinante. Galin
do é deus para os seus homes. 
Crese a pé feito o papel que re
presenta, porque a verdade é 
que manda rnáis, incluso que o 
Ministro do Interior". Case estas 
mesmas palabras foron repeti
das catre anos despois polo diri
xente do PNV lñaki Anasagasti, 
mentres outros seus cornpañei
ros de partido demandan a des-

···titución irnediata deste coronel 
da Guardia Civil. · 

Destitución que xa anunciou o 
ministro Belloch en tres oca
sións pero que non deu levado 
a cabo por presións internas do 
seu próprio partido que terne, 
non só abrir ~nha nova fronte de 
investigación ao terrorismo de 
l;:stado, no que serian implica
dos alguns coñecidos rnembros 
do partido socialista, relacciona
dos co narcotráfico. Pero quen 
máis teirnosia pon en preservar 
indemne á Guardia Civil é a de
reita. O ABC, que sernpre saiu 
corno o seu fiador incondicional, 
realizándolle clamorosos horne
naxes cada vez que ~ran de
nunciadas publicamente prácti
cas suas ilícitas, cornezou unha 

Cada vez 
que se acusa 
a Gallndo, 
oABC 
comeza 
unha 
campaña 
no seu 
favor. 

nova campaña agora, na que 
equipara a Galindo coa Bene
mérita. A ela sumouse José Ma
ria Aznar que sae en defensa de 
Galindo e critica a ''triste campa
ña en contra sua". Esta defensa 
numantina contrasta co interese 
que manifesta o PP por esclare
cer a trama. na policia dos GAL. 

Galindo, 
con destino a .Galiza 

As investigacións sobre Galindo 
provocaron, segundo recollen vá
r i os rneios de comunicación, 
grande tensión entre a equipa 
formado no Ministério do Interior 
para levar a cabo as pescudas co 

próprio Galindo. Segundo estas 
inforrnacións, Galaindo mantivo 
un forte enfrontarnento co Coro
nel Fuentes, encargado pela 
Guardia Civil para este cometido, 
pronunciando arneazas en lnt
xaurrondo. A outra parte que tra
balla nestas investigacións, a po
licial, tamén está arneazada, tan
to _é asi que Enrique de Federico, 
xefe policial que está ao fronte 
das investigacións sobre os ase
sinatos de Lasa e Zabala, pediu 
proteción policial para el e para a 
sua farnília ante o temor de que 
.puidesen sofrir represálias. 

Polos mesmos dias no que as de
nú ncias contra Galindo saltaban 
de novo á luz, a audiéncia de Sil
bo desestimaba unha denúncia 
do coronel contra o diário Egin 
por inforrnacións publicadas so
bre este perxonaxe. No fallo afír
mase que o coñecido corno Infor
me Navajas existe, e que trata so
bre "actividades ilegais por parte 
de rnembros da Guardia Civil ads
critos ao cuartel de lntxaurrondo" 
e que nel faise referéncia a Rodrí
guez Galindo. A senténcia tarnén 
afirma que non lle foi entregado 
este informe. O advogado Miguel 
Castells apresentou unha querela 
contra os ex-fiscais xerais do Es
tado, Xavier Moscoso, Leopoldo 
Torres e Elíxio Hernández, pola 
desaparición deste informe. 

O fiscal da Audiéncia de Donós
tia, Luis Navajas cornezara unha 
investigación en 1988 que foi 
desautorizada e paralisada su
cesivamente polos distintos fis
cais do Estado. Paralelamente 
ás investigacións fiscais a pró
pria Guardia Civil realizaba as 
suas próprias, abrindo un expe
diente sobre narcotráfico no que 
estaban involucrados mandos e 
guardias do cuartel de lntxau
rrondo. O tema trascendeu á 
opinión pública en 1990, despois 

O PNV quer aproveitar para que se cumpra o Estatuto en matéria de seguridade 

dunha filtración dos próprios in
vestigadores da Guardia Civil a 
xornalistas do Grupo 16. Ao 
mesmo tempo o Sindicato Unifi
cado da Guardia Civil (SUGC), 
sinalaba publicarnente a Galindo 
como o maior benefactor das 
operacións mafiosas, entre as 
que se atoparia o narcotráfico, 
en connivéncia co Coronel Ayu
so e alguns dos narcos galegas. 

As denúncias contra Galindo co
mezaron a aflorar logo en vários 
meios de comunicación, entre 
eles este xornal. As investiga
cións realizadas por Egin perrniti
ron determinar que, en só dous 
anos, desde 1987 a 1989 Enri
que R. Galindo, aurnentou o seu 
patrirnónio familiar en rnáis de 
cen rnillóns de pesetas. Vários 
dos seus colaboradores rnáis di
rectos foron detidos ou acusados 
de participar en asuntos de dro
gas, contrabando ou proxenetis
mo. Moitos outros axentes, des
de mandos a guárdias sen gra
duación, foron condenados por 
torturas. En 1984 a revista Punto 
y Hora faciase eco das declara
cións do guardia Velázquez So
riano, nas que afirmaba que, Ga
lindo, con nornes supostos era o 
responsábel da organización dun 
comando dos GAL, responsábel 
do atentado que lle costou a vida 
aos refuxiados Kattu e Txapela. 

Agora, desde o PNV afirmase 
que o caso Galindo é rnoito 
máis grave que o Caso Roldán 
e vai deixar a este minimizado. 
Mentres tanto, o coronel segue 
a facer, con nome suposto, o 
curso de ascenso a xeneral. Se
gundo puido saber A Nosa Te
rra de fontes da própria Guardia 
Civil o próximo destino que lle 
teñen reservado a Galindo é na 
Galiza. Só as investigacións po
den variar o curso dos aconteci
rnentos previstos.• 

Un A&erri Eguna coa Benemérita como protagonista 
A Guardia Civil foi a protagonis- res helkides. Ao dia seguinte Arza- campaña desatada agora polo das. a respeito da Guardia Civil can a sua firme vontade de 
ta da celebración do Dia dp, Pá- llus pontualizaria as suas afirma- PNV para conseguir as campe- ~ da depuración en lntxaurron- conseguir nesta lexislatura as 
tria Basca. As declaracións dos cións. A reclamación principal é téncias de seguridade que mar- do, quedándose, de momento, transferéncias estatutárias pac-
líderes do PNV criticando a Ga- que se curnpra o Estatuto nas 45 ca o Estatuto está irnersa den- co relevo do Governador Civil. tadas co PSOE. 
linqo e pedndo a sua dimisión, transferéncias que ainda non po- fro da estratéxia de acadar a Desde o PNV temen que Be-
víronse reforzadas polo discurso sue o Govemo Basca. Entre estas totalidade das cornpeténcias lloch non queira ou non poda Tarnpouco hai que esquecer 
de Xavier Arzallus no que se re- transferéncias teñen principal irn- recollidas no Estatuto de Gerni- cumprir o prometido, polo que, nesta diatriba coa Guardia Civil 
clamaba que se cumpla o Esta- portáncia as de seguridade, que ka antes dunha posíbel chega- en palabras dun peneuvista, '1é que precisamente a Ertzaintza 
tuto ·en materia de seguridade e deixaria á Guardia Civil só con tres da do PP á Moncloa. Desde o necesário empurralo dalgun ten un amplo dossier das activi-
a Erzaintza asuma xa as corn- funcións dentro de Euskadi: fron- PNV considérase que ó PP pa- xeito". Asi o PNV ten preparado dades dos principais mandos da 
peténcias previstas. O centro da teiras, identidades e explosivos. ralisaria todas as transferéncias unha interpelación a Belloch Guardia Civil en Euskadi, entre 
cuestión está en saber porq ue estatutárias, polo que é preciso para os próximos dias ''en tér- eles Rodríguez Galindo. O PNV 
toma agora o PNV esta postura. Ainda que Arzallus fixo fincapé aproveitar este momento de mi- minos rnoi duros", na que se estaría presionando ao governo 

en .que a reclamación se basa na noria socialista para acadar o perguntará tarnén se, co trata- con estes informes que, de non 
Nen a coincidéncia das declára- legalidade estatutária, tarnén pre- teito estatutário Tarnén cansí- do de Schengen e a desapari- surtir efecto, pasarian a instán-
cións de ETA a Euskaidunon cisou que non pedía que a Guar- deran os jelkides que as corn- ción das fronteiras, que papel cias xudiciais e aos meios de 
Egunkaria , nas que avoga polo · dia Civil se quedase para sernpre peténcias máis difíciles de terá a Ertzaintza neste cometí- .comunicación. 
respeito ás decisións dos bascos, en Euskadi, corno puxeran de arrincarlle á dereita serian nos do, e se poderá perseguir deli-
coincidentes co discurso de Arza- rnanifesto interesadamente al- ternas de seguridáde. tos na Fráncia, ou se este co- Segundo puido saber A Nasa 
llus nos que criticou aos que "ne- guns rneiós. Esta postura, tradi-

É por iso polo que o PNV apro-
metido vai quedarlle reservado · Terra, existe tamén un consi-

gan que o povo basca decida", fo- cional nq PNV, pero. explicitada , unicarnente á Guardia Civil. derábel enfado no PNV palas 
ron quen de satarlle o protagonis- con rotundidade rio Dia da Pátria · veitaria o rebúi'nbro levantado actividades clandestinas reali-
rno do Aberri Eguna á Guardia Ci- Basca de 1995·, obecederia para ·palas martes de Lasa e Zabala Máis, as relacións entre Belloch zadas ultirnarnente por guar-
vil. Tanto Arzallus nos seus discur- HB e PSOE a razóns eleitorais, para reclamar algo que as suas e o PNV non son boas. Hai dias de lntxaurrondo que, ves-
sos, como os diferentes líderes rnentres que para a dereita, con bases viñan demandando hai quen di que se deben ao talan- tidos de policías basco.s reali-
nas suas declaracións, pediron a un Aznar reafirmando o naciona- tempo, o total despregue da Ert- te un tanto chulesco do próprio J zan controles e detencións ile-
depuracións de responsabilidades lismo español ao dia seguinte, zaintza, pois, segundo persoas ministro, afirarnndo que con gais, incluidos apaleamentos a 
dos mandos da Guardia Civil no seria un xeito de tenderlle outra coñecedoras do mundo peneu- Corcuera, polo feito de ser bas- abertzales. Desde HB denun-
cuartel de lntxaurrondo, principal- man a ETA, curnprindo un ponto vista, as bases nacionalistas co, entendianse mellar. Tamén ciáronse estas actividades co-
mente do Coronel Galindo. da alternativa KAS, a saida das sernpre reclamaron a depura- lle botan a culpa aos antíguos rno próprias da policia basca· 

forzas de seguridade de Euskadi. ción da Guardia Civil. militantes de Euskadiko Eske- pero desde o PNV "tense a ab-
Os discursos tiveron interpreta- rra, en cuxa órbita sernpre esti- soluta certidurne de que son 
cións para todos os gastos, come- Cumprir o Estatuto A esta situación haberia que vo Belloch, e que hoxe forman guardias que pretenden enci-
zando palas próprias palabras e unirlle que Belloch non está a o seu carpo de asesores. Sexa . rrar ainda rnáis a o mundo de 
seguindo palas intencións dos líde- Segundo analistas bascas, a curnprir as promesas formula- como for, desde o PNV recal- HB coa Ertzaintza".+ 



TRANSPORTE DE AUGA CONTRA A SECA 

A Xunta amósase á expectat.iva de peticións públicas ou privadas 

O transporte de auga en barco . 
demostra a sua viabilidade.en Mallorca e Cádiz 
• XAN CARBAUA 

Apesar do fracaso do 
primeiro envio no 
traslado de 50.000 
metas cúbicos de 
Taragona a Mallorca, o 
traslado en grandes 
petroleiros amósase 
como unha alternativa 
viábel ao suministro de 
auga a zonas cósteiras. 
Galiza apresenta unhas 
condicións idóneas en 
várias das suas rias 
para facer o trasvase a 
baixo custe. A Xunta 
amósase "disposta a 
~studar proxectos". 

O fracaso do. primeiro envio de 
auga desde o esteiro do Ebro 
até a bahía de Mallorca de
beuse máis ás presas que a 
un problema técnico insolúbel. 
O trasvase de auga, apresen
tado en sociedade como unha 
alternativa innovadora, é habi
tual desde hai vários anos en 
moitos paises, a meio de pe
troleiros. 

O buque-tanque Móstoles, da 
navieira do galega Fernández 
Tápias, foi o encarregado de 
abandeirar a Operació Vaixell 
de traslado. A nave foi recente
mente acondicionada en estalei
ros de Ferrol para o trasvase, 
con adaptacións escasas, que 
incluían a limpeza de tanques e 
o seu pintado. Segundo fontes 
da compañia, que debería correr 
cos custes deste primeiro trsva
se falido, foi o secado defectuo
so o que ocasionou a detección 
de trazas de disolvente que non 
recomendaban introducir a nas 
tuberias a auga do primeiro tras
lado, que se limita a 50.000 me
tros cúbicos de cada vez, polos 
problemas de calado do porto 
de Mallorca. 

Operación sinxela 

Segundo o enxeñeiro Primitivo 
B. González (ver A Nosa Terra 

suporian do orde de 1.500 mi
llóns de pesetas por cada buque 
petroleiro de 300.000 toeladas 
adquirido. De segunda ou ter
ceira man poderia baixar o pre
zo aos 1.000 millóns. Até hoxe 
nengunha empresa solicitou 
axuda algunha para facer estes 
investimentos nen tampouco 
nengun estaleiro recebeu pedi-
dos deste estilo". · 

A Xunta amósase "á expectati
va" das peticións de axuda que 
podan surxir, ben de empresas 
ou de administracións autonómi
cas "en .demanda de colabora
ción · e solidariedade para resol
ver problemas ge sequía". · 

Na Conselleria de lndústria ma
nifestan coñecer os proxectos 
de Primitivo González e amó
sanse dispostos a considerar 
caltjuer proposta "sempre den
tro das nosas posibilidades le
gais e económicas". 

Un recurso próprio 

Un remolcador maniobra na bahia de Mallorca co buque que almacena auga, antes de inxectarse na rede pública. JOAM COSTA 

· González insiste na sua teoría 
de que a Xunta debe ser cons
cente de que a auga é un recur
so que pode oferecer a outras 
comunidades e ao govern cen
tral, sen máis espera, "nun mo
mento como o actual non se po
de despreciar o valor para o tro
ce e para reactivar a economía. 
A própria e a das zonas precisa
das da auga". 

;---------------------~-----------------------------------------------------, 

Un barco abastece n~n dia a un millón de persoas 
As dimensións dun petroleiro 
non son facilmente compren
síbeis para o comun das xen
tes. Un petroleiro como o 
Móstoles, capaz a plena carga 
de trasladar 300.000 Tm 
(300.000 metros cúbicos), co
bre as necesidades diárias 
dunha povoación urbana de 
1.000.000 de persoas. Ese 
dado inclue o consumo do
méstico, o da indústria e o re
go. Ou sexa unha cidade a 
pleno rendemento, sen aforro, 
tomando o estándar de consu
mo de 300 litros/día/habitante. 

Segundo os calcules de Primi-

n2 658) "Galiza ten unhas con
dicións naturais idóneas para 
facer este tipo de transportes. 
Canta con rios caudalosos, es
teiros cun calado superior aos 
35 metros que permiten acer
car o barco ao pé do suministro 

tivo González, oito barcos se
rian precisos para estab.olecer 
un circuito anual quw sen estar 
a pleno rendemento poderian
d es praz ar 100 Q_ectómetros 
cúbicos por ano, suficientes 
para manter esa povoación 

"O sistema é útil sobretodo na 
costa. Pero logr~do este abas
tecemento, os cursos altos dos 
ríos, poderian usarse con máis 
liberdade para o regadío", afir
ma González. 

abastecida. · Os rios galegas deitan no mar 

Os cáluclos están feitos á bai
?<a, porque, como no caso do 
petróleo, o aforro soe ser unha 
das mellares políticas de abas
te cemento, e nestes anos a 
educación forzada no aforro 
ten sido aprendida en moitas 
zonas do Estado azoutadas 
pela seca. 

sen obra civil cara, ~ unha in
dústria naval que permite adap
tar de contado os barcos". Pon 
como exempl destes empraza
mentos as Rías de Muros e Vi
lagarcia, "porqu~ se ho~bese 
que situarse a várias millas da 

anualmente 10.000 millons de 
metros cúbicos de auga doce 
ao ano, e a carga estimada de 
100 hectómetros cúbicos supo- , 
ria menos do que a variación 
dese caudal por razóns clima
tolóxicas. Daquela non par~ce 
probábel que estes usos xera
ran nengun problema de salini
dade nas rias. + 

fonte a viabilidade económica 
seria discutíbel". 

Segundo Xoaquin González Lla
nos, Subdirector de lndústria 
Naval da Xunta, "os traballos 
que propón Primitivo González 

Considera tamén o enxeñeiro 
galego que os noso riosnon pro
vocan os problemas· do Douro 
ou o Tejo, que están a ocasio
nar problemas con Portugal, 
que teñen realizado protestas 
contra . o previsto Plano Hidroló
xico Español. 

O transporte de auga é habitual 
na cidade de Marsella, que fixo 
durante anos envios a Tarrago
na para as instalacións petro
qu l micás e tamén á Libia. ta
mén as illas de Curac;áo eran 
abastecidas de auga polo mes
mo métod. Desde Philadelphia, 
nunha viaxe de ida e volta, os 
petroleiros ian aos Estados. 
Unidos con crudo e voltaban 
con auga, nun traxecto que co
ñecen ben os capitáns dos mer
cantes galegas.• 

A S 1 A QUEREMOS! 

Ti, que tainén defendes o nome legaJ da Coruña, 
podes colaborar enviando este boletín. 

NOME E APELIDOS 

A MESA~ 

ENDEREZO -------------- POBOACIÓN (C.P.) 
PROFESIÓN CENTRO DE TRABAllO ---------

DESEXO AXUDAR A MESA COMO: 
0 SÓCIO (CUOTA ANUAL DE S .000 PTAS.) 
D SÓCIO (CUOTA ANUAL DE 3 .000 PTAS.) 
D SÓCIO (PARADO/EST.UDANTE) (CUOTA ANUAL DE 1 .500 PTAS.) 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

FORMA DE PAGAMENTO 

D DOMICILIACIÓN BANCÁRIA 
D TALÓN 

BANCO OU CAIXA DE AFORROS SUCURSAL --------
ENDEREZO roBOACIÓN 
BANCO/CAIXA cr::r::o SUCURSAL cr:m D .C . CD N • CONTA !~! ~! :;:! ~! :,.i::;i:::;l;:::;::i :;:I :;-! - ----
Sr. Director : Prego-lle sirvo·se cargar no mlño con to corrente/libreto e oté novo aviso os rec:lbos que lle se.xon presentados· polo MESA, 

en concepto de56ció o nome de ----------------------

!i;SU SÓ<:lQ ~ON'fA<::T<:>tJ SINATURA 
.A lRAVloS i:n;, ---------------

• A MESA. Aportado de Correos 247. 15700 · Sonliogo de Compostela . Telfs . (981) 56 38 85 e 58 64 22 . 
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1 N C É N DI OS FORESTAIS -·· -- · 

Algunhas fontes sinalan ~ efeito perverso.da poHtica forestal da X~nta 

Agricultura · afirma que. os lumes · 
da Páscoa foron para alarmar á sociedade 
•H.V -

Os 1.024 lumes -
segundo as cifras 
oficiais- producidos na 
Galiza durante a Páscoa 
supoñen un cámbio 
cualitativo na xénese dos 
incéndios forestais, afirma 
o conselleiro de 

- Agricultura, Tomás Pérez 
Vidal, que sinalou que 
houbo grandes lumes 
para criar alarma social·-

Contra estas afirmación, outras 
fontes sinalan os efeitos perver
sos da poi ítica forestal galega, 
.que está orientada unicamente 
á extinción e que esquece a 
prevención e o orderiamento 

ANT 

dos montes. Cláudio Quintillán, 
responsábel de fore~tal da C_IG, 
asegurou que faltan medidas 
preventivas e que a Xunta non 
quer intervir nos montes sob 
pretexto de que son de propria-

dade privada. "Os montes están 
abandonados e acumulan moito 
combustíbee', di o sindicalista. 

A Xunta estima que foron quei
madas 2.000 ha. de arborado e 
3.500 de monte raso nos 1.024 
lumes rexistrados na Galiza. A 
Consellaria asegurou que deses 
lumes, uns eran conatos e ou
tros incéndios forestais, ainda 
que non precisou en que por
centaxes ao caracer, de mo
mento, de dados definitivos. 

Esta · cifra é desmentida por ou
tras fontes, que indican que nas 
comarcas de Ourense puderon 
arder 25.000 ha. e .na Coruña 
o.utras 6.000. 

O Mércores 26 reúnase o Comi
té ~alego de Defensa dos Mon
tes contra os lncéndios Fores
tais, no que participan a Admi-

nistracións Autonómica e Cen
tral. o encentro foi convocado 
para tomar medidas e analisar a 
situación. De todos xeitos, o 
conselleiro asegurou que. o pla
no contra lumes, lnfoga, está a 
funcionar con normalidade e 
que ·OS meiOS eran dabondo. 

Un desastre cada cinco anos 

Ün portavoz da consellaria dixo 
que os efeitos da seca e o vento 
non eran tantos como a coincidén
cia de lugares e datas, que "son 
moi sospeitosas". "Por estatísticas 
non se pode demonstrar que haxa 
factores, distintos dos humanos, 
que provoquen os incéndios, agás 
casos moi determinados", dixo es
ta fonte informativa. 

Cláudio Quintillán asegurou que 
falta prevención, "esta política 
provoca qu~ os montes estexan 

DECLARA~OM DE SOUDARIEDADE COM VÍTOR BELHO CORTl~O, INSUBMISSO AO SERVl~O MIUFAR OBRIGATÓRIO 

Os abaixo assinantes, pessoas, colectivos e 
associas;ons vencelhadas coa música, o teatro, as 

letras e a arte, mostramos a nossa solidariedade co 
insubmisso VÍTOR BELHO CORTI(:O, julgado o 19 de 
Abril, pola sua negativa a realizar o·Servis;o Militar 
Obrigatório e a i:'restas;om Social Substitutória. 

Entendemos que nom é delito negar-se a formar parte 
do Exército Espanhol, por ser esta umha instituis;om 

. - que consideramos nom presta nengum servis;o a 
sociedade galega e que, pola contra, tradicionalmente 
tem contribuido a repressom das expressons culturais 
próprias do nosso povo e mesmo boje em dia esquece 
inte~cionadamente o idioma próprio da Galiza. 

Queremos deixar constancia do ~~u trabalho a p~ol 
da música e da arte do nosso país, do seu . 

compromisso e dedica~om altruista a qualquera _ 
projecto que suponha fomentar e dinamizar a 
actividade cultural na Galiza. 

Seria lamentável que pessoas como Vítor tiveram que 
ver-se afastadas da sua -actividade e do trabalho que 

realmente desenvolvem de jeito voluntario por ter que 
ingressar en prissom e cumprir umha condea. 

Na Lúa. Durindaina. Uxía. Dixebra. Oskorri. Kepa Rivas. Antón Reixa. Antón A Gente da Barreira Crechas. Tabasco (Serra 
·Fía na Roca. Leilía. Junquera. Tapia eta R. López. Anxo Quintela. (Ourense). Tranvia de Outes). Clavicémbalo 
Ophiusa. Tombstones. Leturia. Lluis Llach. Luis Darlo Xohan Cabana. Colectivo (O Porrinho). clube de arte e música 
Banda dp Patín. Delgado. Julio Pereira. Rafa Vilhar. Lino Braxe. Agrupación Cultural (Lugo). 
Munheiramba. Emilio Vai de Roda. Frank Miro Vilhar~- Gustavo Lucá Auriense (Ourense). 
Cao. Froitos do Deza. Fol Delgado. Gema e Pavel. de Tena. Francisco Novo. Cidade Vella (Santiago). Manuel Caamaño 
de Niu. Pé de Boi. Martín King. Wolfstones. Amanda Ályarez. Manuel Frente Comixario. Grupo (alfareiro). Mónse Amigo 
Brincadeira. Devandoira. Shoglennifty. Miró. Veiga. Tareixa Navaza. Reintegracionista (pintora). Issac Díaz 
Aula de Gaiteiros "Gomes Fani del Rio. Amelía Mendinho. Colectivo Pardo. Femando Arenaz 
Mouro" de Ourense. Carlos Blanco. Ditea. García. Concha Cid- Ecoloxista "O Brote". .Bua (pintor). Ana Karina 
Korosi Dansas. Bernardo María Pujalte. María Fuentes. Antonio Asociación Cultural "O Lema Astray (pintora). 
Martínez López. Nani Bauzas. Quico Cadaval. Gutiérre:Z. Begoña Lararixo" (Lalín). Miguel Rei Cohike 
García. Baldo Martínez. Roberto Vida! Bolaño, Caamaño. Ramón Díaz. Comisión pro 0,7% de (fotógrafo). Marta 
Nordés. Alfonso Franco Vicente Montoto. Ollomol- Xoan Docampo. Carmen Ourense. Asociación Acitores (pintora). 
Vázquez. Irmáns Tranvía. Mofa-Befa. Xan G. Ares. Manuel Beceiro. Cultural "Lúa Chea" Santiago Cobelo (pintor). 
Bochechinhas. 7 Luvas. Cejudo. De Fabulous Pedro Elías Igartua. Antón (Soiáns-Calo). Liceum (O Mofi$e Cea (pintor). 
Luar na Lubre. Asociación Perralhas. Xosé Manuel Dobao. Anxo Pérez. Joao Porrinho). -Gallaecia Francisco Fernández Rico 
de Gaiteiros de _ Olveira "Pico". Xavier Guisan Seixas. Ana (Muinhos-Ourense). (axente de concertos). 
Compostela. Lourido. Sentio Pazos. Expósito. Odeon (Vigo). NASA Elixio Vieites Castro 

(Santiago). Casa do Patin (tramoia). Miguel Cancio 
Llan de Cubel. Felpeyu. Ana Romaní. Manolo Xermólos ( Guitiriz). (Santiago). Casa das (sociólogo). 

·. 

mal e que cada cinco· ou seis 
anos haxa ·un desastre". 

A consellaria deu un relatório dos 
meios empregados: 1.300 perso
as do Servizo Contra Lumes, as 
Brigadas de Montes e de Meio 
ambiente, que foron asignadas 
temporalmente a apagar os in
céndios, a Proteción Civil, o Exér
cito que actuou rio Barbanza, vo
luntários, cinco helicópteros, tres 
avións e 130 motobombas. 

Cláudio Quintillán desdeciu as 
declaracións do titular de Agri
cultura no sentido que todo es
taba baixo control e asegurou 
"que isto colleunos fóra de xogo, 
coa climatoloxia adversa e co 
persoal baixo mínimos -dixo o 
sindicalista. O Mércores de Pás
coa funcionaba o 30% do cadro 
de persoal, o mínimo no inver
no. lso provocou que o tempo 
que se tardou en acudir aos in
céndios foi de 45 minutos e non 
de 15 como é habitual". 

O conselleiro di 
que non falou das eleicións 

A consellaria desmentiu que o 
conselleiro mencionase a proxi
midade das eleicións como cau
sa dos incéndios, pero si atri 
buiu intención de provocar alar
ma social cos grandes lumes . 
Outras fontes di que un efeito 
perverso da política forestal ga
lega é que facer especial finca
pé nos investimentos contra os 
lume provoca expectativas labo
rais nun amplo colectivo. As de
vanditas expectativas serviron 
para buscar relación cos lumes. 
Nada foi demonstrado. 

"Nós ternos pedido unha investi
gación a respeito dos grandes lu
mes, porque estamos a compro
bar que as cifras que dá a conse
llaria non se corresponden cos da
dos reais -<ii Cáudio Quintillán--, 
en realidade arderon moitas máis 
hectáreas das que talan. Teñen o 
costume de rebaixar os dados, co 
agravante de que os íncéndios 
nas superfícies rasas dannas co
mo queimas controladas. lso é in
creíbel, non se pode facer iso en 

. primavera, coincidindo coa niñifi
cación. Ademais non pode crer 
que se fagan pola noite". 

O PSOE pediu a comparecéncia 
parlamentária de Tomás Pérez 
Vidal, pero foi denegada. O 
BNG tamén formulou várias per
guntas na' Cámara galega, pero 
tefien un curso legal que fai que 
se demoren. 

O Sindicato Labrego Galego ta
mén terciou na polémica: "as 
cuantiosas partidas presupostá
rias adicadas á loita contra in
céndios non serven para evitar 
que o lume siga provocando 
grandes pardas económicas". O 
SLG asegurou que "de seguir a 
seca e vento aGtuais, o señor 
Fraga vai quedar sen argumen
tos para continuar a xustificar 
tan cuantiosos investimentos", 
por isto o sindicato do campo 
pediu unha. nova política forestal 
"emarcada ·dentro dun Plano 
Global de Desenvolvimento da 
capacidade produtiva do agro 
galega que manteña as aldeas 
povoadas e o cam.po· coidado". • 
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Os tratantes querian volyer ao sis~~~ª- de fe'iras 

Fracasa unha tentativa de boicot · ... . .. ~ . -

·da· poxa de gado en SiHeda .· 

•H. VIXANDE 

Os tratantes de gado da 
Lonxa Agropecuária da . 
Galiza, en Sillada, tentaron 
rematar coa puxa de gado 
ante o temor de que se 
extendese a Compostela e 
a todo o país. Un inquérito 
do Mercado Nacional de 
Gado de Santiago criou 
unha falsa alarma. O 
sistema de poxa é o máis 
beneficioso para os 
gadeiros. 

Durante tres semanas, os tra
tantes de gado estiveron a boi
cotear, con éxito relativo, o sis- _ 
tema de poxa da Lonxa Agrope
cuária da Galiza, en Sillada. Es
te sistema é único na Galiza, 
ainda que tamén foi ensaiado 
en Lalin, onde tamén se produ
ciu un boicot, que si foi efectivo. 

Un inquérito formulado entre os 
gadeiros polo Mercado Nacional 
de Gado de Compostela levan
tou a lebre. A xerente do Merca
do só queria saber que servizos 
demandaba o público, para es-

tudar pór en prática unha poxa 
para cuxos de recria cando se 
construa o novo mercado. 

Os tratantes entenderon mal e 
pensaron que a poxa ia univer.
salizarse en Compostela de xei
to imediato, de modo que deci
diron tentar áfundir o único sis
tema que funciona regularmente 
no p~ís: Silleda. 

Tres semanas de boicot 

Hai tres semanas SÓ tres tratan
tes desatenderon a chamada ao 
boicot e entraron na poxa -a 
meia que acude é de 22-; o re
sultado foi que os prezos baixa
ron considerabelmente e houbo 
un 20% de rexeitamentos, can
do o normal é que sexa dun 1 %. 

Na seguinte semana o boicot ta
mén foi relativamente eficaz, pe
ro o pasado Martes 18 a organi
zación conseguiu que acudiran 
os grandes tratantes e minimizou 
severamente os- efeitos do boi
cot. Porén, algun gadeiro vendeu 
por fóra das canles da lonxa, al
go que está proibido e que pode 
significar a expulsión do sistema. 

Agora os tratantes están a com
probar que o boicot non tivo 
efeito e que os que non o seguí-

Peden a disolución 

ron acadar_on bons prezos, de 
modo que é probábel que rema
te o boicot. 

Onde o boicot si foi efectivo foi 
en Lalin, onde este sistema es
taba a ser ensaiado e onde o 
Luns 17 só acodiron á poxa 

. d u as persoas. 

Sistema de Silleda 

O sistema de poxa de-Silléda é 
o seguinte: Os gadeiros levan o 
vacun e os tratantes fan unha 
oferta por escrito, sen coñecer 
as ofertas dos outros, de modo 
que teñen que subir os prezos 
para evitar perder na poxa. Os 
dados ·son informatizados e o 
gado é asignado automatica
mente á poxa máis alta, deste 
modo os gadeiros consiguen co
locar o vacun a un valor máis al
to que nas feiras, onde os pre
zos son descoñecidos e non se 
sabe como está o mercado. -
Outro elemento que caracteriza 
ás ·normas da Lonxa dé Silleda 
é que os tratantes pagari cun 
cheque aes gadeiros o prezo 
asignado máis o 4% de IVA, 
restando un 2% de retencjón do 
IRPF. Esta transparéncia fiscal 
é a razón para que este sistema 
non sexa máis popular.+ 

do Consello Regulador do Ribeií-o 
• H.V. 

O Sindicato Labrego Galega 
pediu a disolución do Consello 
Regulador do Ribeiro e a dero
gación dos seus estatutos. A 
solicitude está enmarcada na 
demanda de que prosegan as 
investigacións para aclarar o 
fraude das contraetiquetas fal
sas do Ribeiro. 

Parellamene, o Consello Regu
lador ven de comunicar á so
ci~dade que só Caves Fin de 
Siglo ten proibido o embotella
mento viño, que o facia coa de
nominación das marcas Fin de 
Siglo, Ouro Ribeiro, Real Ouro, 
Campo Hermoso, Viña do Val, 
Verde/, Outeiro, Meiga/lo, Vi
ñao, Celta, Te/uro, Tulio e Viña 
Dante. 

· O SLG -entende que o Consello 
Regulador:. actual, que preside 
António Lorenzo, non está a 
actuar na defensa da denomi
nación de orixe, e que "en cin
co anos o Ribeiro poderia de
saparecer". 

A petición de disolución do Con-
. sello Regulador débese "á sua 
ineficácia". _ O Sindicato Labrego 
entande que "a falta de control 
pode provocar que cheguemos 
ao mes de Agosto con máis 
contraetiquetas falsas que ver
dadeiras". -

A alternativa da Xestora 

A alternativa que dá o SLG é a 
constitución dunha Xestora on
de estarían presente as tres ar-

_ António Lorenzo, presidente do Con
sello Regulador. 

ganizacións agrárias, represen
tantes dos colleiteiros,' dos al
macenistas e das duas admi- -
-nistracións. Un elemento que 
teria que caracterizar ao novo 
Consel.lo é o_ cariz público dos 
plenos, '·ca fin de evitar suspi
cácias e xenerar unha xestión 

_ transparente". 

- A primeira misión que teria a 
xestora seria abrir unha investi
gación a fundo para coñecer_as 
irregularidades existentes e 
"poñer en coñecimento do xuiz 
que está a levar o caso da fal
sificación do contraetiquetado 
pola adega La Patena, para 
que se esclarezan todas as rs
ponsabilidades, como se algun 
presidente ou ex-presidente do -

Consello Regulador ten que ir 
á cad_ea". 

Xosé Manuel Puga, · do SLG, 
quer que a vixéncia da-xestora 
continua até as vindeiras elei
cións para poder modificar os ac
tuais estatutos, elaborar censos 
reais e promover a ampliación do 

_ contrato homologado a todo o Hi-
beiro e a todas as adegas. -

Actas e plenos 
seguen a ser segredos 

O Consello Regulador que pre-
. side na actualidade António Lo

renzo ten redactado un antepro
xecto de ,modificación do actual 
regulamento, que data qe 1976. 
As novas normas atribuen ao 
pres·idente as mesmas funcións 
que hoxe están vixentes e con
solida o feito -de que os plenos e 
as actas sexan secretas. 

Pero o anteproxecto introduce 
unhas normas como a reducióri 
das ·funcións do pleno á eleición 
do presidente, a eliminación da 
figura de colleiteiro, dar pulo aes 
elaboradores, almacenistas e. 
embotelladores e non fixar ga
rantías de prezo. 

Con todo isto, o SLG propuxo a 
publicidade de actas e plenos e 
a criazón dun censo específico 

· para os colleiteiros, -ademais 
dunha série de cuestión tecnir 
cas para garantir a democrácia 
e a calidade do viña. Xosé Ma
nuel Puga asegurou que ·a SLG 
vai impugnar o anteproxecto dos 
estatutos porque non inclúen 
mel[ora nengunha. + 

f l ) r 1 ' 1 -.. t 
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' A. IGLESIAS 

A percepción do Estado 
de Benestar 

MANuELCAo 

-Certo dia un cidadán funcionário público mostrábase -alporizado 
e alterado polos impostas que pagaba alegando qtJe era como 
un roubo de "mi dinero". Excluídos razoamentos infantis, do tipo 
"Santa Rita lo que se da no se quita", estamos diante dun caso 
de inconsciéncia incríbel. 

_ Mais, tales crenzas parecen ser norma e non excepción. Asi, 
nun sondeo do Centro de lnvestigacións Sociolóxicas (CIS, 
1993) un 74% dos inquiridos aseguraba pagar moitos impostes 
e o 59% consideraba que recebia do Estado menos do que pa
gaba. Para acabala de rematar, o 64% estaba en desacorde coa 
seguinte afirmación: "se queremos ter máis e mellares servizos 
públicos e prestacións sociais (saúde, educación, pensións, 
etc.) é necesário que aumenten os impostas". Nempargantes, o 
84% estendia os deberes do Estado a proporcionar un posta de 
traballo a quen o desexe e a garantir un ingreso mínimo a todos. 
En certa ocasión un inquérito realizado en Astúrias mostraba o 
desexo de contar cunha TV autonómica pero non de financiala. 

Non é fácil medir as preferéncias da povoación a respeit6 dos diver
sos bens públicos dada a existéncia de comportamento estratéxico 
baseado nas expectativas de custo. A disposición a pagar aumenta 
cando se supón que son outros os que finalmente correrán co cus
to, mentres que será mínima se saben que 'o custo de prever o ben 
público fixarase de acordo coa disposición a pagar revelada. 

_ Contan que os estudos de campo sobre a cabana gadeira gale- _ 
ga facíanse perguntando aos viciños sobre o gado próprio e 
alleo e cruzando os dados obtíñase o resultado óptimo. Asi de
be actuar: o político que pretenda determinar a cantidade de ben 
público que corresRonda ás pr~ferén-cias da po_voación se quer 
vencer nas sucesivas eleicións. Porque, por exemplo, os labre:. 
gos -como free riderr utilizan a determinadas organizacións 
especializadas en mobilizacións populares para acadar vanta~ 
xes parciais mentras a disposición a votar fórmase de acorde 
con factores diversos e máis complexos. 

Existen sociedades maduras que entenden os mecanismos de fun
cionamento de governo da colectividade e, en particular, a relación· 
orzamentária_básica entre ingresos e gastos públicos. En Galiza e
ne resto do Estado a per- · .; 

cepción do Estado de - - - - - - - - - m 
.Benestar é difusa por di-
versas razóns: a sua re
cente implantación (al
guns r:ien recoñecen que 
,exista), o feíto de-non ser _ 
froito dunha eleición 
consciente na que se ex
pliciten pros e contras, a 
-pervivéncia de estruturas 
sociais e políticas basea-
das no escurantismo e a 
desinfor.mación, a difus? 
percepción entre o voto 

'En Galiza a 
percepción do --~:, 

Estado de Benestar · ~ 
é difusa" 

individual e as _grandes decisións de governo, e finalmente, o es
cepticismo en que o poder resida realmente no povo, resultado na
tural de séculas de dltadura e represión política e cultural. 

A tendéncia dos pensionistas galegas ao aforro deriva da per
cepción da paga como unha lotaria sen relación ces pagos reali
zados ou como resultado dun seguro individual no que as apor
tacións prévias deron lugar ao direito a perceper unha pensión e 
asisténcia sanitária. Poucas veces se entende o Estado de Be
nestar como un contrato social interxeneracional decídido demo
craticamente por uns grupos políticos determinados.+ 
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ES TRATÉ X l AS DO NACIONALISMO 

En tempos o PSG tivo que reclamar que o PSOE non usase .esas siglas. Agora o PSG-EG (integrado en UG) esixe o respeto 
para a denomlnanclón EG. · ARQU IVO A.N.T. 

A ESQUERDA GALEGA MÁIS ALÁ 
DAS.· SIGLAS 

DO.MINGO MERINO 

A recente utilización por parte de Esquerda Unida 
das siglas Esquerda Galega, património e identifica
ción dun partido nacionalista, pon sobre o tapete da 
actualidade algunhas cuestións que considero de 
interese para interpretar a nosa realidade actual. 

En primeiro lugar amosa como o meio ambiente 
social da nasa nación abriga a partidos, asocia
cións e en xeral aes máis variados colectivos, a 
asumir ainda que, nalguns casos, sexa dunha ma
neira formal e meramente oportunista unha deno: 
minación e apariéncia. que reflexe a adaptación ao 
terreo, ·neste caso ao País, onde pretenden d.e- _ 
senvolver a sua acción. 

É certo que este feíto non leva automaticamente a 
asumir a cuestión nacional galega, pero a forma 
gradual e crecente en que esta esixencia é percibi
da indica que a toma de conciéncia colectiva vai na 
dirección da asunción da nasa realidade, na progre
siva desaparición da preferéncia do foráneo sobre o 
próprio, na emerxéncia positiva dos nasos valores. 

Como antes dicia, esta cuestión pode vir acompa
ñada do oportunismo, .da créncia aoque se ve fun
dada de que tal asunción pode contribuir a crear 
unha imaxe positiva de quen asi actue ... Conven 
recordar agora como, no · 

clamarse de esquerda en Galiza sen asumir, na 
teoría e na práctica, o feito nacional. 

O vello debate sobre o papel e o perfil da esquerda 
en Galiza cobra novas argumentos ca escandalosa 
maquillaxe de Esquerda Unida. Mentres se viste 
cunhas siglas que non lle pertencen, tentando ofere
cer unha imaxe máis galeguista, os seus represen-, 
tantes no Parlamento Español emendan á baixa o fi- -
.nanciamento das autovías de Galiza e votan en con-

- tra da transferéncia a Galiza dos partos de interese 
xeral e da reforma da Lei de Sanidade para o rema
te da discriminación no financiameríto sanitário da · 
nasa nación, iniciativas precisamente apresentadas 
no Parlamento Galega polo Partido Socialista Gale
go-Esquerda Galega. O argumento esgrimido de 
·tratarse de iniciativas peculiares, deixa claro que a 
Izquierda Unida venlle grande o actual . Estado das 
Autonomías máis alá da sua declaración federalista. 

A negativa ao recoñecemento do dereito de Auto
determinación reclamado palas organizacións vas
ca e navarra de Izquierda Unida situa perfecta
mente as lindes do proxecto desa forma. política 
máis alá de calquer tentación demagoxica. 

Eis pois· como a defensa que das suas siglas ten ini

terreo político, ·este proce- · - - - - - - - - - -- - -

ciado o PSG-EG contra a 
agresión recibida de Es
querda -Unida supón ao 
tempo unha loita pela clarifi
cación política. Unha clarifi
cación que peña a cada un 
no seu sítio e dificulte que 

so foi case que xeral, in-
cluso nas organjzacións 
máis centralistas, asi_ a 
UCD era a UCD de Gali
cia, o PSOE Partido Socia-
1 i sta de Galicia-PSOE, o 
PP, PP de Galicia, IU, Es
querda Unida_ e mesmo a 
~grupación Ruiz Mateas 
reclamabase de Galicia. 

Nada pois que alegar a 
este proceso como non 
sexa para alegrarnos de 
que a presión social teña 
a forza suficiente para im-

'Mentres se viste cunhas 
siglas que n_qn lle : 

_pertencen, os 
representantes de EU no· 

Parlamento Español, 
emendan á baixa o 
financiamerito das 

- se poda dar gato por lebre 
·nas ofertas políticas. O de
bate iniciado é importante 
para a esq1:1erda, pero atin
xe especjalmente ás forzas 
de estrutura centralista na 
sua actuación en Galiza. 

a u tovias de Galiza" Ver ao PP, PSOE e EU . 
rexeitar ·en Galiza o que 
aproban en Madrid non 
por frecuenté deixa de ser poñelo. Pero coido que a _ 

conciéncia nacional ainda ten que avanzar un 
ponto, o necesário ate atinxir a clarificación que 
asegure aes cidadáns que a etiqueta responde do 
que -hai dentro. 

É aquí onde a decisión de Esquerda Unida torna
se máis grave desde a perspectiva da manipula.
ción e engano que conleva. 

El] primeiro lugar Esquerda Unida apropiase dun 
.neme que identifica a outro partidq que ten .tras de 
si unha história e unha cultura política, feíto en si 
mesmo repudiabel e gravísimo por ponto de vista 
democrático; faino ademais sen un Congreso pré
vio , sen un cámbio político ou ideoloxico que o 
sustente, simplesmente cunha comunicación ao 
Rexistro de Partidos Políticos do Ministério do In
terior no que lle dan canta de que a partires do 1 O 
de Marzo de 1995 Esquerda Unida pasa a deno
minarse Esquerda Unida-Esquerda Galega. 

Sobrq.n comentários. 

un fraude . po~Hico es¡:>ecialmente cando es.a dis-
,crepáncia non busca máis que evitar a ímpopalari
dade en Galiza de decisións que, na maioria dos 
casos, non foron cuestionados -en Madrid polos 
mesmos actores. 

O PSG-EG, que nunca cedeu á tentaci_ón populis
té;l, conscente dos perigos da sua irracionalidade 
para a cultura den:10crática, 9enunciou .sempre es
tas prácticas COIJlO contrárias á ética da esquerda 
na que sempre nos inscribimos e da que-tan orgu
llosos nos sentimos. 

Mentres tanto a confusión parece presidir os primei
ros momentos lego do "bautizo" de Esquerda Uni
da. Un repaso aos meios de comunicación dos últi
mos dias permite comprobar que dista moito de es
tar asumida polos próprios actores o seu cámbio de 
denominación. Desde o recurrente EU a EU-EG, 
EU-UG, EG-EU ... todas as combinacións posibeis. 

Que espectáculo! + 

',. ·'1 - ~ • • ~ ..... - ·~ .. 
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·comu'nistas 
l ,. 

á.1uz en Rúsia 
O mens$rio MUNDO OBRERO dá éonta do 111 Congreso do 
Partido Comunista da Federación Rusa (PCFR), fundado en 
Outubro de 1991, despois de dous congresos celebrados na 
clandestif]idade. O presidente, Gennadi Ziuganov, calificou no 
seu informe de pésimas as condicións de vida do povo e dixo 
que o país xa non estaba en condicións de asegurar a 
aJimentación da povoación, o que non tiña precedentes nen na 
posguerra civil nen nas invasións tártaras. "Sé a verdade, 
mesmo a máis amarga, pode permitirnos avanzar -dixo. Non a 
falsa verdade do dogmatismo, senón a verdade do povo. Só en 
_íntima relación co pavo se pode avanzar cara o socialismo. 
Lenin xa non está, pero quédanos a sua obra e o seu exemplo". 
No informe político dixo que "os comunistas rusos estaban 
org1:1llosos do seu partido, vencedor do fascismo pela via do 

, sacrifício heroico. Criticou aos traidores que destruiron a URSS 
e os conduciran á desastrosa situación actual ". Ziuganov 
acrecentou que loitaban pola supervivéncia gravemenete 
ameazada do pavo ruso: ''Temes 450 grandes organizacións 
nas que están agrupados máis de 550 mil militantes, en 20.000 
células. Tentaron destruir a sociedade socialista nos seus 
alicerces patrióticos, porque Rusia xa non existe como estrutura 
global integral, senón como unha série de referéncias ailladas 
de máfias rexionais". O Congreso fixo unha condena da guerra 
do Cáucaso e esixiu unha solución negociada. "O conflito bélico 
nado do aventureirismo de leltsin só poderá solucionarse 
garantindo ao povo checheno amáis completa autonomía". • 

Aniversário 
da censura de Fraga 
No cincuenta aniversário da aparición do semanário Triunfo, o 
seu director e editor José Angel Ezcurra conta nunha entrevista 

.que publica EL TuMPS o asexo da censura franq1:Jista. "A mellar 
definición da Lei de 
Prensa de Fraga foi a que 

~~@!~•111-, dera Manuel Vicent. Para 
Vicént, antes da Leí Fraga . 
había un enorme cerrume 
de aramio que circundaba 
un campó de minas : o 
terreo da información e da 
opinión vedado aos 
xornalistas . Coa Leí Fraga 
levantaron o arámio, pero 
a trampa era pior. Desde 
o primeiro considerei a Leí 

Fraga como unha hipócrita operación política que pretendía 
agachar, por baixo dunha máscara de prosa xurídica, o rosto 
auténtico da represión". Ezcurra lembra que Fraga cambiara a 
censura prévia pola censura de consulta, que abrigaba ás 
redaccións a asumir a censura, e cita alguns embargos e multas. 
"Nun dos casos foi por atentado contra a moral e os princípios do 
Movimiento. Fora por un extra sobre o matrimónio e 
procesárannos por catre artigas: un de Lidia Falcón, un de 
Carmen Alcalde, outro de Manuela Carmena e outro de Juan 
Aldebarán (Haro Tecglen). Outro fora por un artigo de José 
Aumente titulado Estamos preparados para o cámbío? 
Procesáranos por atentar contra a seguridade do Estado".+ 

Tocados de complicidade 
comunitária 
"Ao ministro Atienza dalle agora por considerar positiva a cuota 
e a recomendación de atapar novas caladoiros. Pero, que 
resolveu a Xunta en Samos e que foi dos seus planos 
sectoriais?", pergunta Luis Villamor nun comentário sobre a 
derrota do fletán que publica en LA Voz DE GALicIA. "Un Estado 
que sanciona leis por riba do marco xurídico internacional -
Canadá tomou o direito de intervir alén das 200 millas- e que 
emprega estas leis con éxito para negociar coa UE -anúrícia a 
sua retirada a cámbio da redución de cuota- é un país tocado de 
complicidade comunitária, fixo. Coa careta ecolóxica, o ministro 
T_obin rispoulle a fibra sensíbel a uns protecionistas. de opereta 
e, de ganchete cos británicos, tocoulle outra causa á moderna 
frota galaica e a un dos seitores máis competitivos do país. Un 
acorde como o que houberan de argallar con nouturnidade o · 
Domingo en Bruxelas, é o principio do fin : Galiza tivera unha 
sangría por imperativo comunitár.io no seitor naval. Un golpe que 
deixou a armo a comarca do Ferrol, de histórico avoengo naval, 
nos 80. Agora tócalle a vez á frota industrial que cando o de 
Namibia aturara desguaces do 50 por cento e está chamada.a 
liquidar dous tércios para se afacer ás once mil toneladas de 
M tán pé(dada:s entré. a l.J.E'e o Canad(l". + · ~' '_~ <~.: ' · · _: .·" ·. 
l,'I. '-'I .., ( l ~ I 't.L. f 1L '' {· 'J' ~i""> ! '·'I ~ 1 ... ,, ~·1"i ¡l 
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CORRUPCIÓN NOS CONCELLOS 

Neira Rodríguez, alcalde do PP en foz. ANOSATERRA 

Incriminado polo Tribunal 
·de Cantas por coller 810.000 
pesetas na Recadación 

O alcalde de Foz 
acusado de 
falsificar probas 
para exculparse 
•H. VIXANDE 

Vários declarantes 
afirman que o alcalde de 
Foz, Manuel Neira 
Rodríguez, estivo a tratar 
de fabricar probas 
exculpatórias frente á 
acusación de ter collido, 
en Xuño de 1994, 810.000 
pesetas da caixa do 
departamento de 
Recadación do seu 
concello. 

ñeiro cando asegura o alcalde, 
senón nun momento posterior. 

A Sección de Enxuizamento do 
Tribunal de Cantas abriu dilixén
cias prévias contra o alcalde de 
Foz en relación coa desparición 
das 810.000 pesetas. Neste 
concello tamén hai unha polémi
ca porque nas contás non ca
dran 11 millóns de pesetas, que 
en parte forori sustraídas por un 
funcionário municipal. Hai unha 
relación relativa entre parte dos 
11 millóns e as 810.000 pesetas 
que colleu Neira. 

Mauro Leivas Rivas apresentara 
unha fact1,Jra de 70.000 pesetas 

Neira Rodríguez dixo que con no concello de Foz o 1 de Xuño 
ese diñeiro pagara débedas do de 1994 pala realización dun · 
concello, ainda que só un de- stand para a comarca estar re-
partamento -Tesoureiria- fai presentada nunha feira do ócio 
pagamentos. Pero as afirma- en Silleda. Segundo declarou no 
cións de Neira non coinciden xulgado de Viveiro, a cantidade 
c~as e vários declarantes q~r r,< .f~i .pag'td~ ~n .me\áli~o. q P~9:~99 
afirman que non pagou ese d1- 4 de Al:ml pero que '1se lle ms1-

nuou que lles faria un grande fa
vor [a Neira e a daus amigos -
del] se dixera na declaración 
[Leivas recebira unha 'citación 
xudicial para o día seguinte] que 
a factura a cobrara en datas an
teriores". 

· Vários declarantes comparece
ron no xulgado e fixeron mani
testacións na mesma liña: que 
Neira tentou provocar 'que vá
rias persoas, ás que o concello 
adebedaba diñeiro, declararan 
que recebiran os cartos no mo
mento no que o alcalde cqlleu 
as 810.000 pesetas, deste xeito 
demonstraba que os cartos eran 
para pagar compromisos oticiais 
do concello. 

Para Xoán Moreda Pinto, conce
lleiro do BNG, coas actuacións 
do Tribunal de Cantas "demóns
trase que esta institución ve indí
cios de ilegalidades. Ademais, o 
alcalde poderia estar a obstruir o 
labor da Xustiza". 

Listas eleitorais 

Manuel Neira Rodríguez volverá 
a ser o candidato c;:fo PP á alcal
día de Foz. lsto provocou unha 
escisión no seu partido, que non 
quer continuar a pagar o custe 

político das actuacións de Neira. 
os· comerciantes son un sector 
que está molesto co alcalde de
bido ao impagamento de nume-
rosas facturas. · 

Xosé Saa Saa, concelleiro de 
Obras e militante do PP, é o 
principal responsábel desta es
cisión dos popu-

dade é coa que traballan o 
PSOE e o BNG, que farian ún 
governo de coalición. 

O PSOE apresenta unha lista 
pouco atractiva, o seu número 
un, Xosé Mª García Rivera, 
procede do CDS, o segundo, 
Ramón Candia, ven de CG, 

Xaime Cáncio, 
lares de Foz. Saa 
está a preparar 
unha lista inde
pendente que in
corpora a nüme
rosos militantes 
do PP e que o 
próprio Saa pode
r i a encabezar. 
Entre o concellei
ro de Obras e o 
alcalde as dife
réncias pasaron 
do político ao per
soal. 

Manuel Neira 
Rodríguez 
volverá ser o
candidato do PP 
á alcaldia de 
Foz. lsto 

terceiro é na ac
tual id ad e con
celleiro pola 
CNG pero . vai 
na lista do 
PSOE como in
dependente, o 
cuarto e a quin
ta son Roberto 
Diaz Rodríguez 
e Mª Xesus 
Diaz Cao. 

provocou unha 
O BNG agarda 
conseguir uns 
bons resultados-. 

A sensibilización 
dalguns sect.ores 
dá direita local po-

escisión no seu 
partido A lista é máis 

uniforme que a 
do PSOE e pre
tende superar os 
votos desta for-

deria .facer mer-
mar os votos do 
PP e que nen ·esta forza sqa, 
nen sumados os hipotéticos 
concelleiros da candidatura in
dependente, poda formar unha 
maioria absoluta. Esta posibili-

za. Xoán Moreda Pinto é o can
didato a alcalde; síguenno Fran
cisco Teixéira Conde, Francisco 
Otero, Pilar Fernández e Fran
cisco Méndez. + 
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Perto de 600 persoas asisten á Semana de Filosofia, maiori~áriamente mulleres. A. IGLESIAS 

Na xornada de 'clausura actuará Mª del Mar Bonet 

Un encontro. para romper · 
co siléncio das mulleres 
•C.V. 

Co fin de "mudar os 
siléncios en palabras, as 
auséncias en lagos" a Aula 
Castelao está a celebrar en 
Pontevedra a XII Semana 
Galega de filosofia que 
este ano debate o tema 

l:fos xéneros. 
1 

Na sesión inaugural, Carme 
Adán, en nome da organización, 
defendeu a necesidade da auto
crítica do pensamento para reco
ñecer que respondeu sempre a 

, unha razón patriarcal, apresenta
da como universal ainda que só 
recollese a voz do masculino. As 
mulleres quedaron fóra en canto 
que suxeitos de discurso e can
do se converteron en obxecto de 
pensamento fíxose "de xeito per
verso ou distorsionado". Asi, a 
Aula Castelao tenta co desenvol
vimento do congreso desenmas
carar o ocultamente e a suposta 
igualdade mediante unha refle~ 
xión crítica. da mesma Filosofia. 

A escolla do título da Semana 
non responde, segundo os orga
nizadores, a nengunha sorte de 
eufemismo senón que trata de 
evitar asociacións equívocas -
como si ocorreria con términos 
como muller ou feminismo-- ao 
tempo que homenaxear ao con
ceito co que as feministas . che
garon a reivindicar espácios de 
definición específicos no eido da 
teoría. Alén disto durante toda a 
semana estase a facer fincapé 
na construcción xenérica dos 
suxeitos como resultado das 
prácticas sociais e non por dife
renciacións biolóxicas. 

Máis de seiscentas persoas están 
a seguir en sesións de mañá, tar
de e noite un intenso programa 
no que se dá canta tanto dos pa
radigmas teóricos como das si
tuacións actuais de discriminación 
sexista que se dan por onde quer. 

A mesa redonda sobre a división 
sexual do traballo en Galiza, no 
que interviñan Marcial Gondar, 
Lídia Senra e Nanina Santos deu 
pé ao .primeiro debate onde se 
cuestionou sobre a función da 

muller como reproductora de pa
peis tradicionalmente considera
dos como femininos. A proposta 
do antropólogo Marcial Gondar 
de superar os trastornos adapta
tivos das mulleres na experiéncia 
que está a .desenvolver no con
cello de Santa Comba, mediante 
a adicación a accións comunitá
rias, foi respondida por Nanina 
Santos como "perigosa en canto 
que pode servir para perpetuar á 
muller no papel de coidadora 
sen posibilidade de liberarse das 
barreiras sociais que a oprimen". 
Pala sua banda, a secretária xe
ral do SLG Lídia Senra defendeu 
o dereito das mulleres a producir 
nunha situación como a galega 
na que cada vez máis se lles _es-. 
tá a impedir o poder aceder á in
dependéncia laboral. 

o pedagogo Miguel Angel San
tos Guerra abriu os olios sobre o 
sexismo encuberto nos currícu
los escolares. Na sua exposición 
explicou como· a construcción do 
xénero se reproduce na mesma 
linguaxe, nas rela_cións, contidos 
e tarefas que se dan na aula, 
nas reunións do profesorado ou 
mesmo no conxunto do espácio 

· escolar. Acudindo a exemplos 
claros de discriminación, Santos 
Guerra alertou sobre o perigo de 
que a escala non esté a .empre
gar todo o seu potencial transfor
mador de cara a conseguir unha 
sociedade libre de sexismo. 

Parlamento gris 

Tres deputadas dos grupos con 
represent~ción no Parlamento 
Galega analisaron a situación 
das mulleres na política dando 
canta da escasa participación · 
nos organismos de representa
ción pública. Teresa Fernández 
do PP sinalou a dificuldade que 
existe dentro dos partidos para 
que as mulleres teñan acceso a 
pastos de responsabilidade ao 
tempo que denunciou que "en 
época eleitoral pénsase nas 
mulleres como reclamo". Pilar 
García. Negro polo BNG califi
cou o debate de "oportuno e ne
cesário" unha vez que se están 
a producir en Gali:za "discrimina
cións sexistas nunca vistas até 
agora" e asi, denunciou outra
volta o patrocinío de concursos 
de "misses" por parte de orga-

nismos públicos como a Cense-
. lleria de Sanidade e a Deputa

ci ó n de Lugo. A criación da 
Conselleria da Família e o Ser
vizo Galega · de Promoción da 
lgualdade do Home e a Muller 
non serviu para correxir a discri
minación senón que se mostra 
connivente con ela. A socialista 
Mª Xosé Porteiro reclamou que 
de igual xeito que as organiza
cións políticas asinaron o Pacto 
de Toledo para garantir as pen
sións "tiñan que abordar unha 
reforma co fin de que desapare
za o apertheid sexual". 

O secretário da Coordenadora 
Gai-Lesbiana Jordi Petit chamou 
a atención na sesión do martes 
sobre a dificuldade de acéitación 
da própria identidade nos homo
sexuai s debido ás ifortes pre
sións sociais e mostrou os moi
t os estereotipos sociais .que 
sempre se deron por naturais e 
non eran máis que o resultado 
de procesos culturais históricos. 

A filósofa mexicana Maria He
rrea resaltou a necesidade psi
colóxica de recoñecemento do 
outro como fundamental á hora 
de constituir a própria personali
dade nunha abriga social de in
tersubxectividade. Para Herrera 
a revolución zapatista en Chia
pas e as loitas das mulleres 
maias están a ser un exemplo 
no que o proceso de liberación . 
acolle a homes e mulleres. 

O programa da Semana complé
tase coas intervencións da fran
cesa Frangoise Collin, ca-autora 
da "História das mulleres", a ita
liana Luisa Murare e a española 
Lídia Falcón que apresentarán 
as ·distintas teorías feministas da 
actualidade. Nas sesións de tar
de continu~ a pensarse o xénero 
desde Galiza con -debates en tor
no á literatura, a imaxe e o ensi
no. A xornalista Carme Sarmien
to e a cantante Maria del Mar 
Bonet achegarán aos asistentes 
ás mulleres doutras culturas. 

Coa realización do congreso es
tase a ver cumprido o obxectivo 
necesário de amasar a impor
táncia do debate sobre as rela
cións do masculino e feminino 
nun marco onde as desigualda
des seg u en a ser patentes.+· 

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

Begoña Aretxaga 
antropóloga 

'En momentos de crise 
refórzase o centralismo polo .. 

medo a~ medre do nacionalismo' 

A antropóloga basca e profesora da Universidade de 
Harvar Begoña Aretxaga estivo na XII Semana Galega de 
Filosofia na que presentou o relatório "Ten sexo a nación? 

A inerente inestabilidade dos conceptos de nación e 
xénero". Aretxaga -autora entre outros de libros como 

"Os funerais no nacionalismo basca" e "Muller basca: 
imaxe e realidade".::_ ere que en momentos de crise como 

os actuais a crise económica pódese dar un importante 
reforzamento político do nacionalismo ao que se responde 

cunha intensificación do centralismo. 

• CARME VIDAL 

Vostede di que a nación é un 
conceito estábel que depende 
da existéncia do nacionalismo 

O nacionalismo non se debe en
tender como a expresión da exis
té n ci a dunha nación senón ao 
contrário, é el quen crea a nación. 
Este proceso acorre sobretodo a 
finais do XVIII e comezos do XIX 
en Europa cando o que hoxe 
constituen nacións non se pensa
ban como tales. 

Se a conciéncia nacional pode 
crear unha nación. Que condi
cións son necesárias para que 
isto aconteza? 

A v0ntade é relativa porque a 
emerxéncia das nacións é resulta
do dun proceso histórico na que 
cantan factores fundamentais co
mo a caída dos reximes dinásti
cos, que fixeron posíbel pensar o 
Estado de forma diferente e pen
sar un concepto de 

comunidade de xente con sentido 
de pertenéncia nacional, é esa 
significación a que se crea que é 
particular do nacionalismo. Ante
riormente a língua existía pero non 
co sentido de perténcia ao grupo. 
É un sustrato ao que se lle dá un
ha significación como ao território. 

Diferentes nacionalismos 

Quérese desprestixiar o nacio
nalismo, non ve a conveniéncia 
de diferenciar xa os agresivos 
dos liberadorescomoprimeira 
medida? 

Existenmoitos tipos de nacionalis
mos e como concepto é inestábel 
e contraditório. Fóra dos rasgos 
que o definen como formación, o 
contido que vai adoptar depende 
dos diferentes procesos históricos 
en cada caso e das relacións 
dentro desa comunidade que se 
define como nacional e da rela
ción entre ela con outras. O gale
ga, por exemplo, está subordina-

do con respecto 
comunidade hori
zontal como a ci
dadania. A emer
xéncia das línguas 
vernáculas fronte 
ao latin e tamén 
unha concepción 
do tempo diferen
te; como tempo 
homoxéneo que 
nos permite pen
sar que o que su
cede aqui en Gali
za e o que pasa en 
China esta suce
dendo no mesmo 
tempo. Esta con
cepción de simul
tan eidade non 
existía ante estas 
circunstáncias tan 
que a nación 
emerxa dunha for
ma determinada 

'Q que estamos 
presenciando é 
un ha 
demonización do 

ao nacionalismo 
español e isa vai
na dotar dunhas 
características 
especiais, inde
pendentemente 
que se conciban 
ambos articula
dos arredor dun
ha língua ou cul
tura determinada 
e asi a relación 
co xénero debe 
verse en cada 
contexto particu
lar. 

nacionalismo que 
pasou de ser un 
proxecto liberador 
a patolóxico 
desde a 
percepción de 
moitos 
intelectuais" 

Por que se fai 
aparecer ao na
cionalismo co
mo a besta ne
gra causante de 
moitos males da 
actualidade? 

coas característi-
cas que a coñece-

. mos agora. Non se 
trata pois dunha 
vontade individual de acción con 
motivación própria senón de sec
tores concretos que van formular 
a nación através de discursos par-

. ticulares e criar unha cultura com
partida. 

Ter unha língua e unha cultura 
próprias é entón un factor impor
tante á hora de que se desenvol
va o movimento nacionalista? 

A existéncia dunha lí ngua non ne
cesáriamente conleva a idea dun 
fundamento que nos une a unha 

Na percepción do 
nacionalismo hou
bo un cámbio his-

tórico. Hai vintecinco anos habia 
nos círculos esquerdistas de Euro
pa unha simpatia polo nacionalis
mo que se estaba articulando co
mo loita de liberación anticolonial e 
tamén se realizaba arredor de na
cións sen estado oprimidas politi
cam ente. Sen embargo agora o 
que estamos presenciando é unha 
demonización do nacionalismo que 
pasou de ser un proxecto liberador 
a patolóxico desde a percepción 
de moitos intelectuais. Esta é unha 
dinámica negativa porque non nos 
permite explorar a complexidade 
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do fenómeno e as formas nas que 
se articula, en cada caso de ma
neira diferente. Ao xeralizar de xei
to tan brutal os críticos do naciona-
1 is m os que tenden a condenalo, 
esencialízano de xeito parecido 
aos nacionalismos agresivos, con
vertí ndoo nun fenómeno que se 
escapa á análise e á comprensión. 
O nacionalismo é un dos conceitos 
máis poderosos pero máis vacios, 
pode darse dun extremos ao outro 
e con moitos grises no meio. 

O que vostede chama demoni
zación terá que responder a in
tereses concretos. 

O que penso é que estamos a ver 
en Europa dous tipos de naciona
lismo competindo. Por unha parte 
uns como o escocés, basca ou ga
lega que están propoñendo unha 
idea de Europa com'o formación 
trasnacional que 'inclua as nacións 
sen Estado pero que compite cos 
nacionalismos do Estado-Nación. 
O que se dá é condena sen nen- · 

. gun tipo de matiz que nc5s leva á 
.. , incomprensión dos factores que 

A. IGLESIAS. 

provoca este tipo de totalitarismo. 
Asistimos a un reforzamento 
do nacionalismo español nun 
momento no que na Galiza s~ 
está dando unha forte crise. E 
o medo a que o 
nacionalismo ga-

a Galiza como Galiza". Evidente
mente se unha crise particular 
nun momento difícil, como é o 
que está a acontecer coa frota 
pesqueira, as repercusións perxu-

1 ego poda s~ir 
fortalecido politi-
camente? 

Existe esa tensión 
da que antes tala
ba e isa foi o caba
lo de batalla desde 
o século XVIII e 
sen dúbida algun
ha desde a consti
tución máis clara 
do Estado español 
como Estado-na
ción no XIX. En 
momentos de crise 
pode darse unha 
reavivación de 
símbolos naciona
listas que poden 
dar unha maior 

'En momentos 
¡de crise ·pode 
! darse unha .. 
1 
1 1 1 I 

1 reav1vac1on 
1 

!.de símbolos 
naCionalistas 
que poden levar 
a unha maior 
conciéncia 

conciéncia nacio-
~. n.ac1·onal" nak . "isto pásanos . 

diciais da integra
ción en Europa ... 
dá lugar a un re-

. forzamento do 
discurso naciona-
1 i sta ··non é sor
presivo que des
de institucións 
máis centralistas 
(e a prensa é sen 
dúbida unha das 
máis importantes) 
se intente comba
ter ese proxecto 
·emerxente. Pero 
todo hai que velo 
na sua dinámica 
porque o nacio
nalismo dase nun 
ml:Jndo que está 
constituido inter
nacionalmente, 
baseado-na lexiti-

,,. mación do Esta
do-nación.+ · 

1 En Bósnia ou en Alxéria .. a 
agresión ás mulleres é unha 
humill~"ción á nación agredida' 
Se as nacións se definen en 
oposición a outras, ·as metáforas 
de ·xénero son tamén apostas? 

lsto vese -nas relacións internacio
nais. Por exemplo a invasión de 

· Kuwait conceptualizouse como re
lación de xén~ro: ·era a muller vio
lada, lrak q viola-
dor malvado e Es-

As mulleres participan nese pro
xecto para logo ser relegadas a 
segunda clase e é aí onde as me
táforas familiares xogan un papel 
decisivo. Esta dinámica non se 
produce sen contradicións, as mu
lleres non actuan como grupo se
nón de formas difererites no pro-

xe cto de libera-
. ción nacional pe

tad os Unidos co- 'N · 
mo o galante ven- a medida . 

ro e·n todo caso, 
ainda que unha 
política de Estado gador._ Esta foi a 

metanarrativa que 
xustificaba a inter
vención e falábase 
claramente de vio
lación. 

Para vostede a 
violéncia sexual 
convértese nun
ha táctica política 
de o.presión ás 
nació ns? 

na que o 
nacionalismo se 
volve máis 
totalitário vai 
adoptar 
definicións 

afecta ás mulle
res en xeral eu 
creo que non o fai 
do mesmo xeito 
nen produce un 
comporta~ento 
uniforme. E nese 
sentido onde de
bemos estudar 
como se produ
cen este tipo de 
cámbios, de que 

Refírome ao tipo 
de violéncia políti
ca que estamos a 

de xénero e 
política familiar 
máis ríxida" 

· maneira uni1a po
lítica Estatal opre
siva para as mu-
11 eres se incre
menta ou resiste. viver. Por exemplo 

no caso da ex-lu-
goeslavia na que o 
carpo das mulle-
res se convirte no 
mesmo terreo ·polí-
tico no que a nación se está libe
rando. Neste caso as mulleres 
son agredidas e humilladas non 
só como mulleres senón como a 
comunidade á que se quer humi
llar e nese sentido convírtense en 
terreas simbólicos nos que se 
agrede a toda a comunidade. O 
mesmo acontece en Arxélia coa 
obsesión de. construir o carpo das 
mulleres como algo ríxido e con
trolado. A violéncia colonial do 
século XIX tamén se conceptuali
zou en xénero. O mesmo pasa 
coa sexualidade que, como dicia 
Foucault, serve de ponto de apoio 
e símbolo de todo tipo de rela
cións de poder por iso as viola
cións son tan utilizadas como ar
ma política. Un nacionalismo libe
rador' debía trascender as defini
cións de xénero e non concebirse 
só en termos femininos ou mas-·. 
culinos, en termos só dun grupo 
étnico ou dunha concepción. fami
liar na que os roles están defini
dos e nesa medida vai aportar 
metáforas máis inclusivas onde 
non se vai denfinir en relación a 
outros aos que exclue. Na medi
da na ~ue o nacionalismo se vol
ve máis totalitáriq vai adoptar de
finicións de xénero e política fami
liar máis ríxida. 

É importante ter en conta as 
exclusións nun movimento de 
liberaci~n nacional? 

Totalmente importante porque é 
cando a nación se está definindo. 
No momento de independéncia é 
carido se actualizan· e instituciona
lizan a nación per<fen ambos está 
en· xogo o. futuro xa que predomi
na o modelo de nación como ideal 
trascendente. Tamén é o momen
to no que a nación como comuni- · 
dade de cidadáns se vai estable
cer con diferéncias de clase cóas 
contradicións de poder que vemos· 
na maior parte da sociec:lade. 

O relegamento das mulleres 

Por que as mulleres teñen un 
papel importante nos procesos 
de liberación e logo quedan re
legadas a un segundo ·plano? 

O caso que vos
ted e estuda, e 
no que as mulle
res sofriron a 

opresión do conservadurismo, 
con claridade é o irlandés. 

Este tipo de poder en Irlanda ten 
moito que ver coa división en 
dous pedazos e .con que esta es
cisión conlevou unha guerra civil 
na que o sector conservador ga
ñou a guerra e na que un proxec
to máis integrador das mulleres e 
tamén máis socialista perdeu. 

Semella como se no seu dis
curso radicalizase o predomi
nio do relixioso e lle dese cate
gorías políticas no caso de Ir- . 
landa 

Eu considero un momento colo
nial e pos-colonial e a situación · 
en Irlanda do Norte. Ser católico 
ali non significa definir só un cre
do relixioso senón que ocupa un
ha posición no estrato político e 
con concretas consecuéncias. 
Hai unha dimensión fundamental 
que é a étnica que non se pode 
desligar dunha situación colonial 
que se levou a cabo tamén atra
vés de parámetros relixiosos. Du-

. rante moitos anos o catolicismo 
· estivo proibido e o proxecto de 
.colonización articulouse como un 
proxecto relixioso e non só políti
co. Habia que britanizala e facela 
protestante pero isto vaílle dar un 
carácter étnico despois. 

Inglaterra, Estados Unidos e lr-
1 anda están neste momento 
nunha tensión de poderes. Co
mo ve o proceso de paz? 

É unha relaCión complicada. O 
governo conservador británico es
tá neste momento nunha situa
ción difíciJ, depende dos votos 
unionistas para manter e pasar o~ 
seus proxectos lexislativos e isto 
fai que non tome un papel inde
pendente .. No caso dos Estados 
Unidos hai unha presión moi forte 
da comunidade de irlandeses ca
ra ao presidente. Non é que Clin-

. ton sexa particularmente simpati
zante da situación de Irlanda do 
Norte senón que ten presións dos · 
votos democráticos irlandeses e 
necesita responder a isto. + 
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Vivimos no mellor 
. dos mundos posíbeis 

(Felipe González) 

Era de loubar o 
Celta por empregar o 
galega na megafonia -
do estádio. Tiña a ben 
a directiva o falar da 
normalización do 
idioma na equ.ipa. Xa 

-.¡ se sabe que a 
: realidade dá sempre 
1 

: dous pasos adiante e 
1 

: un atrás, porque agora 
veñen de poñer un 
marcador novo en 
correcto castellano. 

11Custourñe o crédito · 
8 millóns de pesetas. 
Ha, ha. A pedra que 
tiña que encontrar. Ha, 
ha. Xa me dixo. o 
banco ... " É un home 
que camiña falando a 
voces. Ten úns 35 
anos, barba case loira 
e unha chaqueta a 
cadros, bastante 
usada. Toleou. 

A Semana Santa é 
tempo de. turistas. Van 
ao porto a se 
fotografiar co buque 
Estai de fondo. 

11Propóñome facer 
un Vigo para os _ 
ne nos". Asi fala 
Manuel Pérez, 
candidato á alcaldía, 
nunha historieta 
debuxada que reparte 
estes dias o PP. A sua 
caricatura apárece á 
beira dun neno 
famento que pide 
esmola baix_o a lenda: 

Radio Fene 
Cása do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

Sobre o 
enfrentamento 
de siareiros 
Antes de nada, quero dizer que 
náó concorde para nada com 
essa tendenCia que há de con..: 
vertir o jogo do futebol numa es-. 
pécie de metáfora da socieda
de, com as súas ideologías e 
tendencias políticas, e de inter
pretar um partido como urna 
confrontac;áó de distintas con- , 
cepc;óes do mundo. Tenho apre
ciado esto ás vezes no ANT. 

Dito .o anterior, quero responder 
ás cartas que os Comandos 
Priscilianos e máis os Celtarras 
enviaram nos números 665 e 
668 respeitivamente. · 

Sou,corunhés e, se bem náo só
cio do Deportivo nem membro 
dos Riazor Blues, gosto. do fute-

, bol (ao .que considero só um 
desporto) e sigo a essa equipa 
nas competic;óes. 

1- Diante da teima .de que se os 
Ria:Zor Blues sáo incoerentes 
porque antes (dizem alguns 
que) eram fachas e espanholei
ros e· agora náo, direi-vos que a 
única vez que um grupúsculo fa
cha tentou introduzir-se nos RB, 
botárono de contado. Nunca vim 
bandeiras espanholas entré os 
RB, nem sequer no resto de 
RiélZor; agás quando joga algu
ma vez a selecc;áo espanhola, 
do mesmo jeito que acontece no . 
resto de Galiza. 

2- Náo sei de · onde sacais que 
os RB váo a Riazor quando joga 
Espanha, nem que os que a ani-
n a m sejan 
dos RB. 

3- -No tocante Nao vou ser tao 
~~ ~rig~~.g~ maniqueu como 
maioria das paradizerque 
pancartas de na Corunha a 
S. Lázaro 
estáo em es- gente seja 
~!~ ~~r1igad~~ melhor ou pior 
Radika/es" 
(náo '.'Radi
kais"), falam 
espanhol e sáo amiguísimos 
dos Celtarras. Estes mesmos já 
tém aparecido nalguma entre
vista talando a língua do lmpé
rio. Logo, por qué censurarn que 
os RB tazan o mesmo? 

4- Noutra entrevista publicada 
há tempo no FARO DE VIGO, 
um dos celtarras chega a dizer 
que náo deixaria á sua irmá en
trar ,em casa se tivesse um noi
vo, já náo deportivista, senáo só 
corunhés. Esso náo é racismo? 
mas logo os fachas somos os 
da Coruriha. 

5- Há tempo, um afeic;oado ce
leste criticara a Vítor Míguez, 
por censurar-lhes aos Geltarras 
que animassem ao Albacefe, in
cluso jogando éste contra o Cel
ta, porque um bó resultado dos 
manchegos perjudicava- ao De- . 

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

Telefax (981) 34 27 51 
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portiv·o. Pero os Celtarras náo 
sáo táo nacionalistas? já sei que 
na Gorunha também há algum 
mamom que faria cousa semel.:. 
hante, mas esso o equipara aos 
Celtarras, náo justifica a postura 
destes. 

6- Náo sei por qué é incoer_ente 
com ser nacionalista berrar "Vi
go nao!" e náo o é berrar_ "Puta 
Corunha!" 

7- Nos últimos anos, a estúpida 
rivalidade Celta-Dépor semelha
va estar esmorecendo e só fica
vam pequenos piques verbais 

entre RB e Celtarras. Na Corun
ha havia pintadas anti-Vigo, e 
viceversa, náo sim?, mas nao 
havia nenguma anti-Composte
la, e ninguém se lembrava para 
nada desta cidade como náo to
ra o dia do ascenso para f este
já-lo; mas em Compostela leva
varri anos já fazendo pintadin
has anti-Corunha e berrando 
consignas contra os corunheses 
(os poucos que íam ver ao 
Campos, pois o resto dos com
posteláns estavam máis preocu
pados pelo Real Madrid, ou o 
madridismo é "defeito" exclussi-

. vo dos corunheses como alguns 

MOTO-

Xa nen me lembro do que fun buscar no servício de documen
tación ·da TVE aquela tarde na que Severo Moto me atendeu 
cun sorriso ancho e branquísimo. Eu facía prácticas nun progra
ma do que tampoµco paga a pena lembrarse e el era o contra
tado máis exótico daquela sala con aire de cacharrería oficial. 

Como queira que o dado que eu precisaba non estaba fácil, · 
eµtre queixas e sorrisos, Moto acabou por suxe.rirme que im
provisara e lle botara imaxinación ao asunto, que <liso sabía
mos moito o~ galegas. 

Foi aí, segurzmente, onde eu me puxen moi farruco e chantei
lle que do que realmente sabíamos unha chea os galegos e:ra 
de coloniafümo interior, conceito que eu manexaba daquela 
cun tono ber . afouto e que lle dou moitísima risa ªº documen
talista Moto. 

Agora, cand•J xa sen gargalladas, vin a sua foto na televisión 
mentras cunha voz tristísima ía recoñecendo todo o que lle 
mandaban, r~cordei como a pesares de todo o que, daquela, 
eu esbardallei sobre as semellanzas entre galegos e guinea
nos, o futuro represaliado de Obiang non me levou para na
da a contrári,a. 

Pode que, a pesares de todo, Moto remate no paredón. Pero 
prefiro penEar que iso de non lle levar a contrária á xente, se 
cadra, acaba por salvarlle a pel. + · 

1 ' • . t ( 7 -\ , ' ~ , ~ : ·- r t ~ , '"" ..._• ... 1 __ 1 • r 

"nacionalistas" pretendem?) 
Quem é o que busca ó enfronta
mento?; porém, os compostela
nistas ofenderam-se todos 
quando na Corunha, no partido 
de volta, depois de ter recevido 
em S. Lázaro ao Deportivo a pe
dradas (aos jogadores), ·os sia
reiros deportivistas lanzaram
lhes piques. 

Com tudo esto náo vou ser táo 
maniqueu como para dizer que 
na Corunha a gente seja melhor 
ou pior, o único que afirmo é 
que o presunto "pecado" espan
holista e facheril que se lhe im
puta á Corunha é, desgraciada
mente, comun a toda a Galiza 
sem excepgáo, por muito que 
alguns nos queiram fazer ver o 
contrário.• 

ALVARO BRANDARIZ 

( COMPOSTEIA) 

"Caaveiro 
Fashion·": 
A función social 
da Fraga do Eume 
Ben é sabido a tri-funcionalidade 
atribuída ao meio forestal, o bos
que, mai desexaria reflexionar 
un intre sobre unha desas fun
cións e ~marcada nun espazo 
ben definido: A Función social 
do bosque na Fraga do Eume. 

A miña última visita a Caaveiro 
encadrase o Venres Santo des
te ano e ali puden constatar as 
miñas sospeitas: a presión hu
mana sobre un ecosistema su
mamente fráxil e acentuada na 
actualidade, debido ao Proxecto 
do Plano de Ordenación de Re
cursos Naturais ,da Fraga do Eu
me (PORN). 

A nova moda social de ''tirarse 
ao monte", reflícte en Caavei
ro; a inumerábel circulación de 
automóveis por toda a Fraga, 
Campismo libre e incontrolado, 
lixo, "caza-borboletas", poliñas 
de acivro como lembranza da 
visita, e tantos feítos que cues
tionan non só as declaracións 
de Parques Naturais , senón 
que converten en utopía a edu
cación ambiental da nasa so
ciedade. 

Comparando esta visita con ou-. 
tras anteriores á devandita Fra
ga, constato unha maior afluén
cia (ineduca-
da e incontro-
1 ad a) de per
soas; quizais 
influenciadas 
pola publici
dade que está 
a receber este 
Bosque Atlán
tico a causa 
do proxecto 
PORN, 

Ante todo isto, 
cabe pergun
tarnos se re
su Ita eficaz ou 
no seu . defec
to que lle su- _ 
pón á socie-
dade a decla-

Estase a invertir 
a finalidade dun 
Parque Natural, 
asi, na vez de 
que receba unha 
maior 
protección, este 
sofreunha 
brutal presión 
humana 

ración dun Parque Natural, nun 
éspazo que até ese momento lle 
era descoñecido. 

Na miña modesta opinión que 
existan Parques Naturais, para 
a sociedade (reflectindo esa ca
réncia de educación ambiental) 
é directamente proporcional a 
que os . Domingos se '(aia facer 
cHarraséO; 1se1 p6ñá'"músioa a al-1
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to volume e se coloque a tenda 
de campaña no sitio máis inac- . 
cesíbel, se fai falta .abr:indo ca
miño a machetazos. 

Con estas premisas, cabe afir
mar dun xeito realista, que para
doxicamente estase a invertir a 
finalidade dun Parque Natural, 
asi, na vez de que ese espazo 
natural receba un ha maior pro- · 
tección, este sofre unha brutal 
presión humana, sen entrarmos 
nos "problemáticos problemas" 
dos proprietários das terras a 
protexer. · 

Asi, e a xeito de pequena con
clusión, afirmaria que debido a 
unha falta de sensibilidade am
biental da sociedade, quizais se
ria máis efectivo para a protec
ción dun espazo natural, unha 
actuación "pola calada", actuan
do puntualmente naqueles as
pectos de maior urxéncia sen 
pregoar a grandes voces unha 
declaración de Parque Natural 
coa exaltación dos seus valores 
naturais que a maioria das ve
ces lle resulta bastante indif.e
rente á povoación média. • 

XosÉMERA 
(MONDARlZ) 

A gordura 
dos cativos 
Cando eu era un cativiño, como 
quen di, e non hai tantos anos, 
votábase a Constitución ... un 
cativiño, tiña amigos máis ou 
menos gordiños cos que com
partia aula naquelas Agrupa
cións Escolares que se criaror:i 
polo rural naquelas épocas. E 
doado relacionar aqueles sobre
pesos, á marxe de aspectos xe
néticos, cunha dieta baseada na 
inxesta de graxas animais .típica 

- dos climas fríos e húmidos, 
acentuados por unha escasa va
riedade de posibilidades alimen
t í cias xirando habitualmente 
arredor do porco. 

Agora son un pouquiño máis 
grande e daqueles amigos al
g un s adelgazaron (máis ben 
poucos) e outros engordaron, ou 
engordamos? Mais nestes mo
mentos de crise económica des
de a miña singular opinión creo 
que hai máis rapaces gordos 
que antes e non só iso, son dis
tintos. Se antes nun grupiño de 
pequenos habia sempre un que 
era o "gordiño" hoxe en dia no 
mesmo grupo 
existen tres 
ou catro que 
optan a ese 
distinguido 
epíteto. 

A gordura dos 

Simplesmente 
vexo a sinxelleza 
con que os pais 
confunden 

catívos no seu diñeiro con 
aspecto exter-
no non debe educación 
de transcen-
der máis alá 
do estritamen-
t e evidente, . 
maiores dificuldades á hora ·de 
comprar r.o..upa, alguns proble
mas na clase de ximnásia e na 
adolescéncia complicacións pa
ra atopar a tua parella ... Sen 
embargo, cando agora vexo un 
rapaz ou ·unha rapaza de dez 
anos que poden rondar os 50 
quilogramos de peso e que ade
m ais leva unha ristra de cara
melos e gominolas ·na man e 
nos petos e lle. vai berrando ao 
amigo que acabe xa, que lle to
ca a el' xogar na "video-consola" 
non vexto tales evidéncias, sim
plesmer:ite vexo a. sinxelleza con 
qu~ ~-s p~i$.-.conJurideñ fJ)D~·if9-/-, 

BARBÁRIE 

me indispensável, náo só na 
Galiza, com·o no resto da Es
panha. Talvez Madride esteja 
mais receptivo a mudangas fa- · 
voráveis a Galiza que o próprio 

"Prevención da 
mendicidade infantil". 

NANINA SANTOS 
_ governo galega. 

En Singapur veñen de pór en práti,ca un castigo particular para 
os acusados e condenados por delitos contra a liberdade se
xual. Así Sim Seng Wah condenado _a 38 meses de cárcere e a 
14 caxatazos, veu incrementado o seu castigo ·coa humillación 
pública de ser móstrado na televisión. · 

Seguramente haberá diversas xentes (entre as que estarán bas
tantes feministas) que louven e aplaudan a medida. 

Non é o meu caso, que penso qu.e é un castigo que dá o r~tra.
to exacto dos que ª· dispúxero~: a barbárie. 

- . 
O obxectivo é humillar ao culpábel. Ou sexa o "ollo por ollo". 

Se o culpábel en cuestión quixera reabilitar e correxir ·tai~ com
portamentos , está tan marcado socialmente que calquer emen
da é praticamente imposíbel. 

Son dese tipo de castigos que comparten filosofía coa "pena de 
morte" (que por suposto existe en Singapur) de eliminación fí
sica e/ou moral do delincuente. 

Por grave que sexa o de1ito contra a liberdade sexual, que o é, 
non colle unha filosofía humanista a eliminación. (real ou sim
bólica) do reu . • 

con educación e formación, gas
tando os cartas nas filias dun 
modo desmesurado como ten
tando demostrar dese xeito ese 
amor parenteral ou un estatus 
social máis elevado: O coléxio 
máis caro, a roupa de marca Tal 
ou Cal, este ou ese capricho ou 
todos ... 

Ás veces, a gordura non é máis 
que unha consecuéncia de ter
mos un bon apetito, pero outras, 
nos cativos, pode representar 
unha irresponsabilidade dos 
país á hora de formales como 
persoas autosuficientes ou soli
dárias. • 

fERNAN PORTO 

Pela restaura~ao 
do Galega 

mes dos Galegas deveril ser · 
"brandíssimos", ·ao ritmo do "pa
so-doble". 

Parece-me que os reintegracio
nistas deveriam rapidamente or
ganizar-se num· partido político 
que advogasse: 1) a autonomía 
total da Galiza na administragáo 
e na cultura; 2) a implemen
tagáo da lí ngua galega como a 
única língua oficial da Galiza<2l; 
3) a postergagáo da .língua c'as
telhana e náo oficial, nem de 
aprendisagem obrigatória; 4) um 

.acorde cultural entre ós gover
nos da Galiza e Portugal para a 
rápida educagáo dos Galegas 
na sua língua materna<3l . 

Creio que nesta plataforma mí
nima se poderiam acomodar 
sem atritos todos os reintegra
cionistas, quaisquer que sejam 
as suas te-fldencias políticas. 
Pode parecer impossívél a 

Aquando do Encontro<1l , numa constituigáo de um partido que 
altura em que eu era ainda mui- defende princípios em desacor-
to ignorante a respeito das coi- do com a actual constituigáo es- · 
sas galegas\ tive a percepgáo panhola. Porém, esse partido 
nítida de que o ,problema que se pode, em virtude da lei da liber-
me punha a inteligencia SÓ po- dade de pensamento e ex-
deria ter urna solugáo política. pressáo, defender princípios 
Quando afirmei esta p~rcepgáo, opostos a constituigáo _sem que 
sentí um certo embarago da par- ofenda esta na prática. Assim 
te dos galegas que estavam na tem vivido os partidos comunis- . 
mesa, o que me deu a entender tas no seio dos estados demo-
que tinha o.acordo tácito deles, cráticos ocidentais. Estou con-
sem coragem de assumirem vencido de que entre os reinte-
uma atitude política, com receio gracionistas há muitas persona-
talvez das consequencas. Seja lidades válidas capazes de or-
como far, senda a questáo lin- ganizarem e 
guística ou ortográfica um pro- liderarem· um 
b'tema de sornemos importancia partido reinte-
para o pavo gal ego em geral, e g r a c i o n i s ta o~ 
senda este ·mesmo povo inca- (podía ser. es- reintegracionistas 
paz por si mesmo de tomar ~ ta mesma a 
defesa da sua língua, porque se sua desig- deveriam 
habituou a vergar o espinhago · nagáo: "Parti- rapidamente 
pernnte a torga do dominador do Reintegra-
castelhano, que acgáo prática cionista . Gale-
podem ter grupúsculos cµlturais, ga". Se os ga-
para além de satisfazerem o legos reinte·-
ego .de uns tantos ou de aliviar- gracionistas 
lhes as suas frustragóes? Por náo forem pa-
outro lado, dizem-se que-os ra a luta políti-

organizar-se 
num partido 
político-

reintegracionistas sáo muito di- ca (náo, evi-
vidios e náo se entendem. Ainda dentemente, para a luta arma-
por outro lado, o Fraga afirma da) , a situagáo da língua galega 
que há paz linguística na Gali- tem poucas hipóteses de melho-
za ... Como é possivel? Se os rar, e, ainda menos, de transfor-
Portugueses sáo um pavo de mar-se radicalmente, como é 
"bfª999~ _co_s~u fJl-e?;', 9§> _ QQ~t~; __ PJ~9Ls9.:. ~ )1:1\ª-P.?,Lí!i?ª. P..~r~f~: 

Evidentemente, tuda isto sáo 110 que hai é unha 
especulagóes minhas. Possivel- total disociación entre ' 
mente os galegas tenham já fei-. 
to muito mais do que eu estou o que se predica e o 
agora a preconizar. Mas, _faz-me 1 t f .,, 
impressáo sentir os reintegracio- que reamen e se a1 . 
nistas, eu incluso, a nadar em Non é unha frase de 
seco. A alegoría .... que compara Beiras talando do 
Portugal ao homem que oi para 
tora e a·Galiza a mulher que fi- pequeno Goebbels, 
cou em casa a espera, os dois senón de Xerardo 
ansiando. pela reuniáo (Agostin-
ho da Silva), náo quererá dizer Garcia Campos, 
qoe o homem voltou velho e qirector de Televés. 
cansado e a ·mulher está já com 
os pés para a cava, perdidos - "Aqui confunden moito 
para os dois a juventude, a au- a política de ladrillo e 
dácia, a acgáo, o amor fértil, 
re~tando apenas um pensamen- construcción coa 
to apático de coisas que se nao política de apoio, de 
fizeram antes e já é muito tarde 
para fazer agora? E percorre o xerarCilgo", afirma 
carpo um frémito de medo pela· ~ este empresário nun 
morié próxima e há uns esgares _ 
de reacgáo frustrada ... o que é libro-entrevista que 
de facto esta actividade actual ven de publicar Xerais. 
dos reintegracionistas? • · "O que non se pode é 

jOAQUIM REls 
(MEM MARTINS-PORTUGAL) 

1) Encontro Luso-Galaico, realizado em Lis
boa de 3 a 5 de Junho de 1994. 

2) Lembremo-nos da Suit,fa com quatro lín
guas oficiais, todas em pé de igualdade pe
rante a leí. Por que razáo náo pode aconter 
o mesmo na Espanha? A hegemonía caduca 
do "cantáo" central sobre os periféricos, que 
urna pretensa democracia náo consegue es
conder, é nefasta para a Espanha e para a 
Europa moderna. Já náo tem razáo de_ser. 

3) Note-se que náo há quaisquer ambi96es 
territoriais ou políticas de Portugal sobre a 
Galiza, .o que seria urna chapada idiotice, 
mas é natural que haja o desejo de Portugal 
de auxiliar os galegas a restaurarem a sua 
língua que se encontra numa situa9áo extre
mamente deplorável de desorganiza9áo e 
fraqueza (e de desprestigio injusto). 

Reflexións 
para chivato~ e 
mafiosos 
Estimado Corcubión~ Esérébo-

. che desde os apousentos da 
tranquilidade que me dá este 
San Xulián natal que tanto un 
anceia cando a lonxania é un 
éanto no horizonte. Antes de 
nada saudarte cunha noraboá 
por chegares ás beiras dese 
FINISterre que navegantes de 
canoa e ignorantes de mente 
tíñanse sentenciado pois aí 
pensaban que no barranco tra
zado maliciosamente no seu 

andar polo mundo sen 
saber realmente o que 
se está a facer, en 
viaxes relámpago que 
pasan se pena nen 
grória". E despois de 
opinións asi, ainda lle 
molesta a Fraga que 
lle lembren que foi 
Ministro de 
Información e Turismo. 

Non ·hai debuxo 
animado no que o 
heroi non faga unha 
exibición de músculos. 
Superman era un 
mingurriñas e Bruce · 
Lee un alma candida 
ao lado dos monecos· 
de agora. Desde 
Mazinger Z hai unha 
competición pola 
bestialidade: cachas 
de gladiador, costas 
de remeiro, biceps de 

~ o~¡ycf"e-
. · Ata o día 30 de abril no Museo 

Municipal (rúa Lepan~º' 6). 
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culturista e -cabeza de 
boxeador sonado. Nen 
Hitler chegou a tanto 
nas suas 
elucubracións sobre a 

, raza super_ior. 

11Cando escoito falar 
a Cuevas botándolle a 
culpa ao Estado do 
déficit, e penso no 
Cuevas presidente de 
Euroforestal que 
queria cargar ao 
Estado cos cincuenta 
e nove mil millóns de 
pesetas a fondo 
perdido, unha 
sociedade que 
resultou ser unha 
verdadei ra estafa: .. " 
lsto lembra Diaz Pardo 
no libro de entrevistas 
con empresários antes 
mencionado. É unha ' 
boa mostra da ética 
das dereitas: cargan 
ao estado cos seus 
erros de xestión e 
.despois privatizan até 
os restos do Aposto!. 

Segund9 a obr~ 
Antoloxia do conto 
galf)go (Galaxia) 
Rafael Dieste morreu~ 
en Santiago. No texto 
de Lí ngoa de octavo 
de EXB (Galaxia
SM) dise que faleqeu 
na Coruña. Sen 
en:ibargo, na Literatura 
Galega de terceiro de 
BUP (Xerais) dase 
Rianxo como lugar do 
pasamento. Todos 
coinciden cando 
menos en que está 
morto desde 1981 . • 

··············-

maxin acabábase o mundo e 
Jundíase a personalidade das 
xentes. Os que te coñecen e 
que defenden as teorías ego
céntricas como feíto natual da -
terra sabemos, como bons na
vegantes que xa pasamos lati
tudes tan duras, que ti tamén 
coma tal sabias que despois de 
Finis, ias chegar a porto coa 
homia personal e honradez' 
profisional que define a perso
nalidade dos homes decia o 
transcó_rrer dos tempos. 

estar envenenadas as augas 
non ias distinguir a falsa e sedu
tora manobra. Tristemente só lle 
queda morrer de tristeza ao ver 
o dano ecolóxico cometido e 
cheirar o es-
terco da ma-
tanza provo-
cada. Pero cal foi o 

Pero como 
pode facer 
semellante 
atentado 
quen de eco
loxia tala? Só 
mafiosos, es

botin de 
semellantes 
gánsters? Tres 
ou catro 
liberadiños Eu nunca dubidei, pois non en 

van navegamos xuntos na Jeroz 
baía francesa e auxiliábasme 
como podias cando sourir de 
mer estaba cheo de auga até a 
redutora e eu -tamén pensaba 
que o meu Finis podía ser unha 
realidade. Quizais as boas ensi
nanzas que nos deu a .diploma
tura da querida escola paseita
rra deunos a firmeza necesária 
para sair do trollo. 

timad o Lois sindicais 
Lado, só chi-
vatos arre-
pentidos e re-
vol u cio nários 

Alguns dos que te coñecen qui
xéronte pintar como un simples 
pescador de liña ou furtivo profi
sional que polo simples -feíto de 

infiltrados de pacotilla que inda 
teñen o escarño de saudarte 
coa man coa que te estaban 
apuñalando. De momento aca
bou selle a felicidade porque 
pensaban que os -naúfragos 
frente á Torre de Hércules 
afundian e aí se perdían para 
nunca saber deles. Quizá o teu 
é .o Relato dun naúfrago do 

,¡~~~ 
~ ~ ?Jteuo,: 

~a e 

~4-~~de~ 

1lútte~. 

Z'0«4--~ ~ 
1 · Os prehistóricos 
2 Os habitantes dos castros 
3 Os galega-romanos 
4 Os viquingos en Galicia 
5 -Bispos e monxes 
6 -bs reís de Galicia 
7· Os nobres 
8 -Os irmandiños 
9 Os fiabitantes das cidades 
12 Poetas e navegantes 
11 Piratas e descubridores 
12 Os labregos e os novos cultivos 
13 Os ilustr:ados 
14 Os guerrilleiros 
15 Os carlistas e liberais 
16 · Os galeguis~as 
17 Os primeiros industriais 
18 Os emigrantes 
19 Os galegos do 36 
20 Os demócratas 

grande García Márquez vivido 
en própria carne. Pincháronche 
o barco, negáronche o .salvavi
das e inda por enriba fracasa
ron, vaia desgraciados! 

Pero cal foi o botin de semellan
·tes gánsters? Tres ou catro libe
radiños sindicais para que pude
sen manter o seu bandullo e asi 
manteren a rede de chivatos · 
consecuentes e inconsecuentes 
ao servizo da prensa pagada 
cos fundos reservados dos ser
vízos secretos de interior. Son 
os mesmos que meteron e guia
ron a cegueira a patriotas gale
gos que seguramente padecen 
as misérias carcelárias mentres 
que os ideólogos e alguns capi
táns dos "exércitos" pasean con 
solvéncia e exercen de avoga
dos de bufetes das axéncias de 
servizos sindicais. lso é o seu 
proxecto sindical CIG. 

Estimado Lado, podes estar 
contento pois apesar de todo 
non quedache só como preten-· 
dian, pois inda quedan persoas 
de capacidade humana e soli
dária como Silo Castro, ao cal 

º c.,.. . M' ( ~ 7 ¿onLO ON \CO 0 ºº º 
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felicito publicamente. A friaxe 
doutros tamén terán que dar 
conta dela, pois unha visita, 
unha carta ou calquer outra 
forma solidária é o mínimo que 
pode oferecer un compañeiro 
militante ante unha situación 
clara de inxustiza social. Ape
sar dos pesares podes estar 
contento e reanimarte pois es
te país require xente con cora
zón a proba de bomba e non 
galiñas arrepentidas que tiran 
a pedra e esconden a man , 

. axudando a que o sistema polí
tico-xudicial fascistoide se per- • 
petue, permitindo que as con
viccións morais de xuices-mo
naguillo sirvan para ditar sen
téncias como a tua. 

Como remate só desexo que 
estas xentes como Cañameros, 
Muñises, Papasapos, Carballos 
e demais abineiros relfexionen, 
pois rectificacións e saúdos cíni
cos non conducen a mellorar 
unha sociedade semipodre e de 
perda de valores humanos.+ 
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Gañou o Prémio da Crítica coa sua obra Criminal 

Xurxo Borrazás 
'Hai que crer no que se escrebe, 
a l.iteratura de encargo non vale nada' 

"Escrebo adaptándome ao xeito no 
que hoxe recebemos. a información, 
parcelada, en fragmentos. É o tempo 

. do zapping", di Xurxo Borrazás, que 
· xunto a Méndez Ferrín e o seu 
Estirpe, receberon a pasada semana 

o denominado Prémio Nacional da 
Crítica. Borrazás (Carballo, 1963) ten 
publicada a obra premiada, 
Criminal, xunto coa sua novela 
inicial Cabeza de Chorlito, na 
editorial Sotelo Blanco. 

• XAN CARBALLA 

En Criminal o texto da Japelá 
case bota para atrás, "a novela 
como escenificación paródica da 
própria función narrativa". Re· 
almente de que vaj esta obra 

· agora premiada? 

A história que se conta é clara: hai 
dous asesinatos e a fuxida do asesi
no, do criminal. En canto ao méto
do quixen parodiar o como Sy intei
ra un hoxe das histórias. Penso por 
exemplo no caso, para min apaixo
ante, dos GAL; que a cada dia mu-

. da de aspecto. Da mesma maneira 

en Criminal un vai sabendo das 
cousas de xeito fragmentário. 

~ 

O trasunto de Criminal ocorreu
seme unha vez que coñecin o sítio 
onde comeza, Os Abelares, un lu
gar recóndito, ao que se chega 
despois de afastars~ sete ou oito 

veces desde a estrada principal. 
Pensei en facer un conto que non 
pasaria dos dez fólios, pero vinme 
metido nela e perguntándome por 
que me interesaba esa história. 
Desas interrogantes sae a novela, . 
e contéstome agora, xa contem
plada a obra con distá.ncia: tiña 
interese por falar dun indivíduo 
periféri_co, afastado de todos os 
lugares de poder, de decisión e 
mesmo de existéncia (é probe, al
go louco, comete un s:;rime ... ). Un 
marxinal cuase completo pero 
que tamén merece respeito. · 

Pensou nese arquetipo que se 
aplica ao mundo rural galego 
cada vez que hai un crime so
nado? 

Sempre me decatei que estaba ro-· 
zando ese esquema, mesmo coa 
fuxida de António Anglés, ainda 
que estaba escrito desde antes. Pe
ro hai quen poda buscar semellan
zas. Non as evitei, tampouco, e 
por iso hai textos esaxeradamente 
periodísticos. 

O seu estilo fragmeniário foi unha 
escolla para este boro' ou un xeito 
definitivo para a sua obra futura? 

-É algo planeado, poque se dá nas 
duas novelas que fixen e na que 

. estou a escreber agora. Coido que 
obedece a que deste xeito as his
tórias quedan máis abertas, xogas 
con máis elementos. Tamén é un
ha maneira de rexeitamento da li
teratura tradicional, ainda que 
non o fago como algo especial
mente innovador, porque é un 
xeito trillado. 

Non me encontro escrebendo unha 
história lineal. Ademais penso que 
responde á maneira na que todos 
nós recebemos hoxe as histórias, 
os modos de produción: o zapping, 
os videoclips ... todo é asi. 

Vostede é profesor de filoloxia· 
inglesa, veñen as suas intluén- · 
cías desas literaturas? 

Supoño que si porque é o que leo, 
novela americana,, basicamente o 
que se chama posmodernismo. 
Ainda que sexa un térmíno pasado 
porque non dá cabida a todo o que 
se quixo meter aí. Non me atreve
ria a situarme influido por autores 
gal egos. 

Vostede non entra no mundó 
editorial da man de nengun pré
mio, ainda que agora recebe un. 
Foille complicado editar? 

Nengunha das miñas novelas as 
apresentei a prémio algun, non me 

. interesa. Fun como nas películas o 
rapaz que vai á editorial, deixa o 
orixinal a un administrativo -e ao. 
cabo dun mes recebe unha chama
da. Receaba moito que mo aceita
ran pero non foi asi. 

En Cabeza de Chorlito xa expli
co nunha escena a miña po_sición 
sobre os prémios. Non vexo as 
miñas novelas c·ompetindo con 
outros autores e como tampouco 
me afogo economicamente ... pero 
non podo dicer que desa auga 
non hei beber. 

Escrebo libros 
para entreter 

Cal é sua intención como escri
tor, a fondón da sua iiteratura? 

A miña estratéxia fundamental é 
entreter. Para mln a história é 
fundamental. Darlle moito que ba
rallar ao leitor, descelocalo. Non 
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teño unha idea prévia dos temas 
en canto ás histórias, pero supoño 
que a miña ideoloxia tamén tras
cende ao texto. E a miña ideoloxia 

· é "estar en contra". 

Non se fuxe tamén de temas cer
canos á xente? O 36 ou a emi
gración apenas xeraron literatu
ra apesar da sua importáncia 
radical na nosa história contem
poránea. 

Supoño que a distáncia sobre al
guns temas é porque a hai entre os 
autores e certas realidades. Vexo 
moita caréncia de leituras. Hai 
quen se pon a escreber, por dicelo 
simplificadamente, antes de ter al
go que contar. Se non tes moitas 
leituras, se non sabes chegar a un 
ponto no que non. soes a tópico e 
estás convencido de que o que es
tás contando paga a pena, prodú
cense novelas sen emoción, falsas . . 
É como cando se fai literatura de 
xénero porque o encargan as edi
toriais: os autores non están con
vencidos e fallan as obras. 

Tivo problemas coa língua, tan
to á hora de definirse polo gale
go como no_ uso literário? 

Para min non foi conflito nengun. 
O galego é a língua que falo sem
pre en todos os ámbitos e na que 
escrebo. As dificufdades lingüísti
cas da falta de normalización su
poño que están implícitas pero 
nunca me detiven nelas como se 
fosen un valo difícil de superar. 

O prémio a Criminal é o da Cri
tica. Como valora a función da 
crítica na literatura? 

Se ·está ben feita paréceme moi 
importante. Máis que crítica eu 
leo aqueles textos qu~ xa rozan 
coa teoria literária, coa narratolo
xia. Aprendo moito deses textos, 
danme ideas e axúdanme. A críti
ca que non se queda en contarlle 
aos leitores de que vai a história, 
senón que intenta averiguar como 
se fan as obras, as inftuéncias que 
están na obra, ou entrando en te
mas de carácter sociolóxico, histó
rico interésanme moito. 

O cárcere da língua 

Por idade podemos situalo a 
vostede nunha nova fornada de 
autores. Coida que teñen unha 
marca especial que os una? 

Diferéncia si pero non sei se a ida
de é o que os define. Eu son des
creido da capaddade que ten a 
linguaxe para comunicar, o que se 
dá en chamar o cárcere da lfngua. 
Son descreido da acción directa da 
literatura sobre a realidade, pero a 
xente que me le sabe que se están 
tratando asuntos ideolóxicos que 
coido que teñen moita tinportán
cia, qlle non . están aí por azar e 
que producen un efecto que incita 
á reflexión. 

Como ve vostede o seu papel, 
como escritor, dentro da socie
dade? 

Non participo da sociedade literá
ria, non coñezo nen teño trato con 
nengun outro autor. Pero non faria 

·grandes distincións con outros ci
dadáns. No meu caso a atitude é 
estar en contra. A acción de criar 
estados de opinión é máis fácil de 
desmontar que a simples oposi
ción. En todo o que fago procuro 
que haxa constáncia non de que 
queira "transformar a sociedade'', 
que é unha maneira de posicionar
se relativamente fácil de desmon
tar, pero si de oposición.• 

/ 
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A Xunta anúncia cámbios na financiación do 
libro galega o ano que ten· menqs otzamento 
A CI G . reclama un convénio gal ego para as editoriai~ 

• Encontro galego
portugués de · 
educadores pola · 
paz 

· Os editores galegos agrupados 
na AGE van apresentar imnha 
reunión coa Dirección Xeral de 
Cultura; o seu Plan dunha nova 
política para o libro galego. 
Apesar de estar prevista esa reu
nión desde hai vários días, a Se-

• cretaria de Comunicación da 
Xunta, lanzou unha información 
aos meios de comunicación 
anunciando un plan de investí- · 
meneos de 2.200 millóns de 
aquí a 1998. 

A notícia. foi desmentida polo 
próprio Director de Cultura, Ho
mero P. Quintana, que se des
marcou dos anúncios do gabine
te de Pérez Varela, segundo os 
cales o aumento que se· ia produ
cir duplicaría anualmente <? que 
se realizaba actualmente, A rea
lidade, segundo fontes dos edito
res, desminte ese optimismo, 
porque na actual campaña o in
vestimento está reducido osten
sibelmente para poder cubrir os 
flecos do exercício anterior. 

facer patente a nosa queixa a Pé
rez Quintana porque non se con
tou coas editoriais para un plan 
que lles atinxe practicamente en 
exclusiva". 

Convénio galego 

Por qutra banda as editoriais ga
legas debaterán o próx.imo dia 
25 .de Abril a posibilidade de re
anudar ou suspender definitiva
mente as conversas cos sindica-

ANXO IGLESIAS 

tos para a consecución dun con
vénio galego. 

Nunha nota feíta pública pola 
CIG reclámase que se cumpra o 
acordo feito no seu dia (Xullo de 
1993) na que sindicatos e edito
res decidiran iniciar o proceso de 
negociación dun marco galege 
para o convénio. As conversas 
foron suspendidas unilateralmen
te polos e~itores e a CIG reclama 
a sua reiniciación imediata. • 

Nos días 28, 29 e 30 de Abril, 
celebrarase no Instituto de 
Formación Profesional de 'Sárria 
en Lugo, o IX Encontro Galego e 
II Galego-Portugués de , 
Educadoras/es pola Paz. A 
convocatória está aberta a todos 
os que queiran apresentar 
materiais ou intercambiar 
experiéncias. Ademáis disto, 
inclúense xogos cooperativos, 
obradoiros e debate, que este ano 
terá como tema central "A 
resposta organizativa da· 
Educación para a Paz". O · 
encontro está organizado por 
Educadores pola Paz-Nova Escola 
Galega e Moyimento dos · 
Educadores para a Paz de Portugal 
e os interesados deben dirixirse a 
Educadores pola Paz, Apdo. 577 
de Vigo. O prezo é de 2.500 
pesetas para os socios, estudantes 
e parados e 3.500 para o resto.• 

Segundo Manuel Bragado, de 
: - Edicións Xerais, "non sabemos 
: se foi un globo sonda, pero se xa 
: hai decisións tomadas queremos 
, .•.................. ~ ......... ~.·~····~ ....••....••...•.... ~ ....................................... . 

• Duas décadas da 
música de Prada· 
para Rosalia de 
Castro 

O disco de Amáncio Prada, no 
que puña música aos poemi:ts de . 

· Rosalia de Castro,_ cumpriu vinte 
anos. No vinilo, editado en 1975, 
Prada m usicou alguns poemas 
.::orno "Campanas de Bastabales", 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cu
berto en n:1'ªiúsculas) 

"A xusticia pofa mán" ou ''Adios 
rios, adios fontes'', que foi a que 
recebeu maior exito e difusión. O 
músico xa puxo a melodía a 
outrps autores gale_gos, ademáis · 
de Rosalia, como Alvaro 
Cunqueiro ou coas cantigas 
tradicionais do país. Agora, baixo 
o título "A paixón de Amancio 
Prada: emboscado con Rosalia e 
con San Juan de-la Cruz a costas'', 
comeza unha xira que inclue as 
cidades galegas da Coruña, Vigo 'e 
Ourense.+ 

• Xornadas. de 
Língua e 
Literatura · 

Os élias 28, 29 e 30 celébranse as 
V Xornadas de Língua e 
Literatura organizadas pola CIG e 
a AS-PG conxuntamente, que se 
desenvolverán na Escota de 
Maxistério de Santiago. Haberá 
un total de 25 seminários con 22 
ponentes diferentes, abríndose 
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A informació~: que ·paga Q pena~ ter 

cunha conferéncia de X.L. 
Axeitos sobre "Rafael Dieste 
entre dous mares: aproximación á 
vida e á obra do escritor · 
rianxeiro". 

Para cubrir os obxectivos de 
actualización didáctica do ensiIIo 
da língua e a literatura e a 
apresenta~ión de novas análises 
contarán coa presenza de Elvira 
Souto, Xosefa Lago, J.C. Rábade, 
Mº dos Anxos G. Refojo, Manuel 
Rosales, Marga Romero, Miguel 

Mato, Francisco Rodríguez, 
Aurora Marco, Claudio . 
Rodríguez F:er, Alfonso A. 
Cáccamo, Jenaro Marinhas del 
Valle, Antón Tovar, Xulio 
Valcárcel, Francisco Alonso, 
Martínez Oca, Suso de Toro e 
Lois Diéguez. A matrícula ainda 
se pode formalziar nos locais da 
·cm u da AS-PG .• 

•Escritores galegas 
e canários 
debaten sobre a 
identidade 
atlántica 

Dos días 25 ao 28 de Abril terá 
lugar no Paraninfo da 
Universidade de s·antiago un 
encontro de escritores galegos e 
canários, dirixidas polos escritor e 
xomalista canário Antonio 
Puente. A conferéncia de apertura 
será impartida por Jorge 
Rodriguez Padrón, que trazará os 
"Vértices dunha escrita atlántica" 
nun percorrido através do que 
denomina "os tres rostos do 
atlantismo: Canárias, 
Latinoamérica e a franxa atlántica 
peninsular: Galiza e Portugal" • 

•Cine de Miguel 
Castelo para 
lembrar a Dieste 

A película "O desexo" de Miguel 
Castelo, basada no conto de 
Rafael Dieste "O vello quería 
vel-o tren" vai servir para 
desenvolver en seis cidades 
galegas desde o 24 de Abril até o 
19 de Maio, ·un ciclo dirixido a 
alumnos de Ensino Secundário, 
pensado como iniciación á 
linguaxe cinematográfica e as 
suas relacións coa literatura. 
Profesores e alumnos poderán 
dispor con antelación do texto 
literário en facsímil da revista Nós 
e dunha unidade didáctica coa que 
poder trabalJar antes da asisténcia 
ao encontro cinematográfico. 

A adaptación de Miguel Castelo 
gañou o Gran Prémio do Cine 
Español no Festival de Bilbao do 
ano pasado. Cun tratamento 
poético e realista pretende, fiel ao 
espírito do escritor rianxeiro, ser 
unha visión da sombriza realidade 
social galego dos anos 30, 
exemplificando nun suceso local 
un sentimento universal de 
esperanza. 

As datas previstas son en Vigo 
(24 ao 28 de Abril); Santiago (2 e 
3 de Maio); Lugo (4 e 5 de Maio), 
A Coruña (8 ao 12 de Maio ), 
Pontevedra (15 e 16 de Maio) e 
Ourense (18 e 19 de Maio ). 

•Inauguran a 
Colección Granell 

Máis de setecentas obras 
conforman o fondo das obras coas 
que se abre a Fundación Granell, 
parte das cales son expostas en 
dependérn;ias do convento de San 
Domingos de B::ival. 

Na apertura estivo presente o 
próprio Granen e uriha manchea 
de autoridades. Do total dos 
fndoscos que se abre a fundación 
hai 290 cadros de Granell; 
dividíndose o resto do material 
entre arte etnográfico e obras 
surrealistas. • 
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Outro·grao 
de area 
Sobre comboios) 
jane/as e outras 
pe quenas 
histórias 
de Henrique 
da Costa 
Sobre comboios, jane/as e outras 
pequenas hist6rias<1> é o primeiro 
libro de contos de Henrique da 
Costa, narrador que ten publicada 
unha novela, Mar para todo .o 
sempre, (Ed. Laiovento, 1992) 
que confeso non ter lido. 

O presente conxunto de relatos 
gañou o IV Certame do Prémio 
Ricardo Carvalho Calero de Na
rrativa concebido polo Concello 
de Ferrol. Componse o libro de oi
to contos de diverso feitio e temá
tica. AJguns deles teñen o pé na 
prosa poética, mesmo rozan o po
ema en prosa ("O enigma de Kre
neng"), outros son máis ou menos 
realistas ("Maré de outubro") e al
gun que outro pódese inscreber 
dentro do relato maravilloso, máis 
que fantástico ("Krástia e Líbor", 
para nós o mellor do conxunto). 

Orabén, case todos os relatos, sexa 
cal for a sua extensión, sexa cal 
for o xénero en que se queiran ins
creber, aparecen dilatados, sen a 
concentración necesária, estirando 
de máis as frases ou misturando 
fios argumentais que non fan ga
ñar nada ao relato, máis ben todo o 
contrário. Esa dilatación, ese me
ter novos fios argumentais o que 
fané diluir o efeito que a frase ten 
que producir no leitor e, ademais, 
o posíbel mistério da función na
rrativa queda reducido, esvaído. A 

MATAR O TEMPO 
Xesús Valcárcel 
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dilatación do relato ("O maré de 
Outubro", seria exemplo do que 
estamos a dicer), a falta de equilí
brio entre a linguaxe e a intención, 
estragan a maioria destes relatos. 
Noutros, o qu~ falta é. un epílogo 
que feche con 
algun sentido a 
incursión na-
rrativa ("Ruiva 
mulher de es
peran 9 a", 
''Talvez Máda
gam"); falta de 
sentido que 
denota certa 
confusión na-
rrativa. 

Haise que ir 
afacendo 
cada dia 
máis a 
novos 
títulos 
que nada 
engadirán 
pero que 
son un grao 
de area na 
construción 
do edificio 

Por outro lado, 
os recursos 
irónicos e hu
morísticos que 
Henrique da 
Costa introdu
ce nalgunhas 
das suas narra
cións vánselle 
das mans, non · que é 
son dominados a nosa 
polo autor e literatura 
dan, na leitura 
do conto, unha 
impresión de 
absurdo non 
buscado. A falta da ironía, a dilata
ción da frase e a mistura de fios ar
gumentais, fan que na maioria des-

Henrique da Costa 

tes relatos o leitor sexa un ente pa
sivo. Mesmo no, para nós, mellor 
relato do volume, "Krástia e Lí
bor", o epílogo é "demasiado" ex
plicativo, de tal maneira que a de
núncia da soedade ( denúncia que 
atravesa outros contos) na socieda
de actual queda, tamén, esvaída. 
Como esvaída queda en "O andar 
de acima", monólogo dun home ao 
que molestan os ruídos producidos 
pola viciña que vive acima del. 
Mmal, o relato, cuxo eixo funda
mental parecía a soedade de quen 
monologa, parece máis unha refle
xión sobre os males da sociedade 
actual (os males menores: televi
sor, etc.) do que outra cousa; e asi, 
o remate, que se ventaba cando 
menos brutal, queda en nada. 

Sobre comboios, janelas e outras 
pequenas histórias é un libro de re
latos que só paga a pena ler por 
dous contos, "O enigma Kreneng" -
e o tantas veces remarcado "Krás
tia e Líbor". Por outra banda, o au
tor debe correxir certos, 'digamos, 
''desvíos" e lugares comuns lin
güísticos que denúncia certa présa 
no momento de eséreber: .. Cadeia 
montanhosa da turgenscencia ama
tória", "incisóns cortantes [sic] 
profundas", "folla aceirada de um 

· enorme coitelo", "urna falta efecti
va de sociabilidade", "os túrgidos 
peitos'', etc. Achámonos, xa que 
logo, perante un libro de re'latos 

NARRATIVA 

que nada engade á nosa literatura, 
pero haise que ir afacendo cada dia 
máis a nov·os títulos que nada en
gadirán pero- q~e son un grao de 
area na construción do edificio que 
é a nosa literatura. O problema, o 
único problema é que, moitas ve
ces, os escritores e poetas que pu
xeron un ínfimo grao de área, pen
san que dotaron á nosa literatura de 
novos temas, de modernas técnicas 
narrativas, de aportacións léxicas 
e/ou -lingüísticas sen parangón ... e, 
ao cabo, nada diso foi verdade. 

X.G.G. 

(1) Edicións Laiovento_ Santiago de Com
posteia, 1995. 98 páx. 

Cámbios 
/ no xenero 

, 

Documentalismo 
fotográfico 
contemporáneo 
de Margarita 
Ledo Andión 
Margarita Ledo prosegue, nunha 
nova entrega<1l, o seu traballo de 
indagación sobre os modos da re
presentación fotográfica no marco 
do sistema contemporáneo dos 
mass-media, con especial a,tención 
ó discurso do novo xornalismo. 
Céntrase neste caso nun dos xéne
ros fotográficos que, sen dúbida, 
está a sufrir un dos cambios máis 
radicais, tanto no que fai ás con
vencións do xénero como -e qui
zais sobre todo- á conscienéia que 
os propios creadores -os novos do
cumentalistas- teñen do seu papel 
como productqres de sentido. Eis a 
razón do subtítulo: "Da inocencia 
á lucidez". Inocencia dos primei
ros documentalistas -a referencia 

Matar o tempo, mestura de novela picaresca e feminina, móstranos a loita 'dun personaxe de 
condición humilde, que, a trompadas, coa adversidade, vai edificando a súa vida. 
Parodia da sociedade actual, onde os egos sen límites nos levan á destrucción 
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Xosé Cid Cabido 
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conta de libros 

Biografia de Dieste 
Na sua colección de biografías, 
Galegos na História, a editorial Ir 
Indo adica a sua atención a Rafael 
Dieste, nun traballo do seu biógrafo 
Luis Rei Núñez (anteriormente fixera 
máís extensa A travesia dun século en 
Ediciós do Castro). Este traballo de 
agora é máis conciso, cun critério de 
edición máis popular. Divídese en . 
cinco capítulos, A pátria do home, A 
estrea dunha voz própria, En loita 
polas ideas, Longos anos de exílio e 
De volta á casa, que descreben a sua 
traxectória como poeta, narador, 
dramaturgo, pensador e sábio, "home 
libre e comprometido coa verdade".• 

Cermeño infantil 
Na coleción O Barco de Vapor, da 
Editorial SM, Xosé·Cermeño publica 
con ilustracións de A vi, un pequeno 
relato dirixido a primeiros leitores, nos 
que fantasea sobre un mundo coas 
cores transformadas. Neve, reneve, 
requeteneve, foi o título escollido 
para esta obra na que os debuxos 
mandan sobre o texto.• 

------....... 
Sobre os maios , 
Casal de Edicións publica nunha série 
de Cademos Didácticos, a sua unidade A 
Festa dos Maios en Pontevedra 
elaborapa por Maria Pilar Lores e Xosé 
Carlos Morgade. Cunha pequena 
introdución atropolóxica, os autores, 
falan de interpretacións, de músicas, 
explican como construir os maios e 
como xogar con eles, con actividades 
suxeridas. A festa está a piques de 
comezar e xa ten recuperada a forza 
perdida non só en Pontevedra ou 
Ourense, senón neutras cidades e vilas 
do país.• 

Arquitectura 
Galeguista 
Manuel Gómez Román, que fora 
presidente do Partido Galeguista, é autor 
dunha espléndida e extensa obra 
arquitectónica, principalmente asentada 
en .Vigo. Xaime Garrido e Xosé Mª 
Ramón Iglesias Veiga veñen de publicar 
en Xerais o seu traballo Manuel Gómez 
Román, Mestre da arquitectura 
galeguista. O libro percorre as casas 
realizadas por G. Román nun periodo -
que abranxe desde primeiros de século e 
que van desde o edificio Simeón á igrexa 
da Guia. Combinando fotografias, 
debuxos e un texto documentado e sen 
eruditismo, os autores difunden unha 
obra principal da arquitectura galega. • 

~ ! . : 
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Margarita Ledo Andlón. 

xa clásica a Walker Evans e os fo
tógrafos da F ARM, ó servicio dos 
ideais humanistas do New Deal
que eren no obxectivismo da "fo
to-verdade" e na difusión nos 
grandes xomais e revistas como 
medio para muda-lo mundo. Luci
dez destes novos documentalistas, 
"un grupo máis interesado eh co
ñecer a sociedade que en transfor
mala", que son perfectamente 
conscientes de que os mass-medía 
son institucións "que definen as 
regras por riba do fotógrafo, por 
riba do contexte social ou cultural, 
máis aló do potencial receptor tal e 
como noutrora definiran as regras 
da 'verdade', da 'obxectividade', 
da 'vero-similitude"' (páx. 56). 
Esa perda da inocencia na propia 
capacidade para producir "verda
de", unida de seu ó recoñecemento 
da fin da ilusión obxectivista, con
duce. ós novos documentalistas a 
reclamar para si a condición de 
"autor", rachando coa tradicional 
escisión entre foto-documento e 
foto-arte. Condúceos támén a des
confiar e fuxir da difusión nos me
día, preferindo o libro e as galerí
as, ónde poden mante-lo control 
s'o_bre as condicións da exhibición 
e organización das imaxes. 

Margarita Ledo ten a habilidade 
de contextualizar este fenómeno 
do novo foto--documentalismo 
no marco do debate ideolóxico 
global da posmodemidade e a fin 
da filosofía do progreso. Pero ade
mais, propoñendo liñas do qut< 
moi ben podería chegar a ser unha 
crítica-materialista das condicións 
da producción de significación 
nos media, resitúa o fenómeno e o 
debate no desenvolvemento do . 
"capitalismo de organización". 
Confróntase así este novo fotodo
cumentalismo coa radical modifi-

. cación dos sistemas de representa
ción e de recepción da informa
ción pola intervención dos novos 
media (a televisión, introducción 
da infografía), cos novos trata
mentos fotográficos do que deno
mina "discurso periodístico pos
industrial" (enlazando así co que 

xa tratara máis polo miudo en O 
diario postelevisivo ), coas novas 
interferéncias entre Poder e mass
media. Neste senso, cobra· un va
lor paradigmático o caso da Gue
rra do Golfo, que a autora tiña xa 
tratado nun traballo anterior. 

Por veces o lector quizais se sinta 
tentado de reclamar unha maior 
sistematicidade, unha organiza
ción roáis discursiva e lineal do 
texto. Pero é doado decatarse de 
que se trataríá 
dun torpe re-
proche. Por
que Margarita 
Ledo non 
constrúe o seu 
relato "desde 
f óra", senón 
que ela mesma 
fica ( conscien

Margarita 
.Ledo non 
constrúe o 
seu relato 
"desde 

temente) im- fóra", senón 
plicada no que ela 
proceso que 
describe, e mesma fica 
asume a súa implicada 
descrición, co
mo non podía 
ser menos, co
mo igualmente 
desprovista de 
toda preten-
sión de distan-
te obxectivis-

no proceso 
que 
describe 

mo. A fragmentariedade, a cita e a 
glosa, a incorporación dos seus 
propios diálogos cos fotógrafos 
analisados, mesmo a clara toma 
de partido en puntos conflictivos 
(aposta por retornar ós media, 

.fronte ó risco de marxinalidade do 
seu rexeitamento), convidan a in
tegra-lo seu traballo na órbita desa 
mesma posmodemidade que ela 
recoñece xebrada en múltiples ca
ras, das cales unha delas (que se
ría a súa, presente tamén entre os 
propios fotodocumentalistas) non 
renuncia á crítica e ó compromiso 
de raigame marxista.+ 

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 

(1) Documentaüsmo foto gráfico contempo
ráneo. Margarita Ledo Anclión. Xerais. Uni
versitária 186 pax. _1995 

Ramiro Fonte. 

A desvairada 
rosa 
dos ventas 
Luz do mediodía 
de Ramiro Ponte 
¿É posible recuperar os xardíns da 
infancia e volver gozar unha rosa 
que sexa á vez pura, luxuriosa, ve
lla, nova, inicial e derradeira? 
¿ Camiñaremos de novo polas rúas 
desa c!dade en que vivimos o últi
mo verán da nosa adolescencia? 
¿Conseguiremos reflotar un buque 
morto perdido na noite? A respos
ta a estas preguntas atópase na úl
tima obra poética de Ramiro Fon
te: Luz do mediotJút.•l. 

Na primeira parte -A historiafala 
de ti~ o eu poético maniféstase co
mo un ser que intenta regresar ó 
pasado, á cidade que foi o soporte 
vital das súas últimas ·horas de ne
nez. Porque, perdida esa vivencia, 
nada é igual: as lúas son pálidas e 
frías, a primavera· é eternamente 
vella e a luz pesimista do norte in
vade os días. Sempre nó atardecer, . 
hora da melancolía, percorre a rúa 
que desemboca no mar, facéndose 
á idea de que se encamiña cara á 
vila pintada coas cores da nostal
xia. Pero a nova cidade 

F oi devastando a /embranza dalgunha vi/a branca, 
Dmubou a casa coa figueira 
Que ainda asoma por veces no claro da mañá, 
Borrou o nome das praias areosas 

e, a cambio, concédelle como no
vos dons a luz/ Do me<}.iodia, as 
sombras/ Imprevistas da tarde, 11 
O ronsel dese buque que morreu 
porque viña/ Ateigado de noi(e, 
regalos de tristeza e soidade que 
el asume. Invariablemente o paseo 
vespertino acaba no cemiterio ma
riño. onde un buque -Tráxico Le
viatán de fermosura/ Conquista-

dor da ría/(. .. )! Repousa dos com
bates gañados fronte as ondas. 

• A vivencia infantil é. portuaria 
-sempre hai un trasatlántico que 
nos engaiole coa súa promesa dun 
país novo- e lígase ós estaleiros, 
lugares onde se constrúe o enorme 
buque de ferro que nos traía o 
pan e sería poderoso dominador 
dos mares. Pero, agora, rematou o 
periplo destas naves que apodre
cen varadas no porto. De igual 
maneira o tempo secciona as ama
rras que nos atan ós recordos 

O tempo, que aprendera 
A afiar silencioso a folla da súa fouce, 
Aproveilou aquí/o: cortounos esa corda que anrirraba 
Coma un barco indefenso 
Naque/ íntimo mar, xa para sempre. 

A pesar da consciencia da perda 
perséguese un vestixio do pasado, 
unha porta de entrada no labirinto 
da memoria. Só o corazón desco
bre Ese arcano escondido nalgun
ha.s cousas pálidas,/ Porque é un 
baluarte que vixía a fronteiral E o 
río que divide, coma un soño, dú
as vidas. A vida, igual que a cida
de na que habita, é un río que co
rre imparable cara ese mar onde 
apodrecen os buques. Pero -Eu 

. non son o poeta/ Que leva no co
razón a cinzal Das naves que 
queimou. 11 Deixei as miñas, tris

. tes, mais non están vencidas- por 
iso esixe volver ó lugar onde é a 
historia quen fala de ti 

Que me concedan, prósperas, 
As lúas s11burbanas o dereito 
A regresar a ti; 
( ... ) 
cidade dos meus anos felices 

Sabe que só ten dúas formas posi
bles de regreso: construir un estalei
ro onde recuperar o buque varado 
-Un estaleiro quíxen construír na 
ribeíral Para barcos silentes, resca
tados/ De pequenos naufraxios-, ou 
buscar a porta do xardín onde flore
ce a auténtica rosa, a flor de antano 
-Debo recoñecelo:/ Nunca cambiei 
de rsa. A plenitude da infancia, o 
sentido lúdico da vida -esa aventura 
na que ser pirata, gardián-, a expe
riencia dos primeiros amores que 
fuxiron co verán agardan o reencon
tro no xardín onde está a rosa de es
peranza que afasta as formas do de
sencanto e o xogo da tr.jsteza 

Non seguiches o xog.o porq11e u11ha rosa 
Branca, rompendo de inocencia o corazón 
Tiña contigo misteriosos,fráxiles vence/los. 

Rosas leva á tumba do poeta ado
lescente como tributo para quen 
torneou a madeira e construíu a 
nave que no 
transporta a 
novos conti-
nentes guiados A 
pola Rosa dos 
Ventos, com- experiéncia 
pás que indica dos 
o sur e o norte 
da nosa vida. primeiros 
Cunha rosa de amores que 
luxuria tatua- fuxiron co 
da no brazo 
entregouse ó verán 
naufraxio car- agardan o 
nal, foi cerca- reencontro 
do polas rosas 
imperfectas da no xardín 
saudade pero, onde está a 
consciente do rosa de 
seu poder, te-
me o día que esperanza. 
atope a derra-
deir a porque 
A derradeíra 
rosal Pode 
queimar de soidade e frío, de in
temperie! O corazón de antano. É 
esa a flor que ofrenda a Resalía 

a rosa murcha 
Que nos sinala causas traizoadas, 
Rosa dos ventos que perdeu o norte, 

Esfollou corazóns desgobernados, 
Ou a rosa verme/la. perturbada 
Na dolor ·fume e cinza-
É a rosa que nos leva á inocencia 
Pois é terrestre, sobrehumana e branca. 

Vencido pola presencia constante 
da so1itaria dama do viaxeiro é 
consciente de que repasou parte 
do que a vida concede -O amor de 
cada día,/ A luz de cada fwra,! E 
unha historia que pode suceder no 
poema- e só lle queda recrear a 
propia historia nos versos. Remata 
por desvelarnos o artificio da 
obra, cando nun cuarto de hotel 
londinense, se identifica como bu
que varado no inverno e na choi
va. Diríxese entón ó lector, ese in
fiel aliado/ A quen debo obrigar a 
que aposte de novo/ A soidade lú
cida, a ol!ada decisiva dando fin, 
nese decorado de ficción, á versi
ficación dun pasado e dunha bús
queda que sabe incompleta porque 

A novela do tempo, a fin de contas, 
Non a escribe unha vida unicamente. 

Son dúas s9idades as que agora atravesan 
Como un río de luz o mesmo sono. • 

TERESA SEARA 

(1) Espiral Máior, A Coruña, 1995 
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Correcto, 
pero meno~ 
O reí do río 
Lago de seis anos de siléncio, 
("Malaventura" é de 1988 e a in
cursión de "O Quixote" explíca
seen función do médio televisi
vo) volve Manolo Gutiérrez 
Aragón a porse detrás das cáma
ras para dirixir unha fica con 
guión de Rafael Azcona e argu
mento de el mesmo e Jo é Luis 
Garcia Sánchez, e de novo ato
pámono co mundo habitual de 
quen con Biga Luna é o cineas
ta espafiol máis orixinal e e.un 
universo próprio mai persoal e 
irrenunciábel. 

En O rei do rio volven a xurdir 
as teimas máis queridas do autor 
de "Fala Mudifia" e as suas pre
ferénc ias estéticas e temáticas. 
Fita de guión. sólido e con prota
gonismo do medio ambiente on
de a história se desenvolve -sem
pre o Norte, neste caso a Galiza 
de Lugo-, onde o bruar das árbo
res e os sons do rio adquiren un
ha importáncia definitiva no re
lato e no drama, e onde a nature
za, as rochas, a auga danlle a to
do o conxunto unha "fisicidade" 
que penetra polos ollos e os sen
tidos -os recendos e os sabores 
da cociña' do Pazo lembrárome 
por momentos os intres máis go
zosos de "Como auga para cho
colate" - este último traballo de 
MGA, apresentouse sen prémio 
no pasado Festival de Cine de 
Berlín e,. ainda que non é un dos 
seus mellares filmes, si leva den~ 
tro unha boa dose de calidade 
que á moi eficaz música de Mi
lladoiro contribue a realzar. .Ou
travoltá ese certo toque "máxico" 
do cineasta cántabro volve a re
xurdir con eco próprio: o mesmo 
que xa ollaramos ·en "Marav i
llas" ,"O corazón do bosque" ou 
"Demos no xardin". 

Outravolta o simbolismo, a me
táfora e a realidade matizada 
polo fantástico, faise dona dun 
relato ás veces feble na estrutu
ra do argumento e dubidoso por 
momentos na dirección de acto
res (sobre todo o mediocre Gus
tavo Salmerón e o probabel
mente máis aproveitábel no fu
turo Achero Mañas) pero sem
pre con aspectos de interese e 
correcta posta en cena que nun
ca deixan indiferentes ao espec
tador. O xogo dos personaxes, 
moi na liña de G. Aragón, onde 
un deles ben fixado por máis 
que _evidentes recunchos "máxi
cos" , cataliza e ordena o caos 
dos demais (Ana Álvaez agora, 
a aboa Margarita Lozano en "A 
metade do ceo") trasunta, para 
alguns, unha parábola sobre "os 
trepadores" 
da nasa so-
c iedade ac-
tual (aspecto Película 
este non moi 
visíbel no fil
me e sempre 
negado polo 
m e s m o 
MGA) e per
mite, ao mar
x e dos erras 
dos actores 
xóvenes, dis
frutar máis 
unha vez do 
bo facer de 
Landa, Maura · 
O U S Í 1 V i· a 
Munt e, sobre 

que se 
aceita en 
función da 
capacidade 
atracción 
para 
espectador 
do universo 
deAragón 

todo, da breve pero extraordiná" 
ria aparición dese mónstruo da 
interpretación que se chama 
Hector Alterio. Película pois in
teresante, chea de matizes e cla
roescuros, esta que .nos oferece 
Manolo Gutiérrez Aragon que, 
apesar de ter certas feblezas no 
seu percorrer, acéitase ou rexéi
tase en función da capacidade 
de atracción que teña cara ao 
espectador, o cine e o universo 
do seu autot . + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Sen 
. ,,, 

conces1ons 
Duplo 
de Enrique 
Macias 
Un c~lculado desorde. instrumen
tal, a xeito de apertura, ven sendo 
o início de· Duplo, obra para dous 
grupos orquestrais e fita magnéti
ca, na que Enrique X. Macías vol
ta a deseñar o seu habitual discur
so musical, ordenadamente desor
denado, cunha instrumentación 
xeometricamente distribuida, na 
que os distintos sons emiten alter
nadamente, conformando unha 
composición timbricamente ame
na, ao tempo que dispersa no seu 
desenvolvimento. 

Este novo CD inclue outra com
posición .roáis ambiciosa do pró
prio Macias, alomenos na sua du
ración: "Exequias", para grande 
orquestra, di-
vidida en sete 
títulos. Come-
za cun repini
car de campás 
no "Canto de 
mañá I", salu
tación própria 
de quen ob
serva un men
cer dunha for
ma radical
mente dife
rente ao que 
pode supor 
por exemplo a 
célebre "Al
borada" de 
Pascual Vei-

A música 
de 
Macias repr 
esenta unha 
opción pola 
encrucillada 
de sons e 
pola sua 
formulación 
a berta 

ga, por citar a sua antítese; duran
te os case cuarenta e cinco minu
tos de duración, os distintos mo
vementos vanse sucedendo en ba
se fundamentalmente a dous títu
los: o mentado "Canto" e máis di
versas "Glosas" -tres veces cada 
un-, co engadido dun extraño títu
lo no sexto movimento. No curso 
da Obra, as pasaxes instrumentais 
acopladas son mínimas; é dicer, 
apenas podemos escoitar por 
exemplo un cuarteto de cordas so
ando como tal, ou de calquera ou
tra sonoridade; a percusión réxese 
polos mesmos parámetros, ainda 
que nun momento determinado 
reitera co seu pesado toque os in
tres tensos da composición. O re
mate tén outro referente aparente
mente tópico, xa que leva por sub
título o coñecido verso de Meen
dinho -"e cercaronme as ondas 
grandes do mar".-, pero máis que 
unha mensaxe telúrica, o autor pa
rece mostrar o cenário do poema -
Illa de. San Simón- tal como é 
conservado no seu estado actual, é 
d,icer, desértico. 

Non se ten distinguido Enrique X. 
Macias por ~er un compositor ·do 
que poderiamos considerar con 
nomeación de orixe. Pola contra, a 
sua música representa unha op
ción pola encrucillada de sons e 
pola sua formulación aberta. Máis 
que devanar os miolos na procura 
da sua definición, coa obra de Ma
cias é máis doado facer o contrá
rio, dicer o que non é. E oeste sen
so podemos afirmar que non son 
as suas, composicións que come
cen nen rematen coa nota perfeita. 
Tampouco é para nada alienante, · 
xa que a dispersión sonora, cal 
exercício xeométrico- instrumen
tal, desbloquea a potencial limita-

ción monótona do receitor. o seu 
discurso semella rexerse segundo 
os parámetros de prantexamento e 

· nó, pero sen apenas chegar a nen
gun desenlace. Tamén é misión 
das vangardas -das que Macias é· 
un sobranceiro representante- sub
verter a linguaxe convencional, e 
iso devén oeste caso nunha músi
ca desconcertante. 

As duas obras foron rexistadas en 
senllos concertos celebrados nas 
cidades de Porto e Vigo, xa que os 
concellós portugués e galego son 
ca-productores do acontecimento 
artístico, convertido agora en pro
dución discográfica, editada por 
un selo portugués (Miso Records). 
A Orquestra Sinfónica de Galicia, 
dirixida polo australiano Mark 
Foster, acomete este repertório de 
músic·a contemporánea; non é a 
primeira ocasf ón que interpretan 
unha obra de Macias, e neles des
cansa boa parte da sorte final des
tas duas que parecen ser compli
cadas partituras. 

Actualmente, Macias está a traba
llar co prestixioso conxunto britá
nico London Sinf onit:tta, co que o 
pasado quince de Abril participou 
en Santiago nun concerto mono
gráfico sobre o compositor vigués, 
no que se estreou a obra "Ittinera
rio de luz", encomenda do Centro 
Galega de Arte Contemporáneo.• 

XOAN M. ESTÉVEZ . 

Alei 
de. .Shannon 
Out the Gap 
Parafraseando o título da série te
levisiva do mesmo nome, na que 
Shannon exercia de avogado, a 
fantástica acordeonista irlandesa 
Sharon Shannon pode erguerse 
como a defensora das xustificadas 
acusacións de imobilismo achacá
beis á música tradicional do seu 
país. Shannon, co seu estilo festi
vo, dalle unha b9quexada de ar 
·fresco a un apartado folk falto de 
xóvenes valores con novas ideas, 
como a intérprete que nos ocupa. 

Ela afúndese nas_ raíces irlandesas 
miíis profunda8 até lles dar un ton 
persoal e moderno marcadamente 

Sharon Shannon. 
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. festeiro. Fundamentalmente músi-· 
ca para disfrutar, para bailar, me
lodías con sabor a esmorga mais 
cunha calidade sobresainte. Músi
ca divertida, simpática, distendida, 
fabricada nun ambiente relaxado e 
de xoldra a xulgar polas fotos que 
aparecen no CD cos músicos e 
achegados co sorriso en primeiro 
plano, como o gracioso de Sharon 
na capa e contracapa, que ben po
deria marcar o espírito desta obra. 

Shannon fai lei da revitalización 
musical, do tocar por divertirse, 
de non esquecer facelo todo con 
grande clase ao dispor dun grande 
talento natliral como músicos. -

Todos os instrumentos, comanda
dos polo acordeón, están no seu 
lugar, pero 
merece espe- . 
cial atención 
o magnífico Afúndese 
tratamento 
que lle dá s.s. nas raíces 
aos saxofóns, irlandesas 
incardinándo
o s perfeita
mente dentro 
da estrutura 
de música tra
dicional irlan
desa. 

Coa presenza 
de Shannon 

máis 
profundas 
até lles dar 
un ton 
persoal e 
moderno 
marcada-

como avoga- mente 
da defensora festeiro 
será difícil di-
cer que a mú-
sica da bela 
Eirin non evo-
lue, porque ela é un claro exemplo 
de anovamento, coidando serripre 
moito o folclore. 

N ese vieira ten ademais algunha 
compaña coñecida por estas· terras 
como os Four Men anda Dog, 
dous camiños diferentes e igual
mente válidos para insuflarlle vi
talidade ao folk irlandés. 

· S.S. fixo xa dous discos moi bons 
e non seria de estrañar que de aquí 
a pouco nps agasallase cunha obra 
mestra, porque xa deu apontamen
to do que é capaz. Neste "Out the 
Gap" non debemos esquecer, den
tro do grande ton xeral, a maravi
lla de "The Big Místake", o ritmo 
contaxioso de "Sparky" ou a ener
xia criativa de "The Mighty Spa
rrow". Nun álbume que contáxia a 
ledítia de escoitar .música fo~k. + 

ÓSCAR LOSADA 
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ALAIN BADIOU E A CUESTIÓN NACIONAL 

Veñen de editarse<•>, mercede ao 
hon facer de Emilio Araúxo e L. 
Martul, unhas declaracións do fil().: 
sofo Alain Badiou. Filósofo en re
duplicación, xa que non só se trata 
de que o cerne da súa actividade 
intelectual sexa a filosofia, onde se 
amosa como a aútoridade máis re
levante da fin de século, senón ta
mén da súa preocupación constan
te pola recuperación urxente e po
s íbel -e fronte ao mundo ac
tual- do acto e da disciplina filo
sófica. As tales declaracións ver
san sobre a cuestión nacional, e o 
seu interese, con independencia da 
·súa lucidez, deriva, para o caso, de 
que, en grande parte, a reflexión se 
centra pr~cisamente na nosa na
ción, en Galiza. 

Todos sabemos que a palabra "na
cionalismo" en abstracto é, cando 
menos, sospeitosa. De feíto, todos 
nos atopamos algunha vez con an
tifascistas europeos para os que 
"nacionalista" (reitero: en abstrac
to) constitúe unha cualificación 
presta a ingresar na nómina do 
conxunto do anti-progresismo. Pa
ra estes, Galiza, Euskadi, Irlanda ... , 
só representa excepcións que con
firman unha regra cunha historia 
verdadeiramente negra. O apoio do 
Vaticano a Croacia, por citar un 
caso contemporáneo, viría a ratifi
car -para eles- a norma xenéri
ca: o "nacionalismo", cando non 

xa dll:ectamente impe.riali~ta, é a 
estratexia ideolóxica do clero e da 
reacción fronte á Reforma ilustra-
da, ou, neutra variante, a resposta 
pequeno-burguésa ao comunismo. 

Por iso, entre outras· cousas, nos sa

. FRANCISCO SAMPEDRO 

que a cuestión nacional debe mo
verse, definición que determinou 
que o nacionalismo galego fose, ata 
hoxe, o único exclusivamente de · 
esquerdas de Europa. Ata hoxe, di
go eu, pesto que arestora --a His
toria non só ten astucias, como di

cía Hegel, tamén tisface o posiciona
mento de Badiou ao 
respecto. Lendo as · 
declaracións que fai, 
un non pode deixar 
de le~brarse da 
grande transforma
ción práctica e teóri
ca que supuxo en 
concreto a U.P.G. 
nos anos 60 -por 
falarmos só da se
gunda metade do sé
culo----, e que ía en
camiñada, alomenos 

• • • • • • • • • • • • • • ten raposerías

nun principio, tanto 
a crebar á imaxen 
tópica dunha nación. 
colonizada, como a·. 
interromper a subs
tancialización fol-
klorizante e reaccio-
naria do "galleguis-
mo histórico". Ese 
acto fundador dun 
novo nacionalismo 

'Alain Badiou 
lembra, 

felizmente, 
oque o 

nacionalismo 
progresista é" 

"nacionalista" po-
de servir mesmo de 
tarxeta de visita, de 
elemento de socia~ 
lización secunda
ria, ou -<:aso máis 
grave- de refe
rente pervertido de 
burócratas e fri
pons. 

Sirvan estas refe
rencias para sina
lar que Alain Ba
diou nos lembra, 
felizmente, o que 
o nacionalismo 
progresista é, e 
que, ao noso xuí
zo, coincide coas 
directivas que o 
nacionalismo ga
lego de esquerdas 
(o "novo" nacio-

na Galiza non só contribuiu, decisi
vamente, a abrirás portas da libera
ción nacional e social, senón, e isto 
é o quemáis interesa neste contex
to, a definir as coordenadas sob as 

nalismo encetado nos 60) seguía. 

Badiou entrelaza as súas declara
cióils con respecto á cuestión na
cional a partir de tres posiciona-

Rafael Dieste 
(~ra un tempo 

'' • • de entusiasmo. 
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mentos: a) contra o substancialis
mo; b) inversión da memoria his
tórica en memoria política; c) 
asunción do comunismo. 

En primeiro lugar, cómpre que a fi
gura nacional se constitúa sen se di
rixir soinente a si mesma. Cómpre 
que se dirixa cara "a universalidade 
xenérica do progresismo". A eli
sión da universalidade conduce ao 
nacionalismo de "curas e milita
res": "Toda tentativa dunha defini
ción substancial (do ser nacional) 
conduce necesariamente a figuras 
do nacionalismo reaccionario, ou 
mesmo fascista". Xa que logo, se
gundo Badiou, o importante é co
brar conciencia de que o naciona
lismo postula unha invención. Isto 
é, que ao invocar o nome de Galiza, 
se invoca algo que aínda non exis
te. Os nacionalistas son portadores 
do que ese nome vai significar: Ga
liza non é algo "que estea dado no 
sochán da' historia", de xeito que 
son os nacionalistas os que deben 
crear o conflicto (contra o centralis
mo, contra o capitalismo) que os 
adversarios queren suprimir. 

Isto conleva a substituír unha me
moria histórica por unl)a memoria 
política. É dicer, debe ser o pro
xecto político o que constitúa a 
memoria nacional. Penso que ali
ña (en espiral) nacionalista galega, 
subscribe e reflecte a seguinte 

proposición de Badiou: 

"Cómpre amosar sempre que hai 
unha política sobre a cuestión na
cional, que a partir <lesa política 
hai a cuestión da historia. Mais non 
hai unha especie de historia en si, 
que produza de seu unha política". 

Por último, Badiou, fidel á política 
de emancipación, establece o hori
zonte do comunismo na articula
ción do proxecto nacional, como 
movemento de seu, non como es
catoloxía; non como Partido-Esta
do, senón ao xeito do comunismo 
das singularidades: "Todo proxec
to político é significativo se é co
munista ( ... )e iso se pode moi ben 
facer baixo o nome Galiza, con to
da seguridade, e nese lugar". 

Non outro alento foi o que animou 
aos que, xa hai trinta anos, decidi
ron rachar coa opresión, co auto
odio e coa Galiza decorativa 
(aquela que se pode poetizar, pero 
non realizar). Así continuaron a 
aqueles que na década dos trinta, 
antes e durante a sublevación fas
cista, tomaron en serio esta nación. 

Que ese alento retome.+ 

(1) Badiou, Alain: Arredor da cuestión. na
cional. Imp.: Tórculo, 1995. (Declaracións 
feitas a: E. Araúxo, L. Maitu!, N. Xamardo, 
J. Herrero e A. Azkagorta). 

A FAVOR DE BABEL 
CEISO ÁLVAREZ CACCAMO 

Aos represaliados e invisíveis 

O chamado "mito de Babel" é sem 
dúvida um dos instrumentos mais 
nocivos entre os gerados pela ideo
logía crista para impor urna unida
de que nao ternos, e urna das suas 
falácias mais insidiosas para impe
dir o raciocínio. A interpreta\:ªº 
dominante diz que urn deus casti
gou as gentes pela soberba de que
rerem ser como el, e, desde entao, 
fez-lhes falar de maneiras diferen
tes. Urna leitura alternativa é que já 
antes de Babel as gentes falavam e 
escreviam diferente, mas enten
diam-se. Poi precisamente o seu 
projecto comum de se unirem liv
remente para alcarn;arem as alturas 
do saber· o que amea\:OU o poder 
desse deus medíocre, inseguro, 
mesquinho, vingativo, um deus 
que ·nao merece ser deus dos mor
tais que queiram ter um deus. 

Porque, era era ~abel? Babel era 
um cobi9oso projectp de unidade 
na diferen9a; urna heterodoxa pan
g lossia; um balbordo, urna fusao, 
urna cria\:ao de linguagem a mar
gem e além das restritivas Línguas. 
Babel era a maneira de ser um mes
mo· ou urna mesma, a glotodiversi
dade local e planetária, a burla feíta 
voz, o desafio ao Princípio Mono
glótico. Babel era um projecto pro
letário. Babel era sentir-se unidos 
pelo poder de colocar pedra trás pe
dra no mesmo edificio de História e 
de saber. Babel era falarrnos, escre
vermos, sempre escutarmos, sem
pre deixarmos que os demais falas- ' 
sem e escrevessem. Babel era a an
títese da censura, o comevo da li
berta\:ªº• o fim do dqgma. 

Mas por isso Babel era perigoso, e o 
deus cristao que tudo o domina, o 
mesmo deus ocidental que agora 
nos habita, elaborou urna Lei terrí
vel e .imoral que desde entao conde-

na a diferenya, arrasa com a cons
ciencia, mutila os dedos e as línguas 
que ousam desafiar a ordem alfabé
tica. E baixo a aparencia de bonda
de e de justiya esse deus cruel con
verteu-se no Íncubo que possui aos 
poderosos para os encher de falsas 
justifica~ües nas suas massacres de 
palavras. E desde entao o Íncubo 
penetrou nos livros e nas letras, nas 
militares bibliotecas, nas aulas esco
lares, estendeu-se massivamente pe
las universidades triangulares, flo
resceu como urn fungo peganhento 
pelos corredores dos congressos e · 
liceus, fagocitou os juizes, untou as 
maos dos poetas, seduziu o cora\:ao 
de antigos adversários, prometeu 
Pátria e glória, concedeu medalhas 
pela diária lealdade, fez esquecer 
aos povos o Sonho originário. 

Hoje o mito de Babel segue a ser a 
escusa principal para os saberes do
minan tes imporem a sua unitária 
disciplina. Contra este falaz mito, 
eu reclamo o Sonho de Babel sim
plesmente como a nossa capacidade 
mútua de entender-nos. Seguriao os 
poderosos borrando com urna pena
da as páginas malditas, emudecendo 
a golpes aos estranhos que ousam 
predicar para os passeantes sobre os 
cascalbos de urna torre derruída. Se
guirao os poderosos erigindo o cíni
co sorriso, seguirá crescendo o 
silencio sobre as mentes, seguirá es
tando proibido o raciocínio. Mas al
guns, sempre alguns, doídos pela 
tinta vermelha ·imposta aos seus es
critos, seguirao também exercendo 
a diferenya, como quem reparte fol
nas cheias de razao ªº vento. 

Quem queira entender, 9ue enten
da. Quem nao queira, que afronte 
logo a sua condena de ser cúmpli
ce no logro da barbárie. No entan
to, afortunadamente, para alguns 
de nós, os exc1uídos,. seguirá exis
tindo a metáfora. • 
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A Voz 
·do País 
Un semanário 
na transición 
do rexionalismo 
ao nacionalismo 

Entre as publicacións en língua ga
lega do período rexionalista prévio 
á eclosión das Irrnandades da Pala 
hai unha da que se sabe moi pou
co. Trátase de A Voz do País, se
manário rexionalista publicado en · 
Monforte de Lemos no ano 1912, 
do que atopamos unha colección 
na Real Académia Galega. 

Monfone de Lemos convertérase a 
raíz da inauguración do ferrocarril 
Paléncia-A Coruña en 1883 nun · 
ponto de importáncia comunica
cional na Galiza. Quizais por iso, 
ou en parte por iso, vários encon
tros e acontecirnentos de importán
cia de ámbito galego celebráronse 
na cidade do Cabe. Pensemos, por 
exemplo, nas Asembleas Agrárias 
de 1908, 1910 e 1911 ou na IV 
Asemblea Nazonalista de 1922. 

A Voz do País é unha publicación 
hoxe desceñecida, mesmo na pró
pria cidade onde viu a luz. Saben 
os estudosos locais da sua existén
cia, quizais por referéncias indi
rectas, mais nunca a viron e pouco 
máis coñecen que a sua periodici
dade e a datación aproximada da 
sua aparición. Asi, Xerrnán Váz
quez alude na sua História de 
Moriforte á aparición "polos anos 
1912 ou 1914 do semanário rexio
nal i ta A Voz do País". Na Gran 
Enciclopedia Gallega, tomo 30, 
dise apenas: "semanário en lingua 
galega, publicado en Monforte de 
Lemo entre 1911 e 1914". E no 
libro de Miguel Anxo Baamonde, 
Medio siglo de Prensa 
monfortina, recén editado pola 
Deputación de Lugo, tampouco 
hai· mái notfcia obre ela. 

O Domingo 7 de Abril de l 912 
apareceu o primeiro número desta 
publicación que contaba con im
prenta própria na e trada de Quiro
ga número 2, onde tamén estaban a 
redacción e admini tración. Conti-

nuou 
saindo álomenos de-

zaoito domingos máis, pois a co
lección consultada (da que faltan 
os números 5, 6, 7 e 18) chega até 
o número 19, correspondente ao 11 
de Agosto de 1912, en vésperas 
das festas patronais. Na cabeceira á 
par da data e número constaba o 
santo do día e tamén a mención 
" terceira feira", "carta feira" ou 
"sesta feira" para o dia da semana. 

As típicas catro páxinas da época, 
cunhas medidas de 34,5 x 25 cm., 
(a tres colunas) e unha de publici
dade, case sempre en español, 
agás algun anúncio en galega. Pu
blicidade de pequenos comercian
tes (bazar, xastrarias, funerárias, 
representante de seguros, cbapéus 
e calzado, augas minerais) asi co
mo anúncios de arrendos e vendas 
e ensino privado, toda ela en espa
ñol. Neste senso é un retroceso 
con respeito á prensa galeguista 
do rexionalismo finisecular (O Tfo 
Marcos , A Monteira, O Galiciano, 
A Fuliada, O Antroido ... ) na que 
xa aparecia publicidade en galego. 

Ainda que A Voz do País pódese 
con iderar unha publicación en ga
legos, ás veces aparece algun texto 
en español (reseñas das sesións 
municipais, algunha crónica social 
ou teatral e textos oficiais como un 
edicto do xulgado ou avisos de 

medusa 
narrativa 

GuieirQ 
CULTURAL 

quin
tas) xunto con aJ-

gunha publicidade que se insire en 
forma de noticia, tendéncia que di
minue nos últimos números. Os 
prezos de subscrición eran os nor
mais para este tipo de publicación 
e época: 0,40 pesetas ao mes en 
Monforte (polo que o exemplar sa
ía a dez céntimos), 1,50 ao trimes
tre fóra da praza e 2 pesetas no es
tranxeiro. 

Como director figura Vitoriano 
Rodríguez Gómez, citado como 
profesor nalgun sítio. Nese mo
mento o Alcalde de Monforte é 
outro tocaio Rodríguez, o médico 
Evaristo Rodríguez, mais iso non 
qúer dicer que hou~se parentesco 
entre eles xa que este é un apelido 
comun e moi especialmente no val 
de Lemos. Este Vitoriano debe ser 
o mesmo que figura na convocató
ria para a Asamblea Agrária de 
1908 como un dos asinantes polo 
Centro Soldário de Monforte. 
Ademais desta entidade a convo
catória desta asemblea, tan impor
tante para a história do agrarismo 
galego, está asinada pola Socieda
de Agrícola de Monforte, a Cáma
ra Agrícola de Pantón, a Socieda
de de Agricultores 
de Saber e a Socie-

t-

A publicación, xa polo seu título, 
semella que quer trascender o ám
bito localista e comarcal e tratar 
asuntos de interese xeral galego. 
Efectivamente, "Da Rexión" e 
"Cousas da Vila" son as únicas 
seccións que se poden considerar 
fixas. Ocupou moita:s páxinas o de-

. bate sobre a posible creación de 
Mancomunidades. rexionais que 
"non ha resolver por inteiro o pro
blema rexional", daquela de actu~
lidade, e que "como galegas ten 
que nos doer que se diga que foi 
somentes pra Cataluña ... ". Defensa 
da Autonomía, asinada por "V" 
(quizais o director Victoriano): "in
da que sexa triste o confesalo, Ga
licia por dereito é unha parte inte
grante de Hespaña, pero de feíto é 
unha colonia que a esplotan ao seu 
antoxo". A necesidade de conti
nuar as Asembleas Agrárias gale
gas e a dilación que sofría a que ti-
ña de ser a IV en ·Ribadávia, que se 
celebraría en Novembro; a desgra
vación do millo e do centeo, vital 
para o sustento das masas popula
res e do gado; a crítica ao absentis
mo dús grandes proprietários polo 
prexuízo que causa á agricultura e 
á gadaria do país; a lacra da erni- . 
gración, da que culpan ao subde
serivolvirnento e ao centralismo, 
"ese sistema chupóptero"; a defen
sa do idioma próprio: "por el se 
distingue Galicia coma un pobo: si 
desaparecera, deixaria de selo", "o 
símbolo da nosa nacionalidade e 
que nos distingue de todo los ·de
mais pobos do mundo", así como a 
necesidade do seu ensino nas esca
las e a creación de .Cátedras de lin
gua e literatura galega nos Institu
tos, Universidades, escalas de Ma
xistério e de Comércio. A necesi
dade de articular aos rexionalistas 
nunha organización contrasta con 
outro artigo no que se fala dun re
xionalismo ·apartidário: "as ideas· 
rexionalistas son patrimonio de to
dos". E mesmo non falta a referén
cia internacional coa loita de Irlan
da pala independéncia,- tan presen
te seinpre nas publicacións rexio
nalistase nacionalistas. 

Canto aos temas e problemas lo
cais e comarcais, teñen especial 
tratamento o camiño de Perreira a 
Sober, a cadea, a homenaxe ao 
Doutor Casares no seu centenário 

para o que peden 

~~~~d~gríco la de Publicación 
unha estátuta, ou a 
polémica venda do 
célebre cadro de 
Van der Goes e a 
postura favorábel 
do semanário. 

Póra ·do director, 
non figuran nomes 
de redactores, ainda 
que colabor~dores 
"da casa" deben ser 
os que asinan con 
pseudónirno: Chin
to de Rozabales, El 
Joven Tazal, Xan 
do Pobo, Calixto, 
Mauro de Lemas, 
Un viciño ... Como 
contribución literá
ria publicou un par 
de poemas de Pon
dal (os que come-

importante 
neste período 
de concreción 
nacional que 
vai callar · 

Mostra quizais de
sa vacilación idio
mática dos rexiona
listas desta hora é o 
feito de dirixir no 
número inicial un 
pequeno saúdo en 
españql á prensa en 
xeral. Vacilación 
que tamén aparece 

uns anos 
despois nas 
Irmandades 
da Pala á hora das defini

cións territotiais, 

zan "Xa chegaron 
os días", no número 
3, e "Morrer en brando leito", no 
número 12, este co título Poi' a Pá
tria que non se mantivo d~spois) e 
outros de poetas v.encellados ao re
xionalismo: Carré Aldao, Jenaro 
Mariñas, Aureliano J. Pereira, A. 
García Ferreiro: .Brañas, Evaristo 
Martelo Paumán, López de la Vega; 
así como vários contos de Asieume
dre (seudónimo de Lugrís Preire) 
moi populares nesta époéa e repro
ducidos arreo. 

· alternando Rexión 
eon Nacionalidade, 
e· que se manterá 

até o Vilar Ponte de "Nacionalismo 
gallego.· Nuestra afirmación regio
nal" (1916) nos momentos de con
formación das Irrnandades da Falá 
e de definición nacionalista. Esta
mos pois diante dunha publicación 
galega importante oeste período 
histórico de concreción nacional 
que yai callar uns anos desp.ois nas 
Irrnandades da Pala.• 

XESUS TORRES REGUEIRO 
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Vaamonde 
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e A Roda 
publican . 
novas discos 

Edicións 
do Cúmio inícia -
o seu labor como 
discográfica 

• X.M. ESTÉVEZ 

O veterano cantautor Suso Vaa
monde é o respons.ábel artístico 
do novo selo discográfico que 
"Edicións do Cumio" ven de es
trear, lago da sua primeira expe
riéncia co-discq de "Pallamalla
da" (Na Seitura do Barroso), que 
serviu de antecedente a esta na
cente empresa musical. 

"A-Roda" e o própio Vaamonde 
son, polo de agora, as navidades 
que Cumio aporta ao panorama 
discográfico galego. No futuro 
imediato están previstas senllas 
gravacións da Banda Municipal 
de Celanova, da Coral ""Solpor" 
da mesma vila, asi como da "De 
Ruada" de Ourense. Actualmen
te están gravando nun estudo de 
Vigo unha morea de grupos 
identificados coma "rock bravú", 
reunidos pala editora discográfi
ca lago de que se publicase. en 
"A Nasa Terra" a información 
corresponden te á ·reunión que 
unha chea de músicos desta co
rrente celebraron en Chantada. 
"Eskornabois", "Os Túzaros", 
"Bocbechiñas", "Kaos'',. "Os Di
plomáticos'', "Papaqueixos", son 
alguns dos nomes de grupos que 
compartirán o disco recopilató
rio , que será editado cun 
fañzine, a xeito de complemento 
exp_licativo. 

A nova empresa discográfica 
contempla un amplo catálogo no 
que estarán presentes práctica
mente todos os estilos musicais, 
prevendo de momento gravar, en _ 
canto a cancións, únicamente en 
galego, ainda que no futuro non 
descartan facelo tamén en caste- . 
lán e outras línguas. 

No caso de "A Roda"; o próprio 
grupo editou o disco e fixou o pre
zo de venda. Para a distribución, 
Cúmio utilizará a mesma empresa 
que comercializa a edición dos 
seus libros, "Amoia", co cal cal
quera afeizoado poderá atapar (á
cilmente, nomeadamente na Gali
za e mesmo fóra do País, os discos 
inclu~dós no· catálogo. 

A experiéncia de Suso Vaamon
de á fronte de "Dial Discos" ava
la a sua adicación nesta nova x,ei
ra: máis de setenta discos -Ban
das, Coros, contos- son o froito 
·da antiga emp~esa. Vaamonde · é 
optimista . ao contemplar a recep
tividad e coa que os distintos 
meios de comunicación acolleron 
a .posta en marcha da nova casa 
discográfica. 

Para as gravacións serviránse dos 
distintos estudos· existentes no Pa
ís, así como de unidades mobéis, 
coas que desprazarse a aqueles 
puntos nos que se requira da sua 
presenza.+ 

¡ · 
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Convocatórias o trinque 

Encontro galego etc). Os seus textos, inéditos e orixi- ser antes do 28 de Abril na Casa da 
Pintura nais, han de estar en normativa oficial xuventude de Ourense: Celso Emílio 

obra e os materiais da portugués de e ter unha extensión que ande entre as Ferreiro, 27. 32004 Ourense. As _narra-
educadores gola paz 150 e as 300 páxinas, en tamaño fólio ci6ns han de chegar baixo seudónimo O p~ntor surrealista sua biblioteca sobre o 
A Nova Escola alega e o Movi- a dobre espazo. Para participar hai que e acompañadas dun sobre pechado cos · 

Eugenio Fernández surrealismo, ql,le 
1· 

apresentar 6 cópias, baixo lema e pli- dados do autor no interior, e no exte- -mento dos Educadores para a paz 
ca, antes do 31 de Agosto de 1995 na rior o seudónimo e a frase "Menor de Granell ten aberta no forman parte do carpo (Portugal), rutella o II Encontro Gale-

go-Portugués de Educadores pola paz, fundación Sotelo Blanco: Apartado de 17 anos", se foro caso. Hai un primei-
Museu do Pobo Galeg.o da recén criada do 28 ao 30 de Abril no Instituto d.e Correos 2.096. 15780 Santiago. Maior ro prémio de 80.0000 pta., e catro ac-

Formación Profisional de Sárria. información na Fundación:· San Mar- cesits de 25.000 pta. As bases están a 
unha mostra da sua Fundación Granell. + Maior información en Educadores po- cos s/n. 15820 Santiago. (981) 58 25 disposición do público na Casa da xu-

la Paz: Apartado 577 de Vigo. Teléfo- 71. Ou no Concello de Castro Calde- ventude: teléfono (988) 22 85 00, e 
no (986) 43 85 84. las: rua do Concello, 1. 32760 Castr9 fax (988) 24 99 30. 

Anúncios de balde Caldelas. (988) 20 30 00/20 33 05. 

Concurso Concurso de guións 
Encontro [f:. 

de composicións galego-cubano . • Alúgase casa de 'campo perfecta- • Troco selos, pegatinas e calendá-
de vídeos didácticos sobre saude pública merite equipada na costeira de Muros, rios de peto. Interesados escreber a gara gaitas . A Asociacón Pedagóxica Galega nunhil paraxe ich1ica, a pouco máis de Julio García. Apartado de Correos 

concello de Ponteareas, convoca un · convoca o III Concurso de guións de O . Instituto de Medicina Tropical 200 m. do mar e con todos os sinais de 224. 32080 Ourense. 
concurso para a composición da peza vídeos didácticos. Os guións non po- Pedro Kouri organiza o N encontro identidade do rural galego conservados. a tocar obrigatoriamente no XXVIII , den exceder os ·30 minutos e teñen que Galego Cubano sobr.e Saude Pública Perguntar por António ou Pepita no • Desexo iniciar amizade con persoa 
Concurso Nacional de Gaitas, que se cbegar con incticacións técnicas e lite- dirixido a médicos, diplomados en en- (981) 76 38 12 de Abelleira (Muros). que goste da Filosofia grega: Sócra-
celebra o mes de Setembro. As com- rárias. Na valoración primará o conti- fermeria, veterinários, fannaceúticos e· 

tes, Platón, Aristóteles, Helenismo ... 
posicións teñen que ser inéditas e diri- do pedagóxico, o interese do tema tra- demais persoal sanitário, que se cele-

• Oferécese topógrafo con experién- Teño 20 anos. Perguntar por Tonio no 
xidas a un cuarteto de 2 gaitas, tambo- tado, a calidade literária e técnica, e brará do 19 de Xuño ao 1 de Xullo na 

,cia en obra. (982) 16 25 49. (986) 25 36 18. cidade da Habana. Os temas centrais ril e bombo. A composición apresen- necesidades económicas da sua reali-
do encontro serán epidemioloxia, aten-

·• XI Torneo de Xadrez Ami.zade da • Alúgase apartamento amoblado tada deberá tér ritmo de muiñeira, al- zación. Valorarase especialmente a 
borada ou foliada, cunha duración de adecuación dos temas escollidos aos ción primária e enfermidades infeccio-

Asociacion Máximo Gorki. Comeza en Vigo, 'na zona de Camélias. (986) 
3 a 5 minutos. As partituras apreserita- contidos educativos dos distintos ní- sas, pero tamén comprende talleres so-

o Sábado 22. Está aberta a matrícula. 27 63 96. 
ranse antes do 15 de Maio, por dupli_. veis da educación non universitária. bre sida, tuberculose e medícina tropi- Para máis información chamar ao telé-
cado, por correo certificas!_o, baixo pli- Os prémios: 1 º de 100.000 pta., 2º de cal. O prezo da matrícula é de 200. dó- fono (986) 22 44 57, de 17 a 21 h. Ou • Vendo e alugo chalet. en Asados · 
ca, ao notário de Ponteareas. 36860 50.000 pta. e 3º'de 25.000 pta. Os au- lares USA, e a viaxe (avión, traslados, 

irá rua Marqués de Valadares, 14-1 2 (Rianxo). (923) 26 76 57. visados, habitación dobre en hotel e Ponteareas. O prémio ascende a tores premiados terán que desenvolver 
ltlmorzo) anda entre as 128.500 e as oficina . Vigo. 

• A Asembleia da mocidade lnde-250.000 pta. Maior información no nun tempo inferior aos 3 meses a co-
134.500 pta. Para maior información e 

• Teño 15 anos, estudo nun pre de pendentista vende as suas novas pe-Departamento de cultura de Ponteare- rrespoñdente unidade didáctica. Admi-
as: (986) 66 16 75/64 00 01. ten traballos até o 15 de Xuño na sede reservas dirixirse á axéncia de viaxes 

ciéncias exactas. Gosto de ler, escreber gatinas Galiza nom é Espanha. Pedi- ] da Asociación Sócio-Pedagóxica Ga- Rendotur: Oporto, 19. Vigo. teléfonos 
versos e contos e moitas cousas. Dese- dos de 4 pegatinas mandando 5 selos 

Ilurhinaci6n coa cámara lega: Laracha, 9-entrechán. 1501 O A (986) 22 93 92 e 22 56 05. 
xo manter amizade a méio da co- de 30 a: AMI, Apartado de Correos 

p O colectivo Luz de gas da asociación Coruna. (981) 27 82 59. - rrespondéncia. Escrebar a: Yiezemia 4.624 A Corunha, ou a AMI, Apartado 
IJ cultural Alexandre Bóveda organiza Concurso nacional Rosario Ferrer. P.O. Box 3110. Haba- de Correos 1.233 Ourense. e Prémio Café Dublin de regueifas na 3. 10300 Habana. Cuba. 
n 

un curso de iluminación coa cámara. 
• A Levada-Casa de Labranza, esta-Tratará dos princípios para unha boa de narrativa breve O Centro Cultural Valadares de Vi-

• Viaxe para estudantes de 10 a 17 i'.nos abertos todo o ano, praticamos iluminación, cor, fontes luminosas, ' 
Ppden concorrer. orixinais inéditos go e a Agrupación Cultural O Facho 

anos a Dublin durante o mes de Xu- agricultura biolóxica, a casa está rode-lámparas, soportes, etc. Será do 8 ao 
cunha extensión que ande entre os 65 da Coruña, xunto coa Mesa pola No-

llo. Acompañados por unha titora. ada de 45.000 m2 de terreo. Os teléfo-19 de Maio, de Luns a Venres de 8 a 
e os 100 fólios (DIN A4, con 2.000 malización Lingüística e a Federa-

Chamar ás noites, a partir do 17 de nos de información son (986) 66 64 10 da noite na rua Eládio, 15 entre-
caracteres por fólio aproximadamen- ción de Asociacións Culturais Gale-

Abril ao (98ó) 70 40 20. 13/66 63 05/66 63 33. Vi chán (A Coruña). Custa 20.000 pta. . . ' 
te). Os orixinais apresentaranse por gas convocan_ o pnmerro concurso na-

n¡ para sócios do Alexandre Bóveda, e 
cuadriplicado e báixo plica, antes do 1 cional de regueifas. Para participar hai 

• Búscase traballo como maqueta- • Ás persoas interesadas nas lío-24.000 pta. para os non sócios. Infor-
de Maio, dirixidos ao "II Prémio de que remesar, antes do 10 de Maio, os 

dor. Experiéncia en QuarkxPress e guas celtas: Viaxes Céltigas dispón e mación e inscricións no Centro de Ac-
Narrativa Breve Café Dublin". Café dados pe.rsoais (nome, enderezo, tele-

Photoshop. Perguntar por Carlos no de material para a aprendizaxe asi co- A tividades da Federación de Asocia-
Dublín. Martín Codax. Vigo. O pré- fone) e o nome da cidade na: que prefi-

(986) 30 06 68. mo literatura nas distintas línguas. cións Culturais Galegas: Emília Pardo 
mio ascende a 250.000 pta. re concursar, Vigo ou A Coruña, ao 

Poderles solicitar máis información d Bazán, 25-211 • A Coruña. (981) 24 43 Apartado de Correos 46 da Coruña. 
• A Asociación Xuvenil Lagares (Ca- ao Apartado de Correos 1.364 (Suc 55, de 17 a 21 h. 

Prémio Tamén se admiten inscricións polo te-
bral-Vigo) e a sua revista O Berro 1) A Corunha. 2 : Jefono (986) 46 86 84. O concurso 
Novo van organizar durante o mes de Prémio Vicente Risco Ourense de contos consta de duas probas. Unha prévia te- m 
Maio unha exposición de fanzins e re- • Profesora nativa inglesa dá clases O Concello de Castro Caldelas e A Casa da Xuventude e a Agrupa- rá lugar na Coruña (o 14 de Maio ás 
vistas alternativas. Preténdese amosar de conversación, gramática, fonéti-

A máis a Fundación Sotelo Blanco con- . ción de Libreiros de Ourense, con- 10,30 da mañá na sala Fonseca) e en 
o mundo editorial alternativo e de base ca. Todos os níveis . (981) 27 97 26. vocan o lI Prémio Vicente Risco de vocan un prémio de contos aberto aos Vigo (o día 14 ás 11 da mañá no audi-
do movimento veciñal, xuvenil, cultural, Ei 

antFopolbxia e ciéncias sociais, dota- xoves de entre 14 e 30 anos. Os traba- tório do Concello ). A final será o día 
estudiantil, sindical, musical ... Aquelas • Língua española, literatura espa-

1 do con 1.000.000 pta. Poden concorrer llos, de tema libre, orixinais e inéditos, 17 no local do Pacho (A Coruña). A 
publicacións que queiran estar represe- ñola, língua galega, literatura galega. todos os que apresenten obras sobre o terán unha extensión mínima de 6 fó- regueifa será de 20 minutos entre pare-
.tadas poden remesar algun exemplar a: - Por licenciada en hispánicas. Con ex-

!"!! ámbeto rural gal~go desde o ponto lios e máxima de 25, escritos a dobr:e llas sorteadas sobre un tema escollido 
Avenida de Santa Mariña, 95. 36318 periéncia. A domicilio. (981) 78 27 54. de vista antropoloxico ou das ciéncias espazo-e só por unha cara. A entrega, pola organización. Maior información 
Cabral-Vigo. Teléfono (986) 25 07 03. E sociais (história, economía, socioloxia, persoalmente ou por correo, ten que no (986) 48 86 84. • 

• Só, sen problemas económico nen o 
Actividades •A banda galega Néboa ven de sa- familiares. Desexo relación con seño- Li car a sua primeira casete, editada por ra maior de 48 anos. Apartado de Co-

GI 
Treboada e edicións Utopia. Hardco- rreos 1129 A Coruña. 

ra 
Van participar diversos especialistas que falará sobre Un desenvolvimento 

re pop mesturado con textos en galego. 
• Boletim Gralha: um ano informana-

e j Semana de Filosofía Para pedidos, ofertas de distribución, co de Pontevedra das comunidades que o teñen implan- ecolóxico para unha Terra enferma. concertos, etc. Chamar aos teléfonos _ do sobre a problemática cultural e lin- Va tado, _e os sociólogos Miguel Laparra e Tamén parti¡:;ipa_ nas xornadas_.Car- (986) 22 69 76 (Edo), ~ (981) 59 61 96 güística do país. Envio gratuito. Solici- do · A Aula Castelao de Filosofia organi- ·Manuel Aguilar, profesores da Univer- . men García Negro (profesora de eco- (Xaime). ta-o no apartado 678. 32080 Ouren e. 
(g~ ~ za a XII Semana Galega de Filosofi~, sidade Pública de Navárra coautores nomia aplicada na Universidade de 
En baixo o título Filosofia e xénero, que do Informe FOESSA e do traballo so- Santiago) o Martes 25 cunha charla 

• Desexaria contactar con persoas • Se queres receber gratuitamente o an se celebra nesta semana no auditório bre o Salário Social La caña y el pez. sobre As loitas de liberación no ceo- que gosten da numismática e colee- catálogo 94/95 de libros en español da Du da Caixa de Aforros de Pontevedra: As tro e na periféria como resposta a donen billefes de banco antigos. Ra- editorial basca Txalaparta escrebe a: xornadas divídense en sesións de mañá 
Asemblea dos grupos unha orde económica inxusta. A úl- món R. Valdés. Apartado Postal 3.417. Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa, 

Tl (con relatório de 10,30 a 12 h. e debate tima conferéncia, o Xoves 27, ven da Habana 3. 10300 Cuba. 10. 15685 Xanceda-Mesia. A Corufia. de 12,30 a 14 h), tarde (con mesa re- ecoloxistas da Galiza mah de Carlos Taibo (profesor de O ' donda de 16,30 a 18 h., e debate de Os días 29 e 30 de abril na Residéncia ciéncia política na Univers.idade de 

--Teatro· 
de 18,30 a 19,45 h) e noite con debates de universitária monte da Condesa (Cam- Madrid) que tratará as Repúblicas 

20 a 22 h. O dia 20, á mañá Fran~oise pus universitário sul de Santiago), ce- caucás-icas e a orixe da guerra. 
Le Collin. (College de Philosophie de Pa- lebran a XII Asemblea dos grupo eco~ · Maior información en Entrepobos; 
No ris) proilúncia a charla Do moderno ao loxistas e naturalistas da Galiza, orga- (986) 40 40 53 e 40 09 65. Directamente Paco II Latirili posinoderno: praxe da dif;'réncia dos nizado polos grupos Xarxa, Xerfa, 

Semana de Portu~ai 
O retorno, o Sábado 29 ás 11,30 da O grupo de teatro Latirili, actua o Xo- M , sexos; pola tarde Lourdes Méndez (U. Adega, Oured e A Curuxa. Miguel 
noite no Café Liceum (O Porriño). ves 20 no Café Odeón de Vigo. 

En 
do País .Basco) , Antonia Muñoz (da Anxo Murado do Instituto de Investí- O Martes 18 comezou a emana de Espectáculo de humor de Francisco revista Festa da Palabra Silenciada) e gacións Pesqueiras de ·Vigo, impartirá Portugal organizada polos ·cafés Joam Moroño Fontán, estrela de rádio e te- No cuarto consentido Tareixa Navaza (xornalista), discuten a coRferéncia inaugural, que tratará Airas e Airas Nunes de Santiago. Den- Ievisión. Na segunda entrega incorpo- · En Allariz o Luns 24 de Abril as S da o no debate Na imaxe: o visíbel e o invi- sobre o meio mariño. Tamén haberá tro da semana o Xoves 20 ás 10,30 da ra elementos de tecnoloxia ponteira: tarde polo grupo Ancoradouro. Esta- de ,__. síbel; e pola noite Carmen Sarmiento comisións sobre Espácios-narw:qis e noite no Joam Airas, celebran unha realidade virtual e software. Entrada rán, tamén, o Sábado 6 de Maio en Sah 
(xomalista), fala sobre A muller no ter- Xestión de resíduos. Noite de fados e música tradicional de balde. Trabada (Lugo). 26< 
ceiro mundo. Odia 21, a mañá, póde-. 

portuguesa a cargo do cantautor se escoitar Luisa Muraro (U. de Vero-
Xornadás Entrepobos Felix. O Martes 25 ás 8 do serán no Annus horribilis Museu Sit 

na), coa conferéncia O amor feminino 
Airas Nune~. o arquitecto Álvaro da nai; a tarde tratan o Sexismo na A ONG Entrepobos artella por quinto 
Siza, pecha a semana cunha conferén- Chévere Teatro pecha a sua xira por Matarile Teatro estrea na sala Galán 

g~ 
.., educación, Xoán Currais Porrúa (do · ano consecutivo unha série de confe-

cia sobre Centros históricos e arqui- Galiza con actuacións na sala NASA de Santiago, o espectáéulo Museu, di-grupo Enxergo), Mari Lires (asesora de réncias e colóquios. As charlas son ás 
tectura contemporánea. de Santiago. Do 27 ao 29 ás 10,30 da rección e guión de Ana Vallés. En cen(l 

(Sa1 ciéncias do CEFOCOP) e Alicia Puleo 8 do serán na Casa das Artes de Vigo, noite representan Annus horribilis os dias 26, 27 e 28 ás 9,30 da noite. • 
cert (U. de Valladolid); a noite terá lugar o e veñen acompañadas por unha mos-

O caci~uismo en Caliza · 
(píccola ópera portábile). As entra-

Orq acto de clausura da man de Maria del tra fot0gráfica sobre a vida dos refu- das van a 800 pta. para cada sesión. 

Deportes Mar· Bonet. Maior información no fax xiados salvadoreños amoreados en O Xoves 2 de Abril ás 8 na Aula de Hai un bono de desconto para os dous (Re¡ 
(986) 85 50 20. campamentos hondureños dui:ante ca- Cultura Caixa Galícia de Ourense, o espectáculos de 1.000 pta. Apo 

se dez anos, des-pois v~u a repatria- clube cultural Alexandre Bóveda rine1 
X ornadas ción e o reasentamento da comunida- organiza unha mesa redonda coa par- Nin me abandona~ás Campionato (Ob1 

de organízada e autoxesionada no te- ticipación de Camilo Nogueira, Xosé 
da Galiza de bateis (Sin sobre o salário social rritório de Morazán. Dentro das ~har- Luis Barreiro, Carlos Mella e Carmen nunca 

Os días 21 e 22 terán lugar en Com- las desta volta pódese escoitar o Xo- Lovelle, que ~alarán do caciquismo Polo Centro Dramático Galego, o A final interzonas celebrarase o Do- Th postela as primeiras Xornadas sobre o ves 20, a Pedro Costa Morata (direc- en Galiza e alternativas de erradi- Xoves 27 de Abril ás 8,30 do serán, no mingo 23 a partir das 4 do serán en Ti-
ox Salário Social, organizªdas por CCOO. torda revista Cuadernos de Ecología) cación.t auditório Gustavo Freire de Lugo. rán.t · 
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Exposicións 

Colección 
Eugénio Granell 
Aberta no Museu do Povo Galego. 

Viaxe interior 
Xosé Paz Antón, expón pinturas no 
Café Liceum do Porriño. 

Lomarti 
Pinturas e esculturas na Casa da cultu
ra de Chantada, de 12,30 a 14 e de 17 
a 21 h., até o 20 de Abril. 

Benjamín Palencia 
O Centro cultural Caixavigo e máis o 
Kiosko Alfonso da Coruña, oferecen a 
mostra Benjamín Palencia e a nova 
arte. Comprende 105 cadros recollidos 
do Centro Raiña Sofia, o Museu de 
Albacete e a Fundación Benjamín Pa
lencia de Madrid, entre outras intitu
cións. Para a exposición dividiron as 
obras en duas seccións: a que vai de 
1919 a 1931 (exposta até o 7 de Maio 
no Centro Caixavigo, e do 11 ao 28 de 
Maio no Kiosko Alfonso), e outra con 
obra de 1932 a 1936 (no Kiosko Al
fonso até o 7 de Maio, e no centro Cai
xavigo, do 11 ao 28 de Maio). 

María Giráldez 
Pintura na sala dos Peiraos (Vigo), até 
o 30 ae Abril. 

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 da Artes de Vigo até o 25 de 
Abril, póde e ver amostra Miradas e 
visións con traballos de oito fotógrafos 
nóveis. 

Colección Laxeiro 
A Casa das Artes de Vigo oferece un
ha mostra permanente das obras doa
das polo pintor Laxeiro. Abre de 
Luns a Venres de 11 a 14 e de 17 a 
21,30 h., Sábados só de tarde e Do
mingos de mañá. 

Alfonso Costa 
Expón pinturas na sala da Fundación 

Música 

Elementales 
O Sábado 22 á 11 ,30 da noite no Café 
Liceum do Porriño. Único concerto na 
Galiza do grupo madrileño que xunta 
ra[ze folk árabe , bretonas, brasileiras 
e grega entre outras. No egundo di -
co de Elementales traballan Enrique 
Valiño (violín), Enrique "Bruja" Per
domo (percusión), Jo é Lui Ordóñez 
(guitarra) e Marcos Herreros (baixo). 
Entrada l .000 pta., pódese comprar 
antccipada no Café Liceum o no Café 
Dublin (Vigo) por 800 pta. 

The Killer Barbies 
O Venres 21 ás 12 da noite na Iguana 
de Vigo. 

Los Suaves 
No Coliseum da Coruña, o Venres 21. 

Mandrágoras 
En Vigo, no Tguana Clube o Sábado 22. 

O Gran Combo 
do Malecón 
Salsa no Malecón (Vigo), o Mércores 
26 con pases ás 12 e ás 4 da noite. 

Sinfónica 
da Rádio de Pilsen 
O Martes 25 no Auditório de Galiza 
(Santiago), dentro do programa Con
certos didácticos para xóvenes, actua a 
Orquestra sinfónica da Rádio de Pilsen 
(República checa). Dirixe Alexander 
Apolin, con Lubmila Peterkova no cla
rinete. Interpretarán obra de Beethoven 
(Obertura Egmont) e de Mendelssohn 
(Sinfonia en La menor Op. 56). 

The Sixteen 
O Xoves 27 ·no Auditório de Galiza 

Orelfana no seu estudo de New York. 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Caixa Galícia en Santiago. Até o 25 de 
Abril de 19 a 22 h., de Luns a Venres. 

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

Encontro 
de escultura ibérica 
Pódense ver as pe~as participantes na 

Elementales. 

(Santiago), The Sixteen (coro e orques
tra) interpretan Sanson de Haendel. 

Grandes coros de ópera 
Orquestra sinfónica e coro da Filarmó
nica de Kiev. O Xoves 27 no centro 
cultural Caixavigo. 

Sonic J ihad . 
O Xoves 20 no Número K d~ Santiago. 

Don Giovanni 
O ciclo audiovisual O pracer da mú
sica do centro cultural Caixavigo, 
ten prevista a proxección en duas 
partes, 25 e 27 de Abril ás 8 do se
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 . Va
raday, F. Furlanetto e K. Battle. 

áxenda 
primeira edición do Encontro, até final 
de Maio na Igrexa de Santo Domingos 
(Santiago). 

M~nuel Fortes 
. Expón os seus cadros na Casa da Xu

ventude de Vigo. Aberta até o 26 de 
Abril de Luns a Venres de 10 a 14 e de 
17 a 20 h., Sábados de 10 a 13 h. 

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, Mene hu Lamas, Eva :µ,. 
otz, Antón Patiño e Juan Ugalde. 

Canicoba 
Expón esculturas na galería Sargade
los de Vigo, até o 24 de Abril. 

Comunicando 
normalmente 
A empresa Item-aga expón na gale
ría Sargadelos de Ferrol, os seus tra-

ballos de dinamización 
lingüística para empre
sas e institucións da co
marca. 

Paz 
de la Iglesia 
Obra de pmtora venezo
lana Paz de la Iglesia, na 
galería Bacelos de Vigo, 
até o 28 de Abril. Abre 
de 17,30 a 21 h. 

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

Pino Vázquez 
Esculturas no pub Mo
dus Vivendi de Santia
go. No mesmo local ex
pón o pintor Ricardo 

Fontes. As duas mostras pechan o 
25 de Abril.• 

Amais dos coros da Ópera do Estado 
de Viena e a Orquestra Filannónica 
de Viena. Dirixe Herbert Von Kara
jan. Entrada de balde. 

Filarmónica de Berlín 
O Xoves 20 ·de Abril ás 20,30 h., no 
centro cultural Caixavigo, actua a Or
questra de Cámara dá Filarmónica de 
Berlin, con Cyprien Katsaris ao piano. 
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 
Siflfonia nº len Do de G. Bizet.+ 

Portugal 
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Morte de um caixeiro-viaxante, de Arthur Miller. 

Ex osicións 

EN BRAGA: 
Pinturas de López Herrera, até o 29 
de Abril na galeria Mário Sequeira 
(07-351-53-62 15 17). 

No PORTO: 
A ordem do ver e do dizer, Colección 
nacional de fotografia da Secretária de 
Estado. Até o 14 de Maio na Fundacao 
Serralves (07-351-2-617 5124). 

EN LISBOA: 
Arte moderna em Portugal 11, até o 
19 de Xuño no Culturgest (07-351-1-
790 51 55). A Caixa Geral de Depósi
tos expüxo en 1993 un primeiro con
·xunto de obras óaixo o título Arte Mo
derna em Portugal, agora expón unha 
segunda escolma. Os artistas expostos 
son: Helena almeida, Eduardo Batar
da, René Bertholo, Joaquim Bravo, 
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 
galería Valentim Carvalho(07-351 -1-
60 86 19). Arte antiga africana, até o 
28 de Abril na galería Moira (07-351-
1-395 22 94). Jorge Vieira, escultu
ras até o 25 de Xuño no Museu do 
Chiado (07-351-1.-347 32 11). D9 ne
olítico ao último imperador. A pers
pectiva dun coleccionador de Macau. 
Até Setembro no Palácio Nacional de 
Queluz (07-351-1-435 00 39). 

Teatro 

NoPoRTo: 
Auto da Índia & Companhia, basea
do en Gil Vicente, polo Teatro das 
Beiras na Casa das Artes, de Martes a . 
Sábado ás 21,45 h., Dom.in
gos ás 16 h. (07-351-2-600 
43 01). Luzes de palco de 
Arnaldo Leite, Carvalho 
Barbosa e Heitor Campos 
Monteiro, coreografia de 
Ruben Marks, pola compa
ñia Seiva Trupe, até fin~s · 
de Abril, de Martes a Sába
do ás 21,45 h. e Domingos 
ás 16 e 21,45 h., no Auditó
rio Nacional Carlos Alberto 
(07-351-2-200 45 40). 

EN BRAGA: 
O fetichista de Michel 
Toumier, p~la Companhia 
de Teatro de Braga, de 
Martes a Dom.inga ás 10 da noite no 

Cme~a 
Tan lonxe, tan perto 
O Mércores 26 ás 19,30 e ás 22,15 h., 
na sala de Caja Madrid o cine clube 
Pontevedra, pasa Tan lonxe, tan perto 
(Alemaña 1993) de Wim Wenders. 

Go físh 
O Mércores 26 ás 20,30 h., no auditó
rio do concello de Vigo, o cine clube 
Lumiere pasa Go fish (EEUU 1993) 
de Rose Troche. Unha história da vida 
cotiá de cinco mulleres. Solidariedade, · 
amizade, sexo e amor dentro duo mun
do lesbiano. Entrada 300 pta. Maior. 
información no 89869 29 09 1 O. 

Buster Keaton 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
(Durán Loriga, 10. A Coruña), oferece 

Teatro Circo (07-351-53-294 23). 

EN LISBOA: 
Rua da amargura, a partir de textos de 
Eduardo Garrido, pala compañia de tea
tro brasileira de Minas Gerais. No Cen
tro cultural Belém (07-351-1-301 96 
06), os Xoves ás 10 da noite. Lorca es
panha cumplicidades, polo grupo de 
teatro Intervalo, Venres e Sábado ás 
9,30 da noite no Palácio Ribamar (o7-
351-l-4lí 50 60). O veneno do teatro 
de Rodolf Sierra, encenificación de Xo
sé Bla..r1co Gil, pala Compañia de Teatro 
Ibérico, de Xoves a Domingo ás 9;30 da 
noite no Teatro Ibérico (07-351-1-868 
25 31). Morte de um caixeiro viajante 
de Arthur Miller, encenificación de José 
Peixoto, de Martes a Sábado ás 9,30 da 
noite, e Domingos ·ás 4 do serán no Tea
tro Malaposta (07-351-1-938 84 07). 
Comédia eufrosína de Jorge Ferreira 
de Vasconcelos, polo Teatro de Mai
zum, de Martes a Sábados ás 9,30 da 
noite no convento dos lnglesinhos. A 
morte da donzela de Ariel Dorfman, 
interpretadÓ polo Novo Grupo, de Mar
tes a Sábado ás 21,30 h., e Domingo ás 
16 h., no Teatro Aberto (07-35J-l-795 
58 22). 3 histórias míticas apócrifas 
subversivas de Darlo Fo, representa
cións no Auditório Carlos Paredes (07-
351-1-715 45 65). Marly. A Vampira 
de Ourinhos de Carlos Queiroz Telles, 
con Maria do Ceu Guerra e Pedro Al
piar\:a, no Teatro Cinearte (07-351-1-
396 53 60). Náo ha nada que se co
ma? de Francisco Pestana, interpretada 
por Estrela Novais, Joao Ricardo, Carla 
Carvalho, Marco Horácio e Raquel Sei
xas, no Teatro Cinearte (07-351-1-395 
53 60). A pulga tras , da orelha de Ge· 
orges Fey Deau, encenificación de Joao 
Mota, con Femando Gomes, Elsa 
Galvao e Cucha Carvalheiro, até Xuño 
noComuna(07-351-l -7271818).• 

un ciclo adicado a Buster Keaton. Ain
da quedan por pasar Martes 13, O 
maquinista da General (os dous para 
Xoves 20 e Venres 21); O ferreiro, O 
Polo Norte, O colexial (o Sábado 22 e 
Martes 25); A casa eléctrica, Soños 
imposíbeis e O heroi do rio (o Vefü 
res 28 e Sábado 29). Os pases son de 
Martes a Venres ás 20,15 h., e Sába
dos e festivos ás 18,30 h. A entrada 
custa 200 pta., 100 pta. con Carné Xo
v.e. Información no 8981) 20 34 99. 

Os baixos fondos 
O Mércores 26 e o Xoves 27 ás 20,15 
h., no Centro Galego de Artes da 
lmaxe (A Coruña), pasan Os baixos 
fondos (Franza 1936) de Jean Renoir. 
Entrada 200 pta., 100 pta. con Carné 
Xove. Información no (981) 20 34 99.• 

... 
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A noticia do contrabando de plutónio ruso deu a_ volta ao mundo en-Agosto do 94. Era unha montaxe. 

Os espias estaban tamén implic~dos no narco-tráfico, segundo Der Spiegel 

Un axente do CESID e outro do BND 
alemán finxiron o contrabando de plutónio 
•G.L.T. 

A lemaña distinguira no 94 a Emílio 
Alonso Manglano, xefe da espio

naxe militar española (o CESIO) coa 
Cruz do Mérito Federal mentres o Gover
no de Madrid concedía ao seu homólogo 
alemán Bernd Schmidbauer a Orde do 
Mérito Civil. Ambasduas oficinas de es
pionaxe prepararan - a falsa Operación 
Hades de contrabanao de pi utónio coa 
participación dun ·axente do CESIO e un 
espia alemán que tamén están implica
dos no naréo-tráfico. 

A revelación do semanário Der Spiegel 
confirma e amplia a información publicada 
por A Nosa Terra o 25 de Agosto do 94. A . 
denúncia de que os alemáns montaran 
unha falsa operación de. contrabando pro
cedente de Rusia para volver levantar o 
Muro de Berlín, provocara un enérxico 
desmentido do Governo de Kohl. Der 
Spiegel demostra que era_ certa e implica 
ao Governo de Madrid na operación. 

Para que os telediarios de todo o mundo 
pintasen con claridade a espada de Oa
mocles que significa o material nuclear da 
vella URSS, a espionaxe alemá e espa
ñola montaron unha ficción. Un Estado do 
Sul estaba disposto a pagar 40.000 mi
llóns de pesetas_ por plutónio abando para 
montar unha bomba nuclear. Dous inter
mediários bascas, Bengoetxea e Oroz, e 
un colombiano, Torres, prestáronse a fa- . 

cer o contrabando e foron detidos espec
tacularmente en Alemaña, en Agostó do 
94. A noticia dominou durante vários dias 

· nas primeira$ páxinas de todo o mundo. 

Pero a pesar dos esforzos alemáns por 
construir unha conspiración internacional, 
interesada en empregar os seus aeropor
tos como escala ara fornecer plutónio a 
grupos de axitación polltica en todo o 
mundo (en particular Oriente Próximo), a 
relación entre os que facturaron os ob
xectos de contrabando e os seus clien
tes, non parece por parte .negunha 

Os contrabandistas declqraron que non sa
bian o que levaban na equipaxe que trans
portaban desde Moscova. Pode ser certo. 

O diñeiro seria parte 
dunha redé de · 
contrabando de 
estupefacientes que 
atinxe as institucións de 
espionaxe alemán e 

- 1 . es pano a . .. ,, .. . . . .. ... 

Os que de certo coñecian o engano eran o 
axente do CESIO, que na información do 
Der Spiegel aparece· co nome de Roberto 
Rafa, de 41 anos, e o seu colega alemán 
do BND Peter Fischer Hollweg. Agora esta 
a piques de se celebrar o xuizo contra os 
contrabandistas pero o axente español e o 
o alemán non están encausados. 

Novo perigo nuclear 

Para Der Spiegel procuraban amedoñar 
o mundo co novo perigo nuclear. Pero ao 
pé do escándalo aparecen na Alemaña 
outras versións. O estado aleman procu-

. ra unha forza nuclear própria que xustifi

. que o seu papel dentro da Unión Euro
pea Occidental e con esta película de es
pias buscaba unha cobertura contra a 
OTAN, disposta a coutar os planos ale
máns de autonomía nuclear. 

Outras versións complican ainda o sainete 
dos espias españoles e alemáns. Os 
40.000 millones procederian dos fondos de 
serpes alemáns e foron efectivamente en
tregados, só que non . aos contrabandistas 
detidos. O di.ñeiro seria parte dunha. rede 
de contrabando de estupefacientes que 
atinxe as institucións de espionaxe alemán 
e española, implicadas desde os tempos 
de Martín Villa na colaboración contra gru
pos armados. Tarhén hai quen pretende 
que a Operación Hades foi responsabil ida
de dunha sección do BNO que o que pro
curaba era xustificar salários, despois de ti
.car seo o tnirnig_o_ comunista_. t 
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Agonia 
• XOSÉ A. GACIÑO 

A batalla do fletán despertou un 
repentino interese polos pro

blemas pesqueiros entre políticos eco
mentaristas de secano. Nunca como 
agora vimos que os líderes de opinión 
da meseta central -toda esa fauna de 
tertulianos e colunistas sabelototo- se 
preocuparan pelas toneladas de máis 
ou de menos, por caladoiros e cuotas 
de capturas, por mallas e marés. Xente 
que un imaxina afeita a pescados ele
gantes e a mariscos de alto standing -
por suposto, colocados na mesa e ade
rezados con salsas de nova cociña
aparece de pronto talando do modesto 
fletán coa mesma rotundidade coa que 
talan das cotizacións da Bolsa, que lles 
quedan máis a man, pero das que tam
bouco saben grande cousa. 

Esa é a vantaxe de que a crise do fletán 
coincida coas operacións de acoso e 
derribo que poñen cerco a un governo 
máis que devaluado: que por fin apare
ce na primeira páxina dos xornais cen
tralistas -e na abertura dos informati
vos das televisións de Madrid- un pro
blema que afecta a unha nación periféri
ca sen que teña que ver co terrorismo, 
ainda que neste caso non faltou certa 
dose de terrorismo de Estado nas agre
sións disuasorias da Armada canadiana. 

Certo que quizais non sirva para moito. 
Os problemas do sector pesqueiro -
unha das bases da economía galega e 
unha actividade na que Galiza e, ou 
era, unha auténtica poténcia- son ve
llos e moitas irresponsabilidades acu
muladas, políticas e empresariais, foron 
deteriorando as suas posibilidades de 
futuro, sen que, no seu momento, se in
terasen sequer eses líderes de opinión 
que agora arremeten indignados contra 
o governo. Nese sentido, difícil parece 
que ese novo clima de suposta solida
rieetade central poda axudar a frear esa 
caída en picado, da que os verdadeiros 
coñecedores do noso sector pesqueiro 
xa advertiron hai tempo. 

Pero aproveitémonos da corrente, a ver 
se, polo menos, as autoridades pes
queiras de España e da Unión Europea 
se senten mínimamente presionados e 
culpábeis como para buscar pronto no
ves caladoiros para unha frota que, de 
momento, non parece ter outro camiíiio 
que o do desguace. E se xa non se po
de aspirar a que a Unión Europea teña 
unha política pesqueira digna de tal no
me, polo menos que a agonía sexa o 
máis levadeira posíbel.+ 

VOLVER AO REGO 

. u· n dos elementos cruciais do 
pacto da transición foi -ain

da é- o de non consultar as heme
rotecas. Unha série de TV.E-2, dedi
cada á censura e titulada lmaxes 

. proibidas, amasaba, o pasado Do
mingo 16, anacos de tita cinemato-

. gráfica referidos ao· Xeneralísimo. 
Ben visibel era, nunha das secuén
cias, a figura dun mangallón con pro
blemas psicomotrices, novo ainda, 
apelidado Fraga lribarne. Con que 
donaire e con que amaneiramento ,.
próprio dun führer- erguía o brazo 
dereito en clásico saudo romano!+ 




