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As liortas do Conceno· agachan os ~grandes problemas

•

•

du~ha.

-

cidade en crise

CAOS·ENVIGO.
.

.

, , ..

Os grupos da oposición acusan ao PSOE de corrupción, amiguismo e incapacidade, mentres se seguen .a privatizar
servícios, sempre en favor das mesmas persoas, e se deteriora paulatinamente a vida cidadán _
sen que _se álbisque unha saida a curto_ prazo.
·

Sotelo Blanco: un
editor desde a
emigración
Sotelo Blanco Edicións, unha das
catro firmas ponteiras no mundo
do libro na Galiza, ven de instalarse definitivamente no país, nun
moderno edificio en San Marcos
(Compostela). Fundador dun proxecto editorial con certas atipicidades, Ofegário Sotelo Blanco, é
un empresário f orxado na emigración e que ere que investir en cultura é tamén un labor patriótico e
de transformación para o futuro
do seu país.
(Páx. 16)

Candidatura
independente
para Europa
Os lndependentes de Lugo pediron o prazo de unha semán para
intentar facer recapacitar da ·sua
postura de aliarse ·con grupos de
Euskadi, cara ás eleicións europeas, tanto ao PNG como a CG.
duedou ainda así en suspenso a
posibilidade de que concurra unha
candidatura unitária das forzas
.políticas galegas ao Parlamento
Europeu, ainda que as posibitidades son, de certo, remotas.
(Páx. 5)

CADA 4 MINUTOS ...

AEROl/J
A CORUÑA RESERVAS TELF; 21 32 11

Baldaio:
victória dez
anos despois
A Audiéncia Territorial de A C.oruña decretou a nulidade da concesión de 2 millóns de metros cuadrados q1,.1e unha empresa privada
ocupaba nas marismas de Baldaio .
dende hai 40 anos. Os viciños ganan asi unha batGtlla que pasou
aos anais ·do nacionalismo pala
contundéncia dos enfrentamentos
como o rexistado o 8 de Maio do
1977, cun saldo· de 30 manifestantes feridos
·
(Páx. 11)
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As ·liortas do Concello agachan os grandes problemas dunha cidade en crise e impeden a sua solución

Caos .en Vigo

Os grupos da oposición acusan ao PSOE de corrupción, _amigüismo e incapacidade, mentres se seguen a privatizar
servícios, sempre en favor das mesmas persoas, e se deteriora·paulatinamente a vida cidadán
·
sen /que se albisque unha saida a curto prazo.
A. EYRÉ-G.LUCA

A vida municipal do concello · sapercebidos para case toda a
cidadania.
vigués entrou nunha
Asi, mália o caos· reinante no
dinámica de enfrentamentos
concello,
nunca se- concederon
entre os distintos grupos
tantas licéncias contra o dicta-que chega ao caráeter
men dos fl:íncionários como nes- .
esperpéntico, por exemplo
te Agosto Último, donde se firmacoa fuxida de alcalde- e
ron máis de .1OO.
concellais do pleno, o que
Vigo, superada a crise de cofai que os cic;Jadáns fixen as mezos dos 80. viuse invadida por
diñeiro procedente de Venezuesuas miradas nesas liortas
que non parécen ter fin.
Mentras tanto prodúcese a
privatización de servicios
vitais, que sempre van parar
ás mesmas mans, fanse ·
negócios millonários,
emigran cartas, especúlase
e campa a corrupción,
. segundo denúncian Os
grupos da oposición,
volvéndose a cidade ·cada
vez máis áspera, menos
amábel para os habitante~
e hipotecando o seu futuro.
Alguén está Qescar boa ·
tallada no "ria revolto
vigués".

a

A vida municipal viguesa está totalmente crispada cun PSOE que
governa en minoría; servíndose
de estrataxemas e pactos subte- ·
rráneos e unha oposición que,
por intereses concretos ou incapacidade non é capaz de,busear
unha solución de recámbio.
Ese· ambiente esperpéntico é
para moitos observadores municipais unha est_ratéxia calculada
para desviar as olladas decidadáns, e ~inda de p~rtidos políticos cara unha posta en cena do
Pazo Municipal, mentres, entre
bambalinas, se están a realizar
grandes negocios que pasan de-

e

la, Brasil
México. Estes emigrantes -· enriquecidos na . sua
maioria por métodos "rápidos"
impuxeren a sua fÓrma de "facer". a Vigo.
A Corporación Municipal, sobretodo o Alcalde Manoel Soto,
contaxiouse desa forma americana na que todo se pode conseguir negociando.
. Negóciase ·asi a concesión do

hiper da Raposeira, ruas, alturas,
licéncias ... convertíndose o concello "nun negociado administrativo", segundo palabras da vários funcionários.
Estes emigrantes retomados
son os que se fan co control da
construción da cidade, desplazando a ourensáns como Viqueira, Muradás... mentras que outros como Loureiro Benavides,

Magdalena etc,... que seguer.
"métodos tradicionais" dan en
quebra.
Manuel Soto, o Alcalde, fai
amistade tamén con algunhas
destas persoas como Alvarez
Femández, "Pilís", que son, precisamente, os que se tan cárrego
dos servicios que o Concello
acorda privatizar, alegando que
non son rendábeis, escapándose
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A privatización ·
dos s.ervícios
Primeiramente privatízase a conservación dos xardins en favor
de Surgasa. Son accionistas .Pedro Esteban e Alejo Alvárez, "Pilis", xunto coas suas donas.
Máis tarde seria "Aldisa", donde aparecen como proprietários
as mesmas · persoas, como ternos xa informado desde estas
páxinas.
Agora aparece o servício funerario tamén a privatizar. Antes o
Axuntamentb expropriou as dis- .
tintas. funerárias existentes, pagándolle a "Obito" 25 millóns de
pesetas e a "Fábregas" 40 mi-·
llóns.
Constituese unha empresa
mixta, Emorvisa, da que era accionista rnaioritário Segundo Fábregas, titular dunha mortuória
expropriada, que teria que de-

sembolsar 147 millóns de peseliando. ~Carlos Príncipe, . tenente
tas, dos 3.000 de capital social
de Alcaldé, presidia a empresa
da nova empresa, ainda que só
mixta para a construción das viaportara 100 mil pesetas, menvendas de Rivera Atienza. Gi.Jvatres o resto, até 147 millóns era
sa deix¡:¡ empatanadas as cons. repartid9 entre Pedro Esteban de
trucións e, agora, o concello non
Diego, Alvarez Fernández, ·''.Pilis"
sabe que facer.
e as suas donas. Despois da de- . _ Este episódio de Guvasa foi o
núncia destas- irregularidades o
que impediu ao PSOE relevar a
pleno, co voto a favor de dous
Sotó na Alcaldia, segundo un
concelleiros de AP, aproba o
destacado militante vigués que
- trasvase de accións a Diego e Pivai máis alá e afirma que "para
lis, entrando xa asi en todas as acabar co caos e outras cousas
municipalizacións.
do concello -hai que votar a M.
Outros dos temas inquietantes Soto; o único .que o pode votar é
e ainda sen aClarar é o de Guva- o PSOE, pero para qué o PSOE
sa. Sexamos sintetices: consti- - de Vigo se desfaga de Soto, prituese unha empresa por persoas meiro hai que arrancalo do conrelaccionadas co PSOE en Ma- cello, senón é imposíbel: Ten
drid á que se lle 'adxudican diver- un ha verdadeira máfia montada".
sas obras en Vigo por 300 miEsta é tamén a esperanza de
llóns máis do licitado. O Axunta- algun. grupo . da oposición, pero ·
mento pon os terrees ·para cons- Manuel Soto · sabe que o único
truir e os cartos, p·ero non ten capital político que ten é a alcalnengun control na practica no dia. Porque AP, grupo maioritáque se fai. Realízanse sub-con- "rio, no. fondo non está descontratas co que ·a empresa adxudi- tento co Alcalde, producíndose
catária só ten 5 persoas traba- continuamente pactos subterrá-
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neos pois- "os intereses que eles gunhas criando novas asocia:defenden están ben representa- - cións enfrentadas. ·A situación
dos na pe.lítica desenrolada pola chega a se facer obras que ninactual equipa de ·gvberno", se- guén p~diu e están empantanagundo un histórico socialista.
das ou a miles de pesetas en
cantas particulares_ que non se
Pero se Manuel Soto é o' blansabe que facer con elas.
co das críticas, até dos seus
compañeiros, non se salvan ouPero a oposición surxiu dentro
tros conoelleiros: nen o -portavoz
dos traballadores do próprio
Castedo, nen Pedrido, que até
concello e, ca'!do non é a policía
util.iia _o qoche da policía munici- municipal (á que cada dia lle
P,al para as suas xoldas, nen X.
anüncian unha función máis reAlvarez Salgado, cu~a compa- . presiva), son outros funcionários
ñeira ten case priyatizado o paque reclaman a firma do convébellón deportivo de B_alaidos;
nio dunha vez. Sorprende que
nen Arca e as suas baldosas ...
sexan as persoas máis próximas
no que poderia ser un relatório
á administración 1.ocal as que son
de denúncias aparecidas nos úlmáis críticas mália as múltiples
!imos anos que enchen páxinas
denúncias de enchufismo. Pode
e páxinas de xornais.
ser un sínto-ma de que desde
Pero nas ruas, cada vez me- - dentro se ollan as causas sen as
nos habitábeis, máis crispadas,. néboas dos ~omunjcados estrininguén parece moverse. O· mo- dentes e as postas en cena dos
vimento veciñal foi desmantela- plenos. En Vigo a movida nocturdo, unhas"veces en forma de dá- na que taotos cartas lle deu a aldivas, outras buscando os pon- guns, está senda substit~ida por
tos traeos dos seus · líderes, al- un ha movida escura...
O

'

f

I

A<1Ul, ·AGLJl, .•.í'at~ R)Z. ,

. Mu1

6~\A0-A

o

a:tA~O AH./Xf'ftl"7

I

MAN EL

Despilfarro, corrupción · e mal Juncionamento

..

A xuício de Carlos Mantilla, por- tas, portavoz municipal do PSGEG. "Cando fracasa no intento
tavoz do Grupo Popular, a situación está definida polo despilfa- de conseguir maioria ausoluta e
aparece unha oposición" segue a
rro, a corrupción e o mal funcionamento. "Hai gastos totalmente dicer, "e cando muda o xeito de
supérfluos como no asunto de comportarse e intenta implantar
Guvasa no que se dan a última "o estado de excepción na cidahora setenta e tantos millónsáa de" con plenos extraordinários e
usando outras trampas nas que
empresa mixta para poder recué moi avezado, como convocar
perar as demandas xudiciais,
plenos cando sabe que non esainda que se sabe que a situación está na corda floxa. E ain da tou eu ou CamÍlo Nogueira, insulque fose unha si tuación vantaxo- tarnos ... " .
Falando de insultos, Xesús
sa para o ~xuntame nt o, que fose
á creba. E un ind ício de como Costas considera ql:le "naque!
pleno no que nos chamou terronon se debe fu ncionar un a xun~
tamento. Non se saben gastar os . ristas tiñamos que marcharnos
_ cartas do orzamento: os pactos por dignidade, poñendo agora as
famosos con Esquerda Galega causas no seu sitio con respecto
non se levaron adiante e agora aos funcionários, pola via xurídi- ·
sobran cartas; temas como o de, ca".
Governar co PSOE?, pergúnEmorvisa nos q1.,Je non se sabe
· se perden ou non perden porque tase o portavoz do PSG-EG; "ímas auditorias que se fan non de- posfbel, seria caer nas suas redes. Nas.redes de corrupción, de
mostran nada; estudos que custaron cinco millóns para reforma amiguismo, de enchufismo: con
Soto é imposíbel governar, é nede personal e agora están tiracesário desbancalo do concello,,
, dos nun recanto e non se utilizan
para nada; custe excesivo de o próprio i:>SOE intentouno por
médio de Carlos ·Príncipe . pero
personal que pode ter· uriha actisaiu ·malparado no asunto Guvavidade nula ou escasa"
sa e tivo que suspenderse a ope_ PSG-EG ·culpa a AP e
ración".

CDS, en parte, da actual
situación
"A situación de deterioro da vida
· municipal hon é alg·o novo -senón
que comeza xa na lexislatura anterior cando o PSOE traza as co- nexíóns con determinados espe. culadorns da construci©n e da
hosteleria,", afirma Xesús Cos-

Unha provocación
"A peza principal desta situación .
é o carácter "de Manuel Soto entende o portavoz de Cer1tro
Democrático Social Rafael Llano
de la Concha. -soto .non se te-n
adaptado a unha situación d.e
minoría. Desde logo? o sel.J comportamento no último pleno foi

unha burla para todos os com- var aidante os seus temas adianpoñentes da Corporación, unha te; a segunda, candó xa ten eses ·
provocación reiterada de Soto votos na man e se mostra desbuscando non sei que: non sei pectivo para as minorías; a terse para poder xustificar a sua ceira ·faceta maniféstase cando
inoperáncia co argumento de ·~xa tratando de conseguir os catorce
vedes que a _oposición non me votos, non o dá logrado: nese
deixa facer". Sempre dixen que caso transm'ite un ha imaxe de
Soto tiña tres facetas: a píimeira acorralamento, ·de persecución
é a ctue mostra cando trata de ponse nun papel de vítima. Asi
conseguir catorce votos para le- .. vivimos agora, nunha situación
·
artificial alehtada polo .seu perso~A·R-L•O•S-•N•U
....
N•E•Z-.-- nalismo. Aqui todas as solucións
pasan pola renúncia do -Alcalde. "

c

(PCG): 'A,_..;..:.M_IN_ __
OFERECERONME UN
CHEQUE 'EN BRANCO
POR UN VOTO PARA .
UNHA LICÉNCIA'

Soto
_
non quer falar
A NOSA TERRA solicitou
unha entrevista co · alcalde
Manuel Soto ou co portavoz
Xo.s é M~nuel Castedo, prometendo que chámarian· ao ·
dia seguinte. Ainda · hoxe
agardamas resposta. Dase
asi un paso máis dentro da
política de secretismo informativo que envolve a vida
municipal, que se -expresa
maiormente por comunicados est~ntóreos cando, precisamente Manuel Soto· acc~deu á alcaldia prometendo trasnparéncia.
o

Que o Alcalde gaste seiscentas mil pesetas en viªxes .ao mes
pótlese considerar corrupción , a
xuício' do representante do Grupo Popular. "Efectivamente. Ta..mén podemos ·decir que en déterminadas áreas desapareceron
cartos e hai rumo.res de que determinados señores técnicos
cóncellais puideron verse beneficiados coa adopción de acqrdos. lso está todo aí. Lóxicamente non ternos as probas sufi. centes porque -senón . non esta-:
riamos talando aqui senón perante o xuiz. Pero dados hai
abando para poder talar de que
no · Axuntarpento existe corrupción. Houbo persoas significativas dentro do áxuntamento que
levaron o seu apartamento. Tamén había r~n¡¡ores de que un
ca~go cobraba entre médio millón e un millón de pesetas por
cada persoa que entraba no conGello, pero eu non · sei até que
· ponto ' podo dicer isto sen· que
, me leven aos tribunais; xa que

levaron ao secretario a ver se me
qu.eren levar a min tamén. Hai
}moralidades· legais; por chamalas dalgunha manei ra, recalificacións de terreas para alguén facer un chalét ".
Diante desta situación o PSGEG "non só intenta controlar
agora o que realiza Manoel Soto,
senón desmontar todo o anterior", citando como logros a "desactivación do Bolet in Municipal "
o .conseguir_que todos os mad ios
de comunicación tivesen publicidade ·e outras directrices marcadas nos pactos dos orzamentos".
·
· Pero, precisamente, ese pacto non foi mui ben entendido
pola maioria dos ciudádanos.
"Senón firmamos ése acorde
prorrogábanse os presupostos
do ano ~nterior que eran preeleitorais, co que eso conleva.
Ademais; ao non existir nengunha coincidéncia con AP, o que .
intentamos é atar os_grandes temas, desde as subvencións ás
asoCiacións de viciños, ás diversas dotacións, recoñecimento do
rural coa sua dotación de servícios, incremento dos investimentos; criación de parques, soCialización d~ espácios .. , foro'n os
primeiros · presupostos que se
poden ler politicamente; Asi están incumplídos en- iodos os
seus aspectos; pero non poden
xa empregar o calificátivo de ·obstrucionistas; adémais, para o
ano, ~aberá que realizar outro_s"
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so porqué .pensa que queremos _dp água conscientes de que non
cid ád áns.' culturais, sindicatos,

CARLOS MANTILLA: 'O NOVENTA POR
CENTO DOS
SOCIALISTAS QUECHEGARON AO
PODER PROVEÑ_E_N_
DO PARO'

se trataba só de transportar água
do encoro, e de servil8:, senón ta.:
mén do labor de depurala e verlncapacidade
tela 'ao mar. Propómonos· recuperar ·a Ría e deter o grado -de
"Coido que non - ternos unha
equipa de governo capaz de re- , deterioro que tiña até agora. Eu
xer a.cidade -indica Llano de la- teño dados como para saber que
unha empresa que preste un serConcha. Asi llo dixen ao akalde
no seu dia e ·revolveuse contra . vício digno á ·pavoación tiña que
min e dixome que estaba errado - se mover por unhas tarifas máis
altas que as que tiña até agora.
se peñsaba que · unha lista para
Para .o BNq segue a
Por riba, máis do trinta por cen
unhas
municipais
se
facía
con
_política da anterior
Despois estaria a necésidade profisionais. Eu resposteille que
da poboación da cidade non dislexislatun~
dunha ordenación u-rbana que unha lista popular, para . consepón de auga. Hai tamén caréncia
posibilite
a
integración
dos
cid
a-.
de infraestrutura do tráfico, por
g~ir
votos,
pois
non
pero
se
o
Lois P. Castrillo, portavoz dó
dán con máis espácios verdes,
falta de atención da Administraque se procuraba era ter responBNG de Vigo afirma que a políti.~
ción Central e pala própria confica municipal seguida polo PSOE equipamentos, -centros culturais sabilidade de governar •. entón si.
etc ... , tomando -como base os - A equipa actual non ten capaciguración da cidade. Tamén hai
·- en Vigo "non. ten variado 'sustandistintos balrros e parróquias".
unha pequena xustificación a utidade. Existe incluso unha marxicialmente con respecto a antelización do transporte privado
nación
para
o
Concello
de
parte
rior lexislatura, mudando só no
pola própria forma da cidade. dalguns estal'!-lentos da Adminisque re.speta ao talante, ao t'ér
tración Central, por moito que teque governar en minoría, cunha XESUS COSTAS
"En nove anos -sumariza
atitude que se pode calificar (PSG-EG)-: 'AP ESTÁ- ñan a mesma cor ,política que a
Carlos
Núñez- non se descenalcaldíq. Eu vexo que noutras cicomo chulesca.".
.
tralizaron os servizos, non se
DE
ACORDO,
NO
dades,
como
A
Coruña,
o
gover· Ainda asi para o BNG "é evino cen~ral presta máis atención · conseguiu un Plan Xeral de Ordente que os servícios- púbiicos ES EN ClAL, CO ~SOE
denación Urbana progresista e
aos problemas".
se ven deteriorados pala nefasta POIS FAN A POLITICA
democrático, un plan para os
xestión que se está a realizar;
que usan a cidade e non para os
O portavoz da Oposición califipretenderido xustificar deste QUE -ELES QUIXERAN
que a explotan, avanzouse na
ca
a
situación
de
crítica
e
crispamodo a privatización que están FACER'
privatización de servizos públida.
"Que
co'mo
se
pode
buscar
a levar a cabo, da.cal saen benecos e non hai correspondéncia
solución? Tamén está claro que
ficiadas -sempre as mesmas fa"Desgoverno?
Claro que si
entre nível im~ositivo e servizo
o
PSOE
sen
Soto
é
pouca
causa.
m ílias".
porque non lle están adicando a
recebido. Todo isto está a minar
Pero para a frente o grande inten-sieade nen o tempo que o Soto dentro do equipa de govera ballestaxe do poder municipal,
no
socialista
é
o
mellar
sen
dúbiproblema de Vigo é estrutural;
axuntamento require -resposta da destacado. A solución á situaqueima a imaxe do Concello.
"de_ infraestrutura viária, tráfico,
Carlos Mantilla-. Ternos once
ción municipal de Vigo é fatal. Fitra_ida de águas a_moitas parrómil millóns de pesetas de orza- xemos unha corporación anómaCarlos Mantilla entende que
quias pois o 30 por cento do ruinento, con duas mil ·persoas a
esta situación está a influir grala:
hai
un
grupo
de
esquerdas
ral nori canta con traída e o 70 tráballar dentro del, con emprevemente no funcionamento da
que é o PSOE; outro de direitas
por cen_to dos pozos están consas mistas, municipalizadas,
cidade. En_primeiro lugar nunha
que
~ AP; despois hai algo eté- taminados, e _demáis equipasemi-privadas hai que lle adicar
situación caótica do tránsito; a
reo
que
é
Esquerda
Galega
que
mentos que fagan a - ciudade
moito-' tempo para ter un equipo
sanidade non funciona; a segurisabemos que levou votos de tomáis amábel e habitábel".
de governo suficintemente bon e
dade tidadán tampouco funciodos
os
sítios,
pola
personalidade
Ademais "o comportamento
capaz. Por desgráci~ , os sociana,
os servícios administrativos
·escuro e caciquil, producto da
listas non lle adican· nen tempo de Camilo Nogueira, pero que
son moi lentos nas solucións dos
queren
xustificar
un
esquerdismo
rede formada por Manoel Soto - nen. intensidade nen están capatemas; as grandes obras de inXesús Costas tamén critica a
nestes 9 anos, a falta dun estatucitados. Neste momento? o Con- nacionalista acendrado o cal non
fraestrutura non saen para adianAP e CDS. "AP está dacordo no
to de participación municipal, asi -cella está supeditado ás veleida- permite que os seus votos que
te. Con esta deixadez nos temas,
esencial co PSOE, pois fai a políson
imprescindíbeis
para
calquecomo o desmaritelamento do tedes personais do Alcal9e, no
conséguese que en asuntos
tica que eles quixeran facer.
cido
veciñal que provoca que o . senso de que Soto ven arrastran- ra das duas formacións cheguen
como o de Guvasa ou en temas
"Paqtaron asi os temas da privaa
un
·
governo
estábel:
non
lle
movim.ento veciñal non se prodo duas lexislaturas nas que foi
como as adxudicacións de obras
tización do servício, todo o urbapresta os seus votos á equipa de
moi déspota e moi ditatorial coas
sempre haxa un certo cheira a
nismo, o emprazamento da Esta- - núncie en temas tan importantes
governo
e
non
quer
pactar
con
coma ·a privatización da recollida
suas decisións. Niste momento
podre nelas.
ción de Autobuses, intentando
AP.
Tanto
Esquerda
Galega
do lixó, por citar un exemplo".
non ten maioria absoluta pero
centrar o debate entre eles os
como Alianza Popular están connon quer·dar o seu brazo a torcer
A coincidéncia do grupo de
,Pero para Lo is Perez Castrillo
dous. -O único que IJes impede un
denados nestes dous anos e mée
pactar
coa
oposición.
Teño
a
governo coa direita en moitos
o problema non é só do PSOE,
acorde á IL.JZ pública e a presénimpresión de que considera que dio que quedan a se entender co
asuntos parécelle normal a Carcia das eleicións autonómicas. · senór:i que tamén a oposición ten
PSOE.
pactar
coa oposición é rebaixarlos Mantilla. "Están condenados
a sua culpa por non lle plantar
Pero, iso sí, aproveitan a ocasión
se. Pero a democracia é asi: can- "Chámame atención · as carena se entender. Cerno mal menor
cara: "a -direita porque está dapara atacarnos a nós acusándodo non tes votos, hai que busca- cias_de infraestruturas que está
saben que teñen aí nove votos
cordo no fondo" e o PSG-EG
nos.- de pacto encuberto, cando
los neutro -sítio. Todo isto ven a padecer a cidade -sinala o
que lle poden sacar un tema
porque "realiza unha política moi
o único ·que impede o pacto enadiante. O Plan Xeral? Isa non o
dando unha situación de deterio- portavoz do CDS. O naso grupo
pechada no que é o concello,
tre eles son as eleicións municiro constante, e unha fuxida consacou Alianza Popular, que se
pais".
non apoiándose nen potenciantomou unha postura políticamenabstivera (ainda que na ocasión
tínua do alcalde que busca caldo o movimento veciñal, preocuDiante desta situación, e como
te delicada de áprobar as tarifas
quera. excusa ou xustificación
anterior lle dera o voto favoráo CDS está a "velas vir, sen se . pados como están en gobernar,
·· para estar fóra de Vigo; non lle
bel). Estes son temas pontuais e
inteirar para nada" o PSG-EG. apoiar, ou ca-gobernar".
está adicando o ·tempo que re- 1moi concretos. Pero nun conceAinda asi califica como positifixo un último pronunciamento
quir:e o seu trab~llo, pasa por · L.LANO DE LA
llo debe primar a xestión sobre a
vo o labor desenrolado _por Xeria que afirma que "todas as acideoloxia. Eu non podo negar
sús Costas, pala sua capacidade , riba dos temas e a_xente qu~ ~en CONCHA (CDS):
cións están abertas, até un pacto
que son de direitas ou conservade trabal lo e por como lle _fai . ao .seu redor , agas ex,cepc1on_s . 'SOTO PROVOC-A-.- ""'con AP par.a nesta situación esdor liberal e non penso coma o
mo1 contadas, non esta capacifrente legalmente á actuación do
pecial _
sacar ao concello do caos
tada. Todo isto dá lugar a que a REITERADAMENTE
PSOE, pero se comparamos os
alcalde, ·aa te.mpo que manifesta
e deterioro en q1:Je está sumerxiseus programas, incluindo os do
oposici<;'m, teña _que suplementar BUSCAN DO NON SEi
que o BNG estaría disposfo a
dó", ainda que Xesús Costas
ou suplir a equipa de governo. O
,
·
PC que non sacou concellal nenconsidere que "neutras cidades - traballar co PSG~ EG para revitali--'-U_E__________;__,. gun, verase que son coincidenalcalde críspase e ponse nervio-O
zar o movimento· veciñal, cheacorre algo parecido o que pasa
tes salvo matices. Que pasou co
é que non sae á luz pública, aqui · gando a un acordo coas distintas
PXOU? Penso que se fixo con
fórzas s'ociais para a ''dignifica- _
polo menos denunciamos a siplantexamentos
totalmemnte
ción da vida muniéipal, pala
-tuación e controlamos os gastos,
utópicos. Coñecendo a cidade
transparéncia da relación da insalgo que non acorre, por exemde Vigo e a sua idiosincrásia era
titución cos cidadáns. Mellara e
plo, en A Coruña".
Son as vinte horas e minutos. Tránsito infernal; as vías principais
impensábel que en toda a cidade
defensa dos servícios públicos
están a· ser levantadas por terceira_vez no prazo dun ano. Soan
"A min Óferecéronme un chenon se puidese circular. A coincimunicipais _e mellará da calidade
as bocinas en toda a redonda e as dos camións de grandes
. que en branca por un voto para
déncia na privatización de servide vida da Cidadania viguesa,
tonelaxe p'areéen bar9os ancorados no médio do nevoeiro. Un
unha licéncia; a presión dos es- _defensa do tecido _insutrial; pocios? Nós defendemos a activicoche non cede a sua direita; o perxudicado dalle ás luces unha
pecul.adores sobre os represendade económica de mercado. Eu
tenciación do porto; criación
11
e outra vez como sinal de protesta. O in-fractor" sae do automótantes do concello é fortísima non sei se Soto a defende ou
dunha axeitada rede de comunibil. Levant_a o _maleteiro, saca unha máchada, dirixese ao outro
· explica Carlos Núñez, ex-concenon pero os seus maiores, os
cac.ión co exterior da cidade e
coche. e destrózao todo mentras o conductor, atemorizado, se
llal e membro da -comisión Munique están rnáis arriba, van por
IQ.ita contra todo tipo de es'pecurefúxia nunha cabina e chama á policia municipal. Soa unha Sfrecipal _de l~quierda Unida-. Canesa tendéncia. A atividade públi·
lación."
na ... ,-óutra sirena; a·do -092 confúndese coa-do 091 que vai.interdo examino ·como político á
ca debe acudir aos sectores nos
O BNG pensa que o que hai
vir nun dos múltiples atracos que cada dia se producen na cidaequipa de governo do PSOE - que crear é un "auténtico movíque non pode facelo a privada".
de; a da Policía Municipal, diríxese a levantar atestado, coa dun
vexo que un por un non teñen a . mento cidadán no qué entren to"Todos os problemas da cida- "coche zeta camuflado" circulando a toda velocidade para deter
máis inínima sensibilidade pro·dos aqueles que teñan algo que ·
a uns portugueses que, por 100 mil pesetas pagadas polo abó,
de debense remitir ao proxecto
gresista, por moito que estean a
comun -di o cabeza de lista do
administrar · unha cidade ·cunha , dicer a este respeito: asociació_ns
ían matar ao neto' que o levara á ruina por consumir droga·. As
CDS. Pretendemos mantero ní..:
abrumadora maioria de traballadúcias de pedicheiros que aparcan na beiravia nen se-inmutan.
vel de industrialización de Vigo?
dores. Nestes anos de governo
Os viaxeiros do "Vitrasa" miran o relóxio, non saben a hora que
CASTRILLO
Queremos de verdade que Vigo
do PSOE ~edeuse á esp~cula
Unha
manifestaqión
de
Asean
sube
desde
o
van
chegar
á
casa.
(BNG): 'HAl _QUE
sexá \.mha poténcia industrial?
ción como nos mellares tempos
Náutico. Cinco sereas de. automóviles xúntanse no cruce "dos
' do franquismo; privatizáronse os CRIAR UN
catro bancos". Cento~ de coches tentan- sair cara Ou~--ense para
Teremos que dotalo de infr?esservicios de limpeza, xardiñeiria, VERDADEIRO
truturas. Digo isto porque Vigo
pasar o fin de semana traballando as fincas. En Coia os rapaces
electromecánica. E non se trata
está aparcado do proxecto de
acóllense debaixo dos voladizos da rua·para non mallarse, pois
MOVIMENTO
rede
de gas. Outro · tanto nos
dunha política mixta de munici- CIDADÁ_N_Q_U_E
locales
donde
meterse
e
tan
sequer
no?
bares
os
deinon
teñen
_ __
palización de servizos máis priacorre co ferrocarril. Estes asxan entrar; mentres, nas cafetarias fálase de "modas e trapos" e
pectos son vitais_se queremos
vatización, segundo o modelo CONTESTE Á ACTUAL
nos bares- discútese acaloradamente sobre -Soto e os lios do
europeo, senón do mo_
delo r:iorpór á Galiza ou a Vigo m,Jn nivel
O
conceHo. Vig9, un venres as qito da noite.
POLÍTICA'
aceitábel de désenvolvemento".
te-americano de privatización."
Acaso non hai corrupción na direita? "Home , eu supoño que alguns, entre os que me atopo,
irnos á política con afán de servir
t ita trae outros, pois van á polí_
tanda de conseguir unha cousa
que non teñen na vida privada
como o poder e a notoriedade.
Pero case todos levamos a vida
absolutamente resalta. Pois asi
cando che apreta o zapato mancaralla a quen correspondas
da por diante tua. De aí que Hernandez Mancha se poda enfrentar a Fraga con absoluta tranquilida_
de. Porque é avogado do estado e non sei qué e non sei cantos, se mañá ten que deixar a
política ten o seu bo chollo, pero
o noventa por cento dos socialistas que chegaron as áreas do
poder proveñen todos do paro.
lndependentemente do que fagan, como se enfrenten a Felipe
volverán ás catacumbas do paro.
' Que de acorde con esta. análise
non poderían governar mais que
as direitas? Pois ao mellar non
era causa mala. Si, si, é_certo:
qµe unha série de persoas que a
canta da política buscaron un
estatus ~ social de puta madre,
con perdón da expresión, eso e
certo. O noso señor alcalde, con
- todo o que el diga: o chalé que
est_
á _a construirse custará máis
ou menos o que el di, será legal
- ou non o será, pero o que é certo
é que el chegaba do paro obreiro
e que cando se apresentou ás
elecións e agora sae do -axuntamento vivindo nun chaíet de multimillonário, coma eu nunca tal
terei. El conseguiuno en duas lexislaturas e pico" --

ªº

afectados de diverso tipo, colectivos etc... porque todos están
afectados pola calidade de vida
que·están a padecer. Hai que pedir respon~abilida9es e criar
unh_a verdadeira respqsta cidadán, -un movimento de contesta-·
ción, pois, hoxe por hoxe, _. a única confl+tividade existente é, ~or
presivamente, a dos funcionários
·
do concello".

menoscabar o seu poder" ·
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• Facorro faloü galega (páx. 7) • Críticas ao Plan -de transformación de resíduos sólidos (páx .. 8)
• A CEE prima as. c.onserv~s marroquies (páx. 9)
• Campaña contra a violéncia animal (páx. 1O) • A cuestión nacional en Jugoesláviá (páx. 13)
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ELEICIÓNS EUROPEAS

ATENTADOS

Ainda que lndependentes de Lugo quer facer rec.apacit?r,a PNG e CG

Sectores d.e base intentarán criar
unha candidatura independente
Os lndependentes de Lugo
pediron o prazo de unha
semán para intentar facer
recapacitar da sua postura
de aliarse con grupos de
Euskadi, cara ás eleicións
europeas, tanto ao PNG
.como a CG. Quedou ainda
así en suspenso a
posibilidade de que
concurra unha candidatura
unitária das forzas políticas
galegas ao Parlamento
Europeu, ainda que as
posibilidades son, de certo,
remotas.
Coalición Galega, que continua
as suas conversas co PNV, segue sen pronunciarse oficialmente, proseguindo o debate dentro
do partido con militantes cualificados, non vinculados á Xunta,
que defenden ainda unha alianza
galeguista.
Quen parece totalmente xa decidido a concorrer con Eusko Alkartasuna é o Partido Nacionalista Galega, -pronunciándose publicamente neste sentido e afir-

ARUA

O PSG-EG descartou xa desO BNG, pola sua banda, decli-·
de un princípio a sua participa-:
na toda responsailidade na posíEn catro cidades
ción, confirmando a sua inclubel falta de acordo entre as dissión na coalición "Esquerda. dos
tintas form.ácións galegas, "porPovos". Un dos seus integrantes,
q'ue nós puxemos da nosa parte
Euzkadiko Ezkerra ven de anun- · todo· o que pudemos, malia a .ser
ciar que será Juan Maria Ban- - o partido galega máis votado nas
drés 9 que encabece esta candianteriores eleicións europeas,
datura, como xa · ocorrera nas
algo que· moitos parecen esque- .
eléccións anteriorés, por máis
' ..
cer" ..
que na constitución desta alianza
. Para o BNG quedou tamén
eleitoral se afirmase que a cabeclaro "cal é o compromiso de
ceira de lista seria rotatória entre
certos grupos con Galiza, que inos distintos grupos que compoteresés antepoñen e cales son as
ñen a coalición.
suas met_as; algo que o povo sa' Na mañancina do ,mércores
berá xuzgar".
dia 26 de Outubro fixeron exDifícil mediación
plosión sete bombas , adeConsiderando que '.'a unidade
mais doutras tres que non
dos sectores implicados é vital Visto o panorama político, non
chegaron a estoupar. Os arpara a defensa dos seus intereparece que o último intento de
tefactos explosivos f oran coses, o BNG iniciou xa conversas
Independientes de Lugo, para
locados en tres sucursais do
con
diferentes
sectores
da
sociecambiar o posicionamento tanto
Banco Galega, duas en A.Gode CG como ·do· PNG, vaia ter dade para realizar unha candidaruña, e unha en Lugo; :tres
tura
que
defenda
os
intereses
éxito algun, sobretodo se ternos
_oficinas do INE.M, duas en
en conta a campaña desatada galegas frente ao Mercado CoVigo, unha na. Coruña e outra
·contra deles, acusándoos de ser mun, por se fracasa como pareen Lugo e nos despachos
ce a alianza partidária·. Nun coun apéndice de CG e de intentar,
centrais que Unión-Fenosa
mezo a disposición destes sec..:
por todos os médios, fundir ao
ten en Galiza, situados tamén
tores,
seguntjo
iontes
consultaPNG. -Extremos que foron taxatina Coruña.
das do BNG "é moi boa".
O
vamente desmentidos por VicenAs· bombas que non cheA.E.
te Ouiroga.
garon a estoupar, segundo
parece debido ao mal estado
da xelamonita, pois si o fixeron os detonadores, estaban
colocadas :neutras tres ofici- ·
nas de emprego de Ferro!, A
Coruña e Lugo.

Quinta
vaga de
explosi6ns
do EGPGC

• ~
· ~
'\ ::;
- - - - - - - - - - -......... ><
o sector agrícola o máis avanzado
nas conversas.

mando que Garaikoetxea deu
mostras dabondo na defem~a
dos intereses de Galiza.

Solarat demostrou ante notário a autenticidade do documento

PSOE e centristas
pactaran o recámbio na Alcaldia
Poucos podian imaxinar en
Valdeorras o pasado dia 12
de Xullo o que había detrás
dunha "aparentemente
normal ' moción de censura
contra o Alcalde de A Rua,
o coaga Emiliano Quiroga,
promovida por APCentristas para colocar de
novo na alcaldía a Xosé
Vicente Solarat, o home de
Vitorino Núñez en A Rua.
O escándalo saltaba aos meios
de comunicación cando Solarat,
tras perder a votación da censu. ra, afirma · que todo obedecera a
unha estratéxia pactada co
PSOE sete meses antes e que
estaba en posesión dun document,o firmado por el mesmo e
por Anxel Galán, concellal e d~
putdo provincial do PSOE, no
que se concretaban os termos
dese pacto: a moción de Censura teria lugar no 1º trimestre de
1988, o PSOE non formará parte
do Goverño municipal até pasados seis meses desde o cámbio
de alcalde, pactaranse entre ambos partidos os Plans Provinciais
e obras de destacada importáncia e o PSOE conservará, se o
desexa, as actuais delegacións
no Concello.
O Concello de A Rua está formado desde as pasadas eleicións pór 6 concellais de . APCentristas de Galicia, 3 de CG, 2
do PS de G-PSOE e 1 do PSGEG, sendo eleito alcalde o médico Emiliano Quiroga, de influinte
fam ília na zona.1 · co apoio do
PSOE .e PS.G-EG, os mesmos

que permitiron, coa sua abstención, que continuase no cargo.
AP-Centristas tiña unha espiña
cravada desde as eleicións tanto
polo número de concellais que
acadou a sua lista como polos
vencellos que o presidente da
Deputación mantén coa vila de A
Rua, que viña sendo un feudo
dos homes da sua confianza.
O representante de AP-C. de
G. e aspirante á alcaldía, arremeteu contra o PSOE ao quedar sóna votación, poucos días máis
tarde dá a coñecer os detalles
dun plan co PSOE para cambiar
o alcalde e sai a relucir o documento antes citado, firmado o 25
de Novembro por Solarat e Galán en nom_e e representación
dos seus partidos a nivel local, e
en preséncia de dous homes de
· confianza, un de cada parte, que
serian os encarregados de custodiar o orixinal e unha cópia do
papel firmado.
En A Rua coméntase que a
Galán, proprietário dun taller de
tapizaría e · dun restaurante, non
lle van ben os negócios, que
atravesa unha situación económica delicada, que serian estes
problemas es que o acercaron a
un entendimento con AP- Centristas. Parece tamén evidente
que a sua compañeira de escano
e de Partido, Otília Docampo,
que pertence ao Comité ~acio
nal do PSOE desde o último
Congreso, estaba ao corrente de ·
toda a operación. Os dous, Decampo e Galán, mantivewn entrevistas . persoais e tel~fónicas
con.Solarat para intentar parar o
escándalo, pero· este, que .non

e

debía valorar moito a palabra
dos do PSOE, gravou estas conversas, que gardou como proba
de que "algo houbo".
No momento de sair todo isto
á luz, Galán nega .ter firmado
nengun papel, que lle tiñan falsificado a firma (xa circulaban nalguns ambientes de A Rua fotocópias do documento), retaba a
Solarat a apresentar o orixinal e
anunciaba medidas legais para
restabelecer a sua imaxe.
Pero pasaron os meses e ñon
se apresentou nengunha querela,
Galán é eleito secretário' comarcal dos socialistas, nun acto de
confianza do partido na sua conduta, con Alfredo Atrio, deputado
no Parlamento galega, como segundo qe ~ bordo. Deixaron de
aparecer na prensa referéncias
ao que tiña sido a notícia do verán, e as causas parecia qu.e volvían ao rego por interese de ambas partes.

partido a montaxe, tamén se
transcreben literalmente anacos
das conversas gravadas por Solarat e descóbrese algo importante: o dOCL!mento orixinal, en
poder dun .amigo íntimo de Galán, foi destruído pouco antes da
moción de censura.
Todo f~i supor, segundo as últimas informacións, que o concellal socialista rués volveuse
atrás da decisión tomada ·e pensou que destruindo o '"corpo do
delito" ninguén· terfa dúbidas da
sua palabra, e se alguén as tiña,
poderia contestarlle que toda
tora unha campaña de despestíxio contra el ·e o seu partido, ou
desafialos a que apresentasen á
documento orixinal firmado. Quizá non contaba coa xogada de
Solarat, 'tlue fixo unha comparecéncia ante notário cos dous testigos da firma que se ·ratificaron
na· autenticidaqe da cópia do documento que deu orixe_a todo o
·lio.
Destruir as probas
o escándalo está servido, o
aparato do PSOE apoia ·a Galán
O pasado 7 de Outubro, o PSOE
e defende a sua inocéncia, setiña anunciada a apresentación
gundo manifestaba Carlos Príndo "Programa 2000" por Carlos
·Príndpe, vice-secretário do par- . cipe na sua visita ao Barco, voltido e ese· mesmo dia aparecía . ven anunciar accións legais, as
mesmas que rion emprenderon
na edición comarcal de "La Voz
no mes de Xullo (quizá por falta
de Galicia" un informe a toda páde probas?), ryientres frota no
xina no que se avanzaban máis
ambiente a sensación .de que as
dados do "'asunto Galán", toda
unha bomba na sede do PSOE . investigacións periodísticas es-·
tán no certo, q1,.1e todo este asunvaldeorrés. Na información aparecen alguns detalles novos: as J~)pode chegar a salpicar a persoas de responsabilidade na ditres entrevistas de Galán co prerección do PS de G- PSOE e qu~
sidente da Deputación para busvai seguir dando que talar proxicar (afirma o xornalista) Lmha saímamente.
· o
da política á sua' situación, no
GUSTAVO DOCAMPOlvALDEORRAS
caso de ser rexeitada polo seu

~

A autoría desta acción é do
Exército Guérrilheiro do Povo
Galega Ceive que ataca, por
primeira vez, locais do INEM ,
ao tempo que segue sorprendendo poi~ sua capacidade
ao colocar en catro cidades
diferentes, 1 O artefactos,
que, con mecha lenta, sori
prendidos
manualmente,
polo que requiren un amplo
dispositivo humán que non
concorda coas declaracións
das autoridades que afirma-·
ron que o EGPGC está desarticulado. Ao ~mesmo tempo que dan o nome de duas
persoas, que xa estiveron detidas cando se detJ a coñecer
o EGPGC, como · os "máximos responsábeis", para dar
un ha imaxe de que 'teñen
pistas". Ao tempo o npvo gobernador Civil de A Coruña,
Ramé>n Berra, ·nomeado precisamente para "acabar co Exército Guerrilheiro" afirma
qÚe "nun prazo curto de tempo- poderemos dar resposta a
esta clase de actos-..
Esta é a quinta vez que o ·
EGPGC provoca unha oleada
de explosións. E se antes as
realizaba en datas s1naladas
para o gafeguismo ou o movimento obreiro, agora aumentou o ritmo das mesmas, diversificando tamén. os obxectivos, ainda que Fenosa e os
bancos seguen a ser os seus
principais blancos de ataque . .
A última acción desta envergadura tivo lugar o 7 de
Setembro pasado, ainda que,
desde aquetas xa colocou
outra bomba na sé do Goberno Civil de Pontevedra.
o
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Denúnéias de especulación e manifestacións enfrentadas

A loita ·polo control do axuntamento .
Querelas, denúncias,
xuícios, con.denas.
Acusacións de especulación
e manifestacións
encontradas entre os
partidários do actual
alcalde, Cid Hargundey e a
ex-alcaldesa, Carme
·
Lovelle. A vida municipal de
Verin parece unha crónica
·de sucesos.
Cal é a explicación lóxica que.
permite governar con maioria absoluta a AP-Centristas de Galicia
Manifestación contra Cid Harguindey
no Concello de Verin, apesar de
na
que a qposiCión municipal
toda ·a corrupción interna que
(ADEIA, . PSOE e CG) por unha
case ninguén descoñecia n_estas
terras da bisbarra de Monterrei · banda, e pola outra _"Amigos do
Alcalde", quixeron desenrolar un.
desde hai xa anos e, dun .tempo
acá, ecoar case diário en todos · plebiscito en tor_no á figura de
os meios ·de comunicación do _Cid Harguindey. E ocorreu qué o ·
país, e dun xeito especial~ a partir povo dixo non, - que non quería
seguir . sendo manipulado máis
do dia 17 de Febreiro do presenunha vez, nen por un bando nen
te ano cando saiu á luz o escánpolo outro; que tanto monta
dalo da detención do que fara dimonta tanto a poi ítica persona- ·
rector provincial do Banco Urquijo en Ourense, Orlando Cejudo ' lista de Santi Cid Harguindey
como a de Mari Carmen Lovelle,
Meana, por estafa, malversación
e alcaldesa de Verin.
de fondos e exceso de atribucións,. (ao Banco segundo a reManifestacións
vista "lnterviu" roubáronlle máis
de douscentos millóns). Este escontra postas
cándalo alcanzou de cheo os nomes do presidente da DeputaEran as 11 da mañá do dia 2 de
ción de Ourense Vitorino Núñez
Outubro cando as ruas céntricas
e o vice-presidente primeiro e alda vila de Verin, e moi especialcalde· de Verin, Santiago Cid Harmente todas as rüas que dan
guirídey. Orlando Cejudo, acusaaceso á Praza do Axuntamento,
do de conceder créditos sen o
estaban tomadas por pertó dun
suficiente aval e garantía a Lisarcenternar de gardas civis en predo 'Gómez, S.A., empresário da
visión · de evitar un posíbel enconstrución agora fuxido á Améfrentamento entre. partidários · de
rica e daquela cliente da entida""
Cid Harguindey e unha oposición
. de, que lle ofereceu a imaxe de
municipal capitaneada polo deser unha persoa merecedora de
putado provincial do· PSOE en
confian?a e honrada, "con amiOurense, o leonés ·Agustín Vega.
zades moi importantes a nível da
Os m~ios de comunicación refleDeputación que lle permitia unha
xaron aq1,..1ela ma~á en grandes
maior e mellor contratación ' de titulares a proibición do Governo
obras coa adxudicación directa
Civill para unha das manifestaao seu favor".
cións convocadas, en concreto a
Con razón ou sen ela, a sua
que pretendía reunir ás 11 da
declaración vai inda máis lonxe:
mañá na Praza do ·Axuntamento,
. sostén· que as f ontes de informa-, . un centenar' de persoas lexitimación do construtor fuxido "procedoras do actu~I grupo municipal.
dian, entre outras persoas, de
Menos dun cento decidiron diriSantiago Cid Harguindey, do
xirse· á Praza da Alameda, lugar
aparelládor do Conéello de Verin . no que foron .disoltos polo Sr. Alchamado Manuel e de Vitorino - calde: Núnha das pancartas líase
Núñez, presidente da Deputaa seguinte mensaxe: "Lovelle, no
ción, a cuxo partido entregou
al pabellón. Agustín Vega, sí al
~ete millóns de pesetas Lisardo
paredón. ·Apoyamos la _corporaGómez durante os anos 1986 e · ción." Posteriormente, o grupo
1987".
de governo AP-Centristas de GaA data do pasado dia -2 de Oulicia, arremetería contra o Govertubro pasará xa á memória de
nador Civil acusando a este de
moitos verinenses como a data
actuar corno "un jefecillo político
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·del. PSOE; y no en función del
cargo público que ostenta". _
Ao redor doutro cento _de persoas, convocadas pola "oposi-ción municipal", concentráronse
-ás 12,30 'da mañá na Praza do
Axuntamento, apesar dos intentos de pequenos grupos de contramanifestantes por rachar· este
acto, o mesmo transcorreu sen
incidentes de importáncia. Agustin Vega comezou dirixíndose como sempre en castellanotanto aos· que ·asistían en apoio
da maíÍitestadón, como aqueles
outros viciños que o facian desde unha postura contrária; lago
pasou a facer unha exposición
de feito que xustificaba ese acto.
Un acto no que Agustín Vega
xogou a sacar froito para o _seu
partido nunha ·das vilas e ·concellos da província ·de Ourense no
que Vitorino Núñez pode ser
máis acorralado cara .a futuras
confontracións eleitorais e, non
obstante, no que o PSOE cárece
máis claramente de nengun tipo
de política municipal.
En definitiva, un acto no que
Agustín Vega pasou lista do máis
destacado das infraccións urbanísticas e a "corrupción" do señor Alcalde, como -o Polígono de
Pazos, á Estación de Autobuses,
o Polideportivo Municipal, a sociedade ESVERINSA ou o Vertedeiro Municipal, ponto este, omesmo: que os anteriores, no
que Agustín Vega dixo non estar
en contra, como moitos seguidores do Alcalde dician, "estamos
a favor do vertedeiro, pero dun
vertedeiro realmente controlé;ido,non dun basureiro no cal se investiron 50 millóns de pesetas e
segue a ser un basureiro; iso sen
ter en canta que para que un al..
calde pedáneo ceda uns terreos
que non son seus, tivo que colocarse como empregado nesta_
Santa Casa de Verin".

·Ao longo de todo o discurso
ataco use moi·. especialmente ás
irmás Moreno, "quen grácias ás
especulacións de Cid Harguindey pasaron en pouco tempo de
ter uns criadeiros de lá a grandes
imobiliárias, ou alguén a que se
· lle construiu unha rua para o que
o asfalto pudese facer rendábel
o seu bar". De causas como estas responsabilizou moi directamente a un aparellador municipal
"smvergonza".
Perguntouse:
"como un arquitecto recén saido
da Universidade consegue factura e facer obras, en Verin por supuesto, case mei.randes que os
estudos técnicos de Ourense,
que teñen 4 ou 5 arquitectos e
que levan 20 anos funcionando?;
claro que para iso o único que
se require é ser concellal de Santiago Cid Harguindey".
Pala sua banda o BNG, nun
comunicado sacado na prensa ·
manifestou a sua postura contrária a ambas rñanifestacións, pedindo á povoación que non se
deixase manipular, nen por uns
. nen por outros. Pero de non ser
· por esta manipulación, o BNG
asumiria o mesmo que os organizadores, todo o contido dunha
manifestación que procurase rematar coa especulación municipal.
lnstáncias _xurfdicas teñen
agora, máis unha vez, a palabra
en torno á construción do Polideportivo. Unha obra que o Tribunal Sopremo declarou legal,
alegando -que se construiu "en
terreno sin peligro .de concentración urbana", máis a realidade é
que se está construindo un edificio coa parede do Polideportivo
. · 9orno medianeira, e do que dentro de moi pouco xa só veremos
as portas.' A verdade é que para
Cid Harguindey e aqueles que o
sosteñen a especulación urbanística .. sigue tendo moita máis
forza que a necesidade de zoas
verdes e de armonia co entorno.
E isto seguirá sendo asi mentras
os benefícios de cada obra os sigan levando sempre os mesmos:
mentras
esistan
sociedades
como ESVARINSA constituida
con anterioridade á concesión de
licéncia municipal para a construción dunha gasolineira que
tora solicitada anteriormente por
out-ro veciño.
Nen que dicer ten que de ESVARINSA ·eran sócios o Alcalde
e o aparellador municipal.
O
X.L./VERIN

.O aléalde de. Meaño quer impor-unha taxa para os concellais por Cáda moción apresentada

Tres· alcaldes d·e AP ·ncrs tribunais

/

No Salnés a falia de dialogo
poi ítico ·dos alcaldes de AP
coas suas maiorias e a sua
actuación como reises
ab solutos, Ob struen ponen..
- trabas a todo control
opo_sitor. Governando sen
,1
clandade e adoptando
resolucións sui generi~
esgotan a via política .e .
abren as portas dos
xulgados.
En Cambados 0 BNG ven de denunciar ao alcalde de AP, Pillado
-Montero, por un presunto delito
de prevaricación debido a·que se
procedeu á apertura dunha rua
no casco urbano sen o preceptivo acordo .municipal, sen proxecto de obra e utilizando maquinária da Deputación en oene~

fício privado.
En Vilagarcia ·o~ grupo~ -~º
· BNG, Esquerda Unida, Coallc1on
Galega e PSOE ?enúncian ao alc~lde de AP, Rivera Mallo, por
presuntos delitos de prevaricación cofeito malversación de
· caudais públicos e falsificación
de documentos. A deoúncia foi'
provocada _por -un artigo perio~
dístico do "Diario de Galicia" no
que se contemplqban diversas
irreg~l~ridades na a~m.inistración
murnc1pal, con pos1be1s responsabilidades penais (autorizacións
e conformacións de pago de diversas facturas en lugares distin-·
tos aos servicios prestados,·- pa_gos de f?cturas en beneficiários
sen as preceptivas licéncias fiscais, etc ...). Ante a gravidade das
acúsacións vertidas . no traballo
. periodístico, todos os conceUais

da oposición solicitaron unha investigación exaustiva dos feitos, _
nunha moción~ apresentada ao
concello do pleno. A devandita
moción. foi rexeitada polos voto$.
da equipa de governo de AP,
que levou a que b dia 13 se apresentase a denüncia xudicial.

• A manifestación mei·
rande desde que os despediron foi a protagoniza·
da polos traballadores de
Heerema o domingo en Compostela, mália a intensa choiva
que caeo. Adem~is dos afectados estiveron presentes representantes de diversos sindicatos
asi como de partidos políticos.
Ao remate Manoel Horreo,
Presidente do Comité de Empresa, anunciou que voltarian sair a
rua con mobilizacións que poden
chegar ao deslocamento a Madrid para facer -unha concentración.
No momento actual os traballadores están a espera do XLI ÍCÍO
a celebrar en Bilbo o 14 de Decembro, ainda que seguen presionando de todos os xeitos posíbeis, para que o Governo Central médie, dalgunha maneira,
diante das autoridades holandeO
sas.

• A Ria de Pontevdra non
será Zona de Protección
Ecolóxica pois a Lei proposta
para que asi fose declarada foi
rexeitada no Parlamento galega.
A proposta era a -culmíñación
dun anceio polo que ten loitado
a Asociación para a Defensa da
Ria e foi apresentada polo deputado do BNG, Xosé Manuel Beiras.
As argumentacións negativas
por parte de Sánchez Presedo que anunciou os plans novos
anti-contaminantes de Celulosas
(a terceira vez en vintecinco anos
que anúncian que despois da
sua aplicación eliminarán a con taminación e esta permanece}resumí ronse finalmente en dicer
que "non é comenente sementar
a inquietude nos 125.000 habitantes da comarca... nen semi ar
dúbidas sobre a calidade dos
productos marisqueiras. .. nen
criar un clima hostil ás indústrias
que actuan na zona ... nen a incertidume nos máis dos 50.000
habitantes da zona".
Retrucoulle Beiras antes da
votación para dicer que Presedo
"só falara de alarma para xustificar a sua negativa, pero que as
propostas eran de Zona de Protección Ecolóxica e .non alarmaría á xente dicer que seria unha
área cunha ecoloxia máis protexida que, pola contra, atraería
máis turistas". Tamén Beiras insistfú en que "a tese mantida do
alarmismo na comarca non ten
sentido poisque esta alarma xa
estaba. entre a povoación que
ten solicitado reiteradamente perante o Governo Civil de Pont.evedra a divulgación do plan de
evacuación ante unha fuga de
gas cloro por un accidente nas
factorías de Lourizán"., pergunta
que ficou no ar.

semellou ser- unha bomba· de
fume para procurar agachar os
verdadeiros problemas de governo. Non en · van Rivera Mallo,
ante a presión da oposición, ven
de denunciar ao concelleiro do
seu grupo, Señoráns, .Delegado
de Xardins, por non lle facer caso
a unha paralización de obra ilegal
Similares reacción$
que estaba a construir.
En ambos casos os alcaldes
As · reaccións · dos ·denunciados
foron . similares. O alcalde de· de AP falan de resentimento eJeiCambados anunciou unha que- toral da oposición municipal e
rela contra o portavoz do BNG sinten o "dano que se lle está a
Francisco Trigo Durán, polo que facer ás institucións" que como
considera unha denúncia falsa. O reí-soles pensan que só eles enNa votación 21 votos a ·favor
alcalde de Vilagarcia anunciou carnan.
Para pechar capítulo, Meaño. _(CP, BNG, PSG-EG) e 36 en conque se reservaba as accións pe.A oposición da vila ven de se ~ tra (PNG, CG e PSOE). Nas alternais que procedesén para os aunativas propostas de Zona de
tores da denúncia por difama- querellar cpntra o alcalde de AP
por esixir o pago de taxas potas
Catástrofe Ecolóxica e Zona
cións.
·Ecolóxica en. Declive as · votaPorén o previsíbel contra-ata- propostas que fan ao concello.JJ
cións foron <!_oincidentes.
· .- O
CARLOS MÉNDEZJVILAcARCIA
que xudicial non se pré>duciu e
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O Concello de ·Fene facilita ,, _
·a instalación da factOria de vidro con cartas reservas
"As ma9ás mais brilhantes
levam no seu interior vermes
destrut'ivos" afirma o
economista Xoaquin
Fernández Leiceaga sobre·
o proxecto industrial de
apresentado pola
Sociedade Italiana do Vidro,
para construir unha factoría
no Concello de Fene-.
Apesar desas dúbidas a
factoría de vidro fenense vai
para adiante e a SIV anúncia
que as obras comezarán
nos primeiros dias do mes
de Decembro.
"Transnacionaliza<;om, política
industrial e subdesenvolvimento:
O caso SIV como síntoma" é o
título cun completo estudo que
ven de elaborar o profesor da
Faculdade de Económicas de
Compostela Xoaquin Fernández
Leiceaga, despois de analisar o
proxecto da factoría que a Sociedade Italiana do Vidro vai instalar en dependéncias cedidas
por Astano. O economista sinala
como trazos positivos da nova
fábrica, a criación de emprego
relativamente abondosa -380
postos de traballo-, a inexisténcia desa produción no tecido industrial galega, a vontade de
permanéncia e a solvéncia empresarial , a capacidade de renovación tecnolóxica e a auséncia
de repercusións contaminantes.

ministración de oferecer súbvencións cuantiosas para a introdución do capital transnacional no
país, destacando as consecuén. cias negativas da mesma apesar
do escaso éxito obtido até o momento.

As obras en Decembro

Rivera Amoso, alcalde de Fene

Mais tamén sinala que moitas
-desas características -positivas
son consecuéncia da fortísima
integración da planta de Fene na
estrutura global da empresa e da
- fragmentación do proceso produtivo, concluindo que a mencionada factoría terá escasas Tepercusións no conxunto do aparello industrial galega. Fernández
Leiceaga critica a política da Ad-

(INTG e CXTG) como o próprió
grupo de ·governo de Fene agar- .
dan á puqlicación pa primeira lista dos traball~dores _que irán á.
realizar este cursiño, para comprobar se a selección de persoal
·se vai rexer por·critérios obxecti--"
vos, ou se pola contra vai primar. o enchufismo político e sindical, _
como -segundo denunciaronocorret,1 nas recuperacións reali,
·zadas por Astano.
. Esta primeira lista será indicativa do grau de !nfl_uéncia que na
Sociedade Italiana do Vidro teñen a estrutura dos Fondos
Promoción de Emprego, e o Partido Socialista Obrero Español, e
tanién botará luz sobre os critérios empresariais da SIV, e as influéncias pÓlíticas que os italia. nos están dispostos a permitir.

Mais alá dos estudos teóricos
sobre as repercusións da instalación d.a SIV en Fene, a Sociedade Italiana ven de anunciar que
agarda comezar a construción
da factor:ia a comezos ·do mes de
Decembro. O grupo governante
no Concello fenense (BNG) -indicou a ,sua vontade de facilitar a
nova ubicación industrial, se ben
adiantou que para conceder a licéncia de obras deberá contarse
coa prévia aprobación da Consellaria de Ordenación do Território
á necesária modificación do Plan
·de Urbanismo, e cun informe da·
Consellaria de Pesca onde se ·
garanta a pervivéncia do banco
marisqueiro-da ria de Ferrol.
Noutra orde de cousas a própria Sociedade Italiana iniciou xa
o pmce.so de selección de traballadores excedentes de Astano
que se empregarán na nova fac- ·
toria, e de feíto o próximo .sete
de Novembro setenta ope~rárfos
partirán cara ltália a realizar un
cursiño de formación, que no
caso de ser superado, suporia o
seu ingreso na plantilla da SIV.
Tanto os ~ndicatos nacionalistas

de

O polígono industrial
/!.. factoría italiana do vidro será a
primei·ra que se instale nas dependéncias de Astano} peró todo
parece indicar que non será a última, confirmando as intencións
do Instituto Nacional de lndústria
de converter o estaleiro-nun polígono industrial, para desta ma-·
neira "darlJe utilidade" a terreas
considerados como "ociosos".
Xa no momento da cesión de
terrees á SIV, os voceiros dos
sindicatos nacionalistas indicaran que con esta amputación-das
dependéncias de Astano, estábase a dificultar no futuro a

construción de - buques, xa que
será moito máis traballoso ·o·moví mento dos blocos no interior
do estaleiro.
Agora unha nova empresa de
transformados do granito pretende instalarse tamén en deperidéncias de Astano, pero nesta_
ocasión en zonas improdutivas
qu_
e até o m<;>mento só se utilizan
como basureiros .. De todas ma'neiras parécese confirmar a verdadeira iotención do INI .de vend~r por parcelas Astano.
··
Por se non estivesen suficientemente ciarás estas intencións,
a plantilla do estaleiro v~n de,so,..
frer .unha nova redución situán. dose agora en 1 ..900 · persoas,
despois de que se xubilasen 762
traballadores e serén recuperados 551 excedentes dos Fondos
de Promoción de Emp~egó.
Mentres, .todos os indicativos
· económicos indican unha -recuperación crecente do .mercado
da construción naval mundial, e
fontes autorizadas aseguran que
na próxima . primavera todo o
sector naval do Estado contará
cunha ampla carteira de pedidos-, e polo tanto cargá de traballo asegµrada por uns anos. Naturalmente, destas previsións.exclúese ~stano, . que parece con..t;:;ir cunha maldición guvernar:nental, que o abriga a permanecer na inactividade e na regulación de emprego praticamente
permanente.
- O
ENRIQUE SANFIZ/FERROL

Q GALEGO NOS TRIBUNAIS
O TribunaJ CentraJ de Traballo abrigara á un novo xuício

Na repetición da vista o xuiz xa entendia o galega
drid, o Tribunal Central .de Trapersoa, precisamente, que ten go. O Tribunal madrileño obri- no ·território no. que teñan lugar
De seguro quemáis por
ballo
-a
instáncia
superior
de
como
función .Penar o qué non _. gou ao xuiz , a repetir o xuício as a9tuacíóns xudíciaís".
casualidade que por un
desde o momento ·que· ·tiña que
todas
as
Maxistraturas
de
Trase
axusta
á legalidade vixente.
sentimento xeralizado, a
Na repetición do xuício o
practicarse esta proba testifical.
ballo-, non só ven recordar os
cidade de A Coruña ven de direitos de todas as partes e
A senténcia do Tribunal Cen- A senténcia deixa ben claro que xuiz xa sabia galego
concentrar, nos últimos
tral de Traballo, resposta a un F. Facorro incurreu nunha "inpersoas que comparecen nun
O -Tribunal recoñece tamén
tempos, as maiores doses
recurso apresentado por un ex- _fracción" do artigo 23f da Leí
proceso xudicial a se expresar
que o descoñecimento pofo xultraballador portuário afiliado á Orgánica do Poder ~udicial - que gador do ídioma -feíto que non
de belixeráncia cara o
nun idioma que, a maiores do
INTG, contra unha senténcia de estabelece -o di~eito de' "as par- se dá neste caso poisque na recastellano sexa oficial na comuidioma galega. Se neutras
F. Facorro. Durante o xuício que tes, os seus representantes e petición da vista ·foi ,o próprio
nidade autónoma onde se deocasións foi o alcalde
deu
IL.tgar á senténcia o maxis- quen os dirixen, testigos e peri- maxistra<;io o que fixo de traducsenrole
a
vista,
senón
que
recocoruñes, o socialista
trado non permitiu a un dos tes- tos, poden utilizar ademáis . do tor do galego para a funcionária
ñece que o Maxistrado FernánFrancisco Vázquez, o que
tigos do traballador expresar a castellano a língua que sexa ofidez Facorro incurreu nunha ileque tomou acta da mesma_;.
sorprendeu amasando as
sua testemuña en idioma gale- cial na comunidade autó0oma "non pode _ser· esgrimido como
galídade cando se trata dunha
suas preferéncias polo
obstáculo", pois o xuiz tiña a
inglés en detrimento do
posibilidadé de habilitar un ingalego ou o surximento dun
térprete coñecedor do idioma
determinado e reducido
, para que traducise as respostas
do tes1igo.
grupo de persoas que
Como qoe_da dita,_ na repetiXESUS CAMPOS
veñen de constituir unha
asociación para defender o En certa ocasión tiven que levar a maxistratura a mento de grima e preocupación. Facorro semellá- ci6n da vista foi o próprio maxistrado Fernández Facorro o que
castellano frentye do
un empresário exemplar. Xa se sabe que todos os bame máis unha falta de ortografia ou unha defi- acabou facendo tamén as fun-galega, agora a
empresários ~on exemplares, como todos os reito- ciente pronunciación d~ outro nome que un apeli- cións de traductor do· galego,
.
res son magníficos e todos os xuíces infalíbeis do corrente.
belixeráncia exténdese
despois dun altercado prévio
Durante anos, o no'me de Fa.corro fundonoume surxido cando unha funcionária,
tamén á Administración de porque no fondo a todos lles une unha fónda vocavisualmente nas paredes cobertas de graffitis ou · habilité?da polo ·maxisfrado para .·
ción papal.
Xustícia, na persoa do
nas crónicas de laboral dos xornais, sempre arrou- facer os tabores de traductora
Pois
ben.
Lémbrome
da
preocupación
que
me
maxistrado Adolfo
contaxiaba o meu experimentado avogado, moti- pado por gran artillería de denúncias e cabreo.
- "porque fixo un curso de galeFernández -Facorro.
._._ _ _ _ __._________ _ go"- tora incapaz de traducir
vada porque daquela en Santiago turnábanse dóus _.,

FACORRO

A postura deste maxistrado, ,· maxistrádos, un enrollado e o outro, ~odo o contráSO NOME DE FACORRO
ao ca~tellano a primeiras verbas
nado na província de Lugo, fre~ - rio. Uns dias era Roura e outros un tal Facorro. ·
,
A
SENTIMENTO
do testigo, o membro da INTG
. te ao galega ven sendo, desde_
-Se nos citan pare~ o Xoves, estamos de sor:te,
INSPl RA B ME UN
,·
Xan CarballQ. Estes Jeitos foron
xa hai anbs, denunciada reitera-. pero como nos caia ·Facorro, cagárnola.
DE GRIMA E PRECAUCIÓN' .
interpretados poto avogado deqamente por sectores nacionaAquela clase de sorte do paxariño producíame
fensor do traballador como
listas da cidade, sob~etodo . as un fondo desasosego. Tal cor)lo me temia, a admiAgora leo na prensa que Facorro ven de solicitar "uriha mofa ·do galego", e nos
centrais sind)cais, que de cotio nistración de xustícia nq laboral era como no polí- · un intérprete de galega para traducir a declaración mesmos termos valoran os · feiteñen que comparecer frente a ·tico, afortunadamente, cadroume con Roura, ·que
qúe nun xuício fixo Xan Carballo. E penso que- tos os dirixentes da INTG que
este maxistrado por ser titular era un tipo conciliador que polo ·que vin preferia
unha de duas: ou o sindicalista Carballo decidiu estudan a posibilidade de apre- -dunha das sás da Maxistratura favorecer o ehtendimento entre as partes antes
hiperenxebrizar o seu ·de sempre pulido idioma ate sentar unha querela contra o
de A Coruña.
que entrar naquela praza de' tauros na que non se
facelo ·inintelixibel, ou .o tal Facorro, aparte de dar xuiz pedindo a -si.Ja inabilitación
A proibición de expresarse en podería esperar nengunha soluéión satisfatória, · · grima, é parvo. Porque fai falta ~orro para andar' para exercer na Gáliza "pola sua
idioma galego nos xuícios ou o visto o decorado tristón. · ·
tratando ;:;i_suntos laborais de galegas sen· entender belixeráncia, non descoñecirexeitamento de demandas xu- .
De maneira que tiven sorte· ou o priviléxio d_e que
o que din. Que eu saiba, é esta a primeira vez que mento como se demostrou no
- didais por estar escritas no a· ruleta parase en Xoves. Osó nome de Facorro., . se solicLta aqui- un interprete do noso idioma. Eu, xu ício, senón por postL:Jra ideonaso idioma son feítos que .a que · coñecia por referéncias desafortunadas ou
no lugar do sindicalista, pediri? un filólogo para lóxica contra o idioma galega. o
central INTG ven , denunciando ben porque aparecía. pintado nas paredes xunto a
que me descifrase o significado de tan pintoresco
_h~i tempo._ Un tribunal de Ma- calificativos irreproducíbeis, inspir:ábame .ün senti- · apefido. Facorro. Socorro!
SABELA FOXO/A CORUÑA
O
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RESÍDUOS SÓLIDOS

TRASCENDÉNCIA
'DO NOVO PLAN DE TRATAM.ENTO DE RESJDUQS.
-

-

FRANCISCO LÜEIRO GARCIA

Hai escasos meses, cando o ínclito alcalA eliminación do lixo, na distintas cidades e vilas supuña nesta altura unha
de de A Coruña anunciaba a bombo e pla- · necesidade acuciante. Se ben non parece clatamente avaliada a magnitude
tillo a iminente instalación nesa cídade
do problema, o governo autónomo ven .de apresentar un Plan de
·
. dunha planta incineradora ·de lixo-e máis
Tratamento
de
Resíduos
Sólidos,
que
está
a
levantar
xa
opinións
diversas,
dun depósito de vertidos industriais, houalgunhas das cales expomos nesta sección. O número dé sectores e polo
bo quen pensou que todo era unha.máis
tanto de plantas cuxa instalación está prevista é de 19, correspondencia ás
das boutades de Paco Vázquez na soa
· localidades seguintes: Boira, Ferrol, Santiago, Santa Comba, Cee, A
teima por facer da·cidade "a envexa, chave, forza e antemural do Reino da-Galiza".
Coruña, Riveira de Piquin, Návia de Suarna, A Fonsag·rada, Monforte, Foz,
Non obstante, outros moítos, coñecendo
Lugo, A Rua, Verín, Ourense, Xunqueira de Ambia, Porriño, Pontevedra e
como coñecemos ao alcalde, decatárno-:
'
·
Lalin.
nos de contado de que as palabr_as .de
Paco Vázquez tiñan a sua ralgame nun.:so- - de viabilidade do Plan. Moitos Concellos
pro sobre o tillo predilecto de AntolínBé!n- ven con perplexidade coma no seu termo
chez Presedo: o Novo Plan de Xestió.h ·e municipal aparece de súpeto un ponto
Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos. - mauro, nos planos manexados pola equi0 Plan non é de feito nengun "Plan", se- pa redactora: o fatídico vertedeiro. Non é
nón máis ben unha cita abrigada, .un. ma- · momento agora de discutir en profundidaSISTEMA DE
trimónio amañado entre a S.ociedade gaje- · de a eficácia de cada sistema. de tratagá e o lixo que produce,_actuando de .pa- - mento .. O que ·si é certo é que resulta preINCINERACIÓN XA NON Édriños, dunha banda, o próprio Gonsellei..: potente ubicar un vertedeiro nun determiVALIDO NA EUROPA E NON
ro e o seu fulgurante plantel de técnicos, .nado Concello sen facer os estudos técniÉ UN SISTEMA
e doytra, unna nova mentalidade colectiva cos pertinentes con anterioridade é sen
de masas e posmoderna, caracterizada consultar cos alcaldes ·implicados na desECOLOXICAMENTE
-polos conceitos de "progreso" e "moder- feíta. Lugo, Boira, A Guarda, son alguns
DEFENDÍ BEL'
nidade" , que farán algun dia posíbel o tan exerriplos do descontentó popular cu_n
desexado "cámbio".
Plan que a Xunta tenta impar dun xeito
Para nós, os ecoloxistas, non cabe dú- prepotente, isa sí, facendo upo ' dunha curto, que moitas veces é tamén o máis
'
·
bida algunha da íntima relación que existe nova campaña de imaxe ben deseñada e perigoso.
Deixa moito que d·esexar no plano imaE;mfre a xestión do lixo e a ideoloxia políti-· financiada, por certo, na que incluso se
ca dominante en cada momento histórico. poden apreciar con todo luxo de detalles xinativo, tal como corresponde ás intenO grave é que agora estanse a sentar. as · as extremidades inferiores dunha segura- cións de Presedo, que preteñde incluilo
bases do futuro, -e todas as ap..tuapións mente bel ida -moza. A utilización do carpo no Plan Español, coordenado polo MOPU.
posteriores, que poderia levar .adiante un da muller misturase -nestes tempos de Nen tan sequer somos danos da basura
"progreso e modemidade" co lixo. Bárba- que producimos a cotio. Desolador.
Governo galega realmente progresista,
· ,Pésie a saber que o sistema de incineestarán mancadas e hipotecadas pol9 ro.
ración >.<a non vende por Europa adiante e
Plan que a Xunta acaba de perpetrar. E
O Plan da Xunta é un Plan destruto'r dos
que non é un sistema ecoloxicamente desintomático e significativo o primeiro eixo
Resíduos Sólidos, non suppn nengun atado proceso do Plan na "Casa", como din · rro de ener:xia e non só" non cria os postas . fendíbel nen apresentábel , o Director de
Calidade Ambiental , pregoeiro itinerante
os técnicos da Consellaria de Ordenación: . de traballo que seria posíbel con- outra podas exceléncias do invento, insiste urí día
renuncióuse á posibilidade de desenrolar lítica, senón que hipoteca a sua futura xesi e outro tamén en vender a idea de que
ración. Cando toda Europa está dacorc:fo
a Leí Estatal e adaptala ás necesidades
eles son inocentes e que a culpa é dos
galegas (tal como se fixo, por exemplo,
na ímportáncia que a aplicación de nova
europeus, que teñen un programa de subtecnoloxia de protección ambiental está a
coa Lei do Chan), segundo as competénvencións, chamado VALOREN, que permi~
cias da Galiza e· avaliadas polo noso Estater na oferta de traballo, a Xunta prefire
te opt~r a forte subvencións nos proxectuto; renunciouse a levar adiante unha .initirar cara adiante e coller po.lo vieira máis
ciativa lexislativa própria e o GÓverno de
Laxe botou man, máis unha vez, dun Real ,
Decreto- Lei (1 ) 63-86) que acomodaba os
futuros tratamentos ás normas -da CEE.
Quer dicer, a ·primeira 'decisión ·to¡ unha
decisión política: facer un Plan no sitio da
Leí; e o que é máis grave, facer a Lei des- pois do Plan. Todo o proceso parlamentário vese, deste xeito, totalmente alterado,
xa que o Plán que tenta sacar adiante a
Xunra non é mais ca un Regulamento que
teria que desenrolar unha Leí qu.e ainda
non existe. Kafkiano.
A posibilidade de intervención na futura
Leí Galega de RSU , se é que algun dia se - chega a aprobar por parte das distintas
forzas políticas, sería mínimo. As posíbei$
aportacións estarían condicionadas poJas
características técnicas do Plan e o Parlamento veria bulrada a sua función lexislativa. Hai máis que lixo neste Plan. Tamén
política de corredoira.
Este non é o noso Plan. Non é Plan
do Movimento -Ecoloxista Galega, como
quedou de máis amos~do ·palas alegacións que, tanto Arco Iris coma outros
grupos apresentaron xa diante da CO- ~
TOP. Neste momento, están pendentes
~
aínda máis recursos.
.
~
Os múltiples problemas causados palas
ubicacións dos vertedeiros son un reflexo
.,,f~"'-'··-'*'1" ·fi
máis que suficiente da inoperáncia eJalta
"'"-----"--'..;;.;.._'""""'--'--...;¡ <
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tos que incluan recuperación ou aforro de
enerxia. O prcwrania VALOREN non poténcia os meios, senón o fin. Outra roda
de muiño que tragar. ·
·
Para colmo de desgrácias, xa que Galiza non ten arregro e total xa está de sobras expoliada nos recursos enerxéticos,
que mellar que meter no negócio do lixo a
FENOSA e compañia_ Redondo_
De nada vai senlir botarlle en cara a Antolin que a reciclaxe é o sistema, con moito, que máis aforro enerxético conquire.
Nen ·que a CEE tamén ten aberta unha liña
de subvencións de até o 30% para o desenrolo de técnicas de reciclado que "reduzcan de mgpera sensible los daños
causados al medio ambiente o mejoren la
gestión de los recursos naturales" (Regulamento 2242/87). Non irnos facer mención, por non alongarnos demasiado, dos
Prograíl}as FEDER e PNIC.
· Arco Iris ten feítos vários informes sobre
a reciclaxe, todos eles baseados en dados
e cifras oficiais, que deixan ben claro que
é un sistema rendábel económica e ecoloxicamente. Un Plan Piloto apresentado
nunha barriada da Coruña caiu en saco
roto porque as autoridades consideran
textualmente (Valentin Souto dixit) esa
técnica como unha utopia. No país que
menos recicla instálanse as fábricas de
enclave máis contaminantes e produtivistas que imaxinarse poda: Sociedade Italiana do Vidrio e Feldmühle. Nada de aforrrar
matérias primas e enerxia. Nada de reciclar. Nada de potenciar as cooperativas
de xente aova de recollida selectiva, como
se fai en Holanda e outros países civilizados. Nada que ver co Programa Nacional
do Vidrio, no que a Galiza e a última
mona. Isa non é moderno.
De acordo coa nova mentalidade socialista imperante, isto terá que parecerse á
Roma de Nerón. Hai que arrasar con todo
para implantar a nova orde do "progreso":
a cultura do envase sen retorno, a cultura
do Kleenex, da incineración e do eucalipto.
Mentres eles optan por teconoloxia
complicada para a resolución dos problemas, os ecoloxistas opinamos que o gran
reto da tecnoloxia actual é a sua simplicidade. Por suposto, para os poderes públicos é moito máis seguro socializar o lixo,
quer dicir, impedir calquer iniciativa popular na xestión. Empobrecer a sociedade.
A indústria da basura cria máis basura,
provoca novas dependéncias, abocan ao
consumismo selvaxe e cria impactos ambientais irreversíbeis.
O Movimento Ecoloxista ten as ideas
ben claras, segundo se puxo de manifesto
na última reunión da CAME, celebrada en
Madrid, na que Arco Íris formou parte da
Comisión de RSU.
O noso programa ecoloxista, a nasa alternativa aprobada por unanlmidade dos
grupos asistentes, baséase nas 3 "R" (Retorno, Recuperación, Reciclaxe) :
-Aqui lo que poda cumprir a mesma
función debe voltar.
-Aquilo que poda utilizarse para outra
cousa non debe tirarse.
-Aquilo que poda tranformarse para
multiusarse, debe reciclarse.
Mágoa que a Xunta non pense o mesmo.
Francisco Lueiro Garcia é voceiro de Arco Íris.

No Porriño' non queren o lixo de VigoO Porriño é un dos cóncellos- -Porriño ., á constitución dunha proxecto trata de esquivar, en
cabeceira onde corresponde ampla coordinadora contrári;;i ás todo momento, calquer caracte· instalar, segundo este antepro- características desta planta. Se- rización que poña en evidéncia
xecto, unha planta de incinera- gundo esta fonte calcúlase que a necesidade de que sexa Vigo
ción de r~síduos sólidos. Desde dos 26 ~o'ncellos que verterán e non · O Porriño o centro do
A Garda até Redondeta, incluin- sobre O Porriño un 76 por cento sector. Asi o coeficiente -de vado O Morrazo e Vigo, será área · dos lixos , corresponderán a riación estacional que sinala,
de incidéncia deste sector,· ao Vigo. O traslado dos residuos por . exemplo, para Baiona un
• que se estiman terán aceso un:. de Vigo -ao Porriño suporá, se- crecimento ·triple de lixo en ve-.
- , has 101.500 toneladas anuais gundo estimacións, uns 26 mi- rán, ·non estima crecimento alde lixo, máis das que recibirán - 'llóns de gasto anual a maiores· . guñ para Vigo; de realizar unha
en conxurito as seis plantas a en transporte, evitábel de insta- valoración máis axusta<;:la, a
instalar na província de Lugo.
. larse a planta en Vigo.
Coordenadora calcula nun i30 ou .
O proxecto deu lugar xa no _ Para esta Coordenadora, o 85 por cento a porceritaxe de
L_ _ _ _ __

resíduos vigueses que receberá
a planta do Porriñ~.
Por outra parte haberia que·
ter en canta que a incineración
paralizaríase durante 75 dias ao
ano, tempo necesário para dedi:
car a mantimento, o cal. suporia
a necesidade dun vertedeiro de
apoio capaz. de recoller 20 mil
toneladas anuais. A este ·vertedeiro irian parar outras 1'6 mil toneladas procedentes dos resíduos da incineración:-

O Porriño pagaría así as consecuéncias dun a~ordo entre os
reiteres socialistas da Xunta e
do concello de Vigo, amparados
nun ·oferecimento prévio do al-·
calde aliancista porriñés, Xosé
f\(1. Barros. A oposición viciñal
fixo xa decantar a todos os grupos munic.ipais . (AP, PSOE,
CDS, BNG), incluído o próprio
alcalde, en contra da instaladón
- da mastodóntica planta no seu
municipio.
·o
.M.V.

_______________
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ACÁTEDRA DE ECONÓMICAS
A diputada cunera por Valéncia~ Ana Jabar, ·
non poderá examinar a ~López Suevos
Ana Jabar Sterling, membro do peciais", o que até agora foi to para a celebración do a~to,
tribunal do concurso de provi- ocultado maliciosamente pota ci- alegando non ter recebido nensión de Cátedra de Economia tada profesora, segundo López gun telegramas escrito confirmando a suspensión.
Aplicada, á qu~ son aspirantes · Suevos_
Pola sua banda, o profesor LóA diputada ·cunera, eleita por
os profesores López Suevos é
pez Suevos solicitou a retroac- Perez Touriño, non se encontra · Valéncia nas listas da Coalición
en situación de servicio activo, o Popular e encarregada de asun- ción do concurso ás fases imeque deu lugar a un recurso apre- tos económicos do Partido Libe- diatamente anteriÓres ao sorteo
sentado por López Suevos e á ral de José Antónío Segurado, - dos membros integrantes do tribunal.
~.
·
suspensión cautelar da convoca- pertenece na actualidade ao
Por outro lado estanse produCDS.
tória.
Pésie á suspensión cautelar da cir reiteradas mostras de solidaAna Jabar, que desde un primeiro momento se situou no proba prevista, en espera dun riedade con López Suevos e crícentro da polémica ao se negar pronunciamento xurídico sobre o ticas ao Reitor. A Xunta de Faa calificar os traballos de López recurso, aspirante, e subsecre- cultade ·de Económicas pediu a
dimisión de Carlos Pajares e esSuevos por estar escritos en ga- tário do Ministério de Transporlega, é diputada no parlamento tes, Emílio Pérez Touríño, apre- .tanse a suceder paros e .asambleas de facltade polo mesmo
español e a sua situación está sentouse na Faculdade de Direimotivo.
O
calificada como ucondicións es- to da Complutense, lugar prevís-

o

CONSERVAS

UNHA REDUCIÓN DE ARANCEIS
INSUFICIENTE·E-TARDIA
MANUEL MERA

portación de conservas de sardiña), que é imposíbel reducir cunha maior tecnificación e calidade
ao manter estes uns salários máis baixos e xornadas máis extensas.
UN SECTOR ENTREGADO

O pasado 20 de Outubro o Consello de Ministros
_de Pesca da C.E.E. aprobou unha redución de
aranceis para as conservas do Estado español e
.Portugal do 5%. Cifra e?ta moi inferior á solicitada polo E. español, que votou en contra do acordo e que pedia unha redución do 70%. Estes novos aranceis seguen perxudicando ás exportacións españolas de conservas de peixe, que xa o
ano pasado cairon nun 20% a respeito de 1986.
Este acordo da CEE fixa no 13, 1 % os aranceis
para o Estado español e no 2, 13 % os de Portugal, para a entrada de conservas nos outros dez
estados membros da Comunidade. Países, como
Marrocos, teñen acordos bilaterais coa CEE e
poden exportar até 14.000 tm. de conservas libre
de arancel; unha situación de previléxio frente ao
E. español e Portugal, que hai que entender
como compensatórias da atitude política da Monarquía Alauíta e das facilidades dadas por esta
ás transnacionais europeas no seu território.
GALIZA A MAIS PERXUDICADA
Galiza é, mais unha vez a maior afectada por esta
decisión da CEE., que son unha continuación,
polas suas consecuéncias, das negociacións que
no seu día realizou o Govemo español, que deron
lugar á entrada na comunidade; favorecendo a
uns sectores e zonas e abandonando ou discriminando a outras. A nasa nación produciu, no
1987, conservas por valor de 27 .800 millóns de
pesetas (64,65%- do Estado), en 165 empresas,
que ocupab~n 6.870 traballadores (cifra superior
de ter en conta eventuais).
·
O sector conserveiro é fundamental . para o
noso país non só polo emprego que xera directamente, senón porque dá lugar a unha chea de
actividades indirectas, tanto industriais como nos
servicios. Así, por exemplo: a fabricación de latas
de conserva; caixas de cartón; etiquetas; transporte da matéria . prima e produción elaborada;
etc. Pero ademais, unha actividade importante
como é a pesca e marisqueo suministra unha boa
parte das capturas para a sua transformación nas
fil.bricas de conserva (sobre un 20 do total pescadQ); o que induce á sua vez traballo en estaleiros,
partos, etc.
En 1980 exportabamos sobre o 20% da produción conserveira ·fora do E. español, principálmente á e.E.E.. O affaire do aceite de soxa perxudicou estas vendas, e foí custosa a sua recuperación. Os acordos de entrada na Comunidade
foron un novo -. golpe ao fixar un · arancel do 25
para 1986, que se foi reducindo gradualm.ente,
pero que' mantivo un diferencial favorábel a Marrocos e Portugal (princ!pais competidores na ex-

A venda do sector conserveiro por parte do Govemo español tivo consecuéncias desastrosas
d_urante os últimos anos: peche de empresas, ·
perda de pastos de traballo, redución da -produción nas empresas galegas nun 20 nos últimos
sete anos; etc ... O voto en contra na última reunión de Ministros de Pesca da CEE, é unha lavada de tace tardía e demagóxíca do PSOE, culpábel directo desa situación.
Ademais, os empresários -.galegos do sector
conserveiro enfrentáronse a esta situación de
discriminación con critérios conservador~s (man-tendo formas de produción e comercialización
artesanais) e pretendendo. recoller como rendabilidade imediata a ruina dos seus viciños. Unha
visión estreita, que puxo mésmo en dúbida a supervivéncía de -grupos empresariais fortes, como·
Massó Hnos, e que amosa o anquilosamente
desta patronal.
A fabricación de conservas de calidade, aproveitando a boa matéria prima con que conta a
Galiza; a necesidade de variar a produción estendéndose aos precociñados e conservas vexetais;
asi como a necesidade de criar cooperativas de
comercialización da produción, que permitan oferecer menos marcas, máis controladas, na c·antidade necesária e en calquer lugar do mundo,.son
os problemas próprios do sector e que deben ser
enfrentados sen demora para evitar que-a produción e o emprego no sector continua caindo lenta·
pero constantemente; axudando deste xeito aos
plans que a CEE ten para este sector e o noso
pa~.
PRESÉNCIA GALEGA NA CEE

Estas medidas poden e debian ser incentivadas
desde a Xunta da Galiza, que conta cos mecanismos necesários e con capacidade económica suficiente. A mesi:na esixéncia por parté do Governo galega para estar presente nas reunións de
organismos da CEE, que tratan temas tan importantes para a no'sa economia·e o emprego, debería ser unha· reivindicación constante e na que se
debia contar con patronal e sindicatos para presionar mais eficazamente.

..

DENOMINACION DE oRIG
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'O SECTOR CONSERVEIRO -E-

• •
A. S . l. N.'

~····/~

FUNDAMENTAL PARA O NOSO ·
PAÍS'
A e.E.E. .xa non é un feito alteo á nosa realidade, a capacidade executiva que ten en sectores
como a.pesca, conservas, ~naval, siderúrxia, leite,
carne, etc. demostran que aspectos fundamentais da nosa economia están. nas suas mans. Coa
~ntrada en vigor da Acta Unica esta tendéncia
acentuaranse ·e, tendo en conta as consecuéncias actuais e as previsións futuras, ternos que
pensar que continuará a se.r .negativa. Os-novas
aranceis pc;tra o sector conserveiro véñennos dar,
lamentabelmente, a razón.
D
Manuel Mera é Secretário Xeral da INTG
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SENTÉNCIA HISTÓRICA

DIREITOS DOS-,ANIMAIS -

Dez anos despois QOS históricos~ enfrentamentos
anúlase a cóncesión

O costume español da
tauromáquia está a receber
cada vez máis críticas de
parte, ·tanto de asociacións
defensoras dos animais,
como de cidadáns contrários
a esta prática. A oposición
abrangue non só ás
"corridas", senón aos
diversos festexbs e
actividades que utilizan a

Baldaio:
por fin chegou a' victória
A Audiéncia Territorial de A
Coruña decretou a nulidade
da concesión de 2 millóns de
metros cuadrados que unha:
empresa privada ocupaba ·
nas marismas de Baldaio

dende hai 40 anos. Os
viciños ganan asi unha
batalla que pásou aos anais
do nacionalismo pola
contundéncia dos
enfrentamentos como o

'As Corridas de tauros son

niz¿;in unha manifestación, despois
dunha misa .que oficiaron os cregos Mancho .Valcárcel, Domingo
Martínez e Leopoldo López, que
ocupou a praia precedida por uns
gaiteiros. ·
O 24 de Abril dese mesmo ano
a Garda Civil, en número qe cen,
prevendo unha · nova ocupación
montou co.ntrois por todos os acasos.
.
O 8 de Maio, e ainda que fora
negado o permiso para manifestarse, reúnense en Carballo máis
S? de 5.000 persoas .chegadas de
s toda Galiza. Pola tarde perto de
~ duas mil persoas diríxense ao cimentério de Lema para render hoMobilización en Carballo en Maio do 1977.
maxe a memória do viciño Manoel
Rodríguez, que fora sorprendido
A sá do contencioso administrati- A loita vecinal
mariscando ·e abrigado a camiñar
vo da Audiéncia Territorial de A
cun saco a costas até ·o cuartel da
Os . viciños protestaron xa desde
Coruña decretou a nulidade da
Garda Civil, morrendo dias desun primeiro momento esta conceconcesión outorgada a unha · empois. Lego os veciños acordarían
sión, pero non obtiveron nengunpresa que e~lotaba as marisma
facer unha ocupación simbólica
ha resposta até que en 1966-67
da Praia de Baldaio en Bergantida praia e ainda que est;:i.ba a Garrematou a primeira etapa de extraños, estimando o recurso interda Civil dirixíronse alá con bandeición.
posto polos viciños, pechándose
ra branca. Cando estaban· -a uns
No 1970 as 6 Has., -de · conceasi unha loita de máis de 40 anos
pasos comezaron .a lanzar botes
sión convértense en . máis de 200
para recuperar. este lugar de grande fume e pelotas de goma. Os'lae a empresa denomi ada "Baldaio
des posibilidades de marisqueo
bregos decidiron. facerlles frente
S.L." comeza a facer pistas e ir:iípara uso comun.
comezando un combate "carpo a .
cia a extración de area en grandes
carpo". O balance foi 30 manifesA . concesión fora otorgada no
cantidades, instalando postes etantes feridos de diversa conside1948 soQre unha su_perfície de cart~is de proibi_d o o paso, poñenración, e un deles, Farruco, ten
máis de dous millóns de metros
do gardas vixiando e construindo
que ser intervido cirurxicamente
cuadrados para a cría e engorde
unhas comportas para desecar a
por ter as costelas cravadas no lide peixes e depósito de marisco
marisma e a~ulagando os mellares .
vián. Oliva, a· sua muller, os dous
a favor de . Xan Canedo e Manoel · ·pastos da redonda.
.
de idade avanzada, tamén ten que
Gesto. Ao longo de.s tos anos a tiOs viciños recorren á Garda Ciser internada. No outro bando 1O
tul.aridade cambiou de mans e;
vil,· pero nada.' Logo, uns 200 paGardas Civís tamén son feridos 1 ,
ainda, de nor:ne empresarial.
ralizan durante cito dias a maquitendo que ser internados 4 na renária. Era o ano 1965.
A concesión era por cinco _anos,
sidéncia. Moncho Valcárcel, FranA comezos do 1977 todos os viporrogábeis po'r un máis, comprocisco Felipez e Xosé Esmoriz, fociños de Lema trasládanse en aumeténdosé a empresa a facer
ron detidos acusados de manifesobras e mellaras, utifizándooa só tobuses a Gorme con motivo da·
citación a dous compañeiros por . tación ilegal.
como parque de marisco e pis-cicultura. ·Pero as mellaras, para as mariscar sen permiso. Aquí comeSeguen as protestas, as sentaque _dispoñian dün . prazo de seis za a direción da loita 'p or parte das
das di.ante do Axuntamento de
meses, nunca se fixeron. Tampou- Co,misiós Labregas.
Carballo, os peches, as concenE o 3 de Marzo de 1977 e· os
co nunca se comercializaron os
tracións eñ A Coruña, seguen as
productos de pesca nen de maris- viciños de Lema ocupan simbolidetencións ao tempo que planteco, mália as contínuas prórrogas camente a praia e o dia 1O dese - xan a explotación racional da
concedidas, -dedicándose á extra- mesmo mes volven ocupala. ·Pera
mesma como alternativa, constición de area, polo que foi multado fai acto de preséncia a. Garda Civil
tu índose a Sociedade-Cooperati·
va de Acuicultores de Lema-B.alnalgunha ocasión o xerente da e desalóxaos.
Posteriormente as CC.LL. orgaempresa.
daio, que, agora, gañou o recurso.

i

·

BA unA

·

E'ÁN DE su&SC~I~ !!~vez cuberto en MAi

.... :...

*

ªº

.

7

o Estado espa~o .
.
ubscricións. t?aradxunto.
S\alón banca(~¡,_~ 125 pta.) .
.
O Reembolso
71 - Vigo.
do mundo.
,
Apartado ~ 3
b) para o re~~ncário adxunto.de A 1l()8A. nJlll.A..
O Cheque rnacional a nome
'V )(iro \nte
.

[j

sTE CASO coBR~R

.

······

i~i~;;.;.~::/:/(/\/:/://·}?(/:·/:/:/~~\:;p~:~·~:::::~::~t~.
povoación ··············
!ISBA por un ano
11
eriódico
A
'base ªo P
:-.
Subcre
- ol)'
, ~
do mundo,.
(Estado espan~· 200 pta. (resto
.
5 600 (Europa , .
- 1

Como e onde apareceu o movimento para a liberación animal e
'
particularmente a ALA?
As primeiras asociacións para ~o~
cienciar ás persoas sobre os d1re1tos dos animais nasceron en paises anglosaxóns. Por exemplo en
Inglaterra, a Sociedade para a Prevención da Crueldade cos animais
(SPCA) formouse a partir dos esforzos dun grupo de activistas por
acabar coa "tradición" de enfrentar
cans de pelexa con tauros e osos.
Finalmente isto foi declarado ilegal,
e continuou o labor altruista destas
persoas. Hoxe en dia, o SPCA de
Inglaterra e Estados Unidos, é pioneira con outros grupos na loita de
liberación animal da crueldade.
ALA orixinouse a raiz da necesidade de acabar coas lacras do
noso país en tomo aos animais.
Comezando palas corridas de tauros; festas patronais, onde os animais son torturados até a morte;
abandono masivo de animais domésticos, a consecuéncia do desinterese das autoridades por criar
un censo canino, fomentar a esterilización dos animais para que non
se reproduzan e evitar, desta forma, o tráxico destino de cans e gatos, que son abandonados durante
períodos vacacionais, enviados a
laboratórios de experimel"!tación,
sometidos a tratos vexatórios, etc.
Estamos en contra da caza, organizamos campañas contra o uso de
peles, Q emprego de animais nos
espectáculos alleos ~ natureza, o
cautivério dos animais en zoolóxicos (ambos están unidos, xa que a
cotio se . producen trasvases de
exemplares entre o circo e o zoo).
Un aspecto importante da nosa
loita é a mellara do sistema de sacrificio nos matadeiros e a erradicación das matanzas nas vilas.
A relación entre os movimentos
de liberación animal e os grupos
ecoloxistas é bastante fria. A que
se debe isto?
lso non é totalmente certo, aaao
que contamos co apoio de grupos
que de verdade teñen un plantexamento ecoloxista. Pero entendo o
que quer dicer con isto. A liberación animal é unha liberación do
sofri,mento e tortura a que son so-

.

scuLAS)

porta ve
para la
sinala, ,
pontos
organiz
temas.

metidos os animais. A ecoloxia ten
o seu campo na protección dos
ecosistemas e a pervivéncia das
espécies, en tanto que esteñan en
perigo de extinción. A liberaci~'.>n
animal preocúpase polo respe1to
cara os seres vivos, independentemente de que podan desaparecer
ou non do Planeta; quer dicer, nós
ocupámonos do sufrimento distas.
Debo engadir que nós somos e~o
loxistas e que calquer ecolox1sta
de corazón debería estar de acordo cos nosos obxectivos.

As piores prácticas en
Madrid e Murcia
Cales son os ataques máis frecuentes á integridade dos animais
no Estado español?
En España ademais das corridas
de tauros, ternos as festas patronais (aqui son sacrificados de forma cruel tauros, cans, gatos, galos, parrulos, burros, etc.). Existe
unha rede organizada de pelexas
de cans, ademais de seren práticas
comuns en moitas zonas de Madrid, Múrcia, Maiorca, Las Palmas
de Gran Canária. Ainda que onde
se produce o groso disto está en
Madrid e Múrcia.
A caza e o comércio dos animais
pola sua pel constitue un trRfico
millonário de extorsión aos animais; captura de animais para a
sua venda na rua etc.
O governo ten amosado algun interese por estes temas?
Até agora o governo non se preocupou en absoluto polo simple motivo de que grandes negócios mon-
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··~egundo a "Alternativa para la Liberación Animal"

rexistado o. 8 de Maio do
1977, cun saldo de 30
manifestantes feridos dunha
parte e 1O Gardá.s Civís da
outra e tres detidos.

AlfOSAtDBA

violéncia contra animais. A
polémica alcanzou tamén nos .
últimos tempos á ·Galiza, ante
o próposito do alcalde ·
coruñés de construir un
auditório transformábel en
praza de tauros e cuxo custo
está calculado en máis de mil
millóns de pesetas. Pola sua
parte o PSG-EG ten
apresentado xa ante o

as nos;
tas. Pe1
se erra1
atitude
sións a
des res
lntema1
nexión
pos dei
Estarna
grupos
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Cales
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Entrar
adrid
arr
atropel
efectue
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dado e
sobre (
soas ~
casos,
dirixiloi
dición~

parlamento galego unha
proposición de lei contra as
corridas de touros e as ·
pelexas de animais. Patrícia
~u Alvarez, madrileña, ·.
portavoz de ALA (Alternativa
P.ara la liberación animal)
sinala, a continuación os ·
pontos de vista da sua
organización sobre estes
temas.
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táronse ao redor dos animais, que
son considerados como unha mercancia máis. Este ano próximo está
previsto que se faga unha lei de
protección dos animais, ao estilo
da que xa se fixo en Cataluña, xa
veremos de que consta. No 1988
aprobouse a leí de animais de experimentación en laboratórios e
praticamente non trocou a situación anterior.
Que opinion ten ALA das accións
realizadas contra peleterías, tendas de animais e outros estabele. entos dedicados ao tráfico e
comércio de animais?
ALA é un grupo de activistas, pero
as nasas accións non son violentas. Pensamos que a violéncia non
se erradica coa violéncia e a nosa
atitude é a do diálogo, e en ocasións a presión sobre as autoridades responsábeis.
Internacionalmente hai unha conexión clara entre todos os grupos dedicados á loita animal?
Estamos relacionados con moitos
grupos da Europa, Estados Unidos
e Sulamérica. Hai duas semanas
reu nímonos con eles en Bruxelas e
contamos co seu apoio e colaboración nas accións conxuntas. A
nasa asociación pertence á WSPA
(World Society for the Prevention of
Cruelty to animals).
Porque o espectáculo taurino segue a gozar de todos os favores
oficiais?
A razón é moi simples, trátase dun
negociazo para uns poucos, que
pon aos animais nun papel de mercancia, de compra- venda cun tráxico final.
Cales son os vosos proxectos
imediatos?
Entrar en contacto co concello de
adrid para que poña un servício
ambuláncia para os animais
atropellados, unha clínica onde se
efectuen esterilizacións de animais,
mellorar a situación dos albergues,
dado que non existe control algun
sobre eles·, e están a cargo de persoas particulares na maioria dos
casos, sen méios suficientes para
dirixilos ou ter aos animais en condicións.
O

Sobre estas liñas Abel Caballero.
segundo o debuxante Hermida. ·A
esquerda unidade de ferrobus
ainda en circulación

Despido de 200 traballadores e desvio de orzamento ·para o eixo
Madrid-Barcelona-Sevilla
{

Paralisadas ·as obras do ferrocarril
previstas na Galiza
,

.

Case duascentas persoas,
contratadas nas obras de
renovación de vias en
diversos pontos de Galiza,
recebiron xa as cartas de
despido ante a paralización
das mesmas, anulando deste
modo, e de maneira
surprendente as de por si
insuficientes melloras
previstas na Galiza. Refbrmas .
como as que se estaban a
realizar no tramo SantiagoLalin quedan asi conxeladas.
Esta circustáncia ven
sumarse ao esquecimento da
Galiza no novo Plan
Ferroviário, asi como na
reforma anunciada de ancho
de vias.
Os perto de douscentos despedidos que até agora formaban parte
de empresas contratadas na realización de obras de mellara das liñas de ferrocarril na Galiza, veñen
de producirse ante a arde de paralización das mesmas. Os 90 mil
millóns reservados, ao parecer,
polo Plan de Transporte Ferroviário para investir no noso país, tal
e como anunciaron preeminentemente diversos meios de prensa,
parecen lonxe de confirmarse. Moi
ao contrário, produciuse o abandono de obras xa en marcha,

.

como é o tramo de renovación de ·Mesmo coas reformas non nos paradas. Tamén se verá reG'..J-...
cido o tempo da viaxe Galiza-Mavías entre Santiago e Lalin.
se poderian superar os 90 drid
grácias as obras do GuadaNo tramo mencionado dase a Km/h.
rrama.
circunstáncia de que as obras
Os proxectos de electrificación,
quedan na meta9e. Encóntrase Lembremos que, nen coa posta en
actualmente realizado o tramo prática de todas as reformas, ago-_ previstos segundo algunhas infor- Santiago- Susana e Bandeira-La- ra paralisadas, os trens poderian macións, tampouco se poderán
lin, quedando paralisado o trél4<ec- . circular · a velocidades superiores realizar na sua maioria dada a eleto Susana- Bandeira. Non se fixe- . aos 90 km./h .. Teñamos en conta vación de vias e a consecuente
ron, por exemplo, 9s cámbios de que qs cálculos empregados nas faltá de espácio para ·a instalación
agulla, nen as novas vias de esta- obras· a realizar defínense en fun- de catenárias.
Do crzamento de 90 míl mi.llóns
cións. As únicas reformas de vias ción da velocidade eleita previaprevistas incluen os tramos San- mente. En base a esta eleición desglosado polo Ministério de
tiago-Lalin , que queda .así parali- planifícanse as obras. Así os 140 Transportes, do e-ar· era titular no
sado e Lalln-Ourense, xa realiza- km./h. de velocidade anunciada momento da paralización o galego
en determinados tramos r'equeri- Abel Cabailero, unicamente podedo.
Este feito pon, a partir de agora, rian· por exemplo uns rádios de rán ser verificabais os 5.259 mi- ·
nun certo perigo a seguridade viá- curva de 600 metros (que actual- llóns previstos' para pasos a nível.
ria ao unirse tramos reformados mente se realizan a 400) e unh9
con traxectos onde a via vella reú- transición de 150 (sendo a previs- Beneficiado o eixo MadridSevilla-Barcelona
ne unhas perigosas condicións ta nas ·obras actuais de 115)
con travesas podres e carris gasTal e como se ven repetindo- nas Unha das razóns expresadas para
tados. As tres roturas de carril . informacións difundidas poio Mi- a paralización das obras previstas
producidas até agora non causa- nistério a este respejto, anúncian- na Galiza seria a .falta de materiais,
ron desgrácias ao ser detectadas se unidades (automotores} capa- en concreto a incapacidade para
tempo.
ces de alcanzar a velocidade de producir neste momento suf:cienA razón desta surprendente pa- 140 km./h., do cal se deduciría tes carris e travesas.
En calquer caso o beneficiário
ralización poderia vir dada, tanto unha notóbel redución de tempos
pola suposta incapacidade do ·go- nos diversos traxectos (A Coruña- • do cese das obras será o eixo Ma.:
tr'iángl•lo
verno autonómico para facer fren- Vigo: 1 hora 48 minutos; Ourense- drid-Sevilla-Barcelona,
t~ a unha medida dest~ tipo, como
Vigo: 1 hora 17 minutos, etc}. Su- cara onde será destinado o orzapolo feito de que as melloras pre- posta, máis unha vez, falso, poiS' mento até agora previsto ria Galiza. O ministério será agor-a o envistas non cumprian xa os mini- ·se o material motor permite esas _
mas requeribeis para o desenvol- . velocidades, non o permiten as carregado de facer frente ás indevimento axeitado da estrutura do vías, nen sequer coas reformas nizacións dos traballadores despedido~. mentres que as emp·referrocarril Jlª Galiza, cla(amerite que.estaban previstas.
descriminada a respeito doutras
As 'Únicas reducións estimabeis ~as receberán a cámbio novas
zonas do estado (ver números an- serán as derivadas do estabeleci- contratas no perímetro xeografico
O
teriores de A NOSA TERRA).
mento de trens directos con me- indicado.

ª
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f: PROGRESO
Un libro editado por ADEGA e
promov.ido polo Concello de Fene,
que aclara-un tema polémico cando
móis ·o precisamos.
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SANIDADE PENITENGIÁRIA?
RAMÓN MUNCHARAZ

°
°

saben que un "castigo sanitário" ben dosifiAs análises que se realizan normalmente o -0 o o 0 o 0 0 º .0 0 ~ 0 0 ,o 0 0
o o ~ o o oo o oo o oo o oo o o
cado e ·administrado pode ser un arma de
sobre do funcionamento do Sistema Peni0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
primeiro orde para conquerir eliminar a contenciário (SP) estatal ' redúcense, como
0
0
0
0 - 0 °0
0
0 ° o0
0
0
flitividade do preso. Porque do que se trata,
acontece cando se somete a crítica o siste- o 00 o o 00 o o 00 o o 00 o o 00 n o 00 orna instit.ucional público, a unha dialéctica
o o 0 o o 0 o o ·0 o o 0 o .o 0 o o 0 · un ha vez que a persoa non teña .posibilidades de criar conflitos "sociais''. , pola sua
. de numeros (nivéis de financiación, de -re- · Oo oO o Oo oO o Oo oO o Oo oO o Oo oo ·o O·o o. O o
c;;ondición de preso, é obter o máximo becursos, eficácia na xestión, etc.,) No eido _0 o o o 0 · ó 'o o o o 0 o o o o o o o
0
0
0
neficio da sua reclusión que pasa necesada Sañidade. Penitenciária reproduciriase
o 0 o 0 o 0 o 0 o 0 o ·_
o o o o o o
0
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0
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o
o. 0o
riamente polo acatamento, condicionado
idéntico erro se prescindíramos e contexo
o
o
o
• o~
ou imposto, da institución penitenciária con
tualizar todos os nosos dados (proporcio- 0 0 e 0 0 0 0 o 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0
0 o
0 o
·
todo
ó que este feito implica e o preso sexa
nados moitos deles polo proprio sistema)
o
o
o
o
o
ºo
·o
~
o
0
0
ou non doente.
·
no conxunto da estratéxia.xeral penitenciáo o : o o ~ o o ~ o o ~ o. o ~ o o
ria deseñada polo poder político, (o que deo 0 o· 0 -0 _0 o 0 o o 0 o o 0 o o 0 o
Desde·a dinámica interna das institucións
fine e dá auténtico contido á sua auténtica 0o o o0 0o o o0 0o· o o0 0 o o o0 0 o o o.0 0o o o0
da Sanidade Penitenciária até a propria refunción.) Porque ninguén pode _estar máis
ó 0 o
0 0 o 0· 0 o 0 0 o 0 0
lación doente-médico, todas as actuacións
0 0
afastado-da realidade se- pensa que a Sanio o 0 o o 0 o o 0 o <? 0 o o 0 o o 0
sen excepción están determinadas polo de0
0
0
0
0
0
dade Penitenciária é "un ejdo máis" do res- o 0 o .º 0 o o 0 . o o 0 - o o 0 o o 0 o
nqminador comun do réxime e disciplina
to da · Sanidade Estatal. Moito máis inxé0o 0 0 0 ~ 0 0 0~ o 0 0 0 o 0 0 0 o ~o 0 o
penitenciária. Se a institución e relacións
0 0
nuos demostrárian ser, polo mesmo; aque- . o o o o o o o o o o o o o o o o o o
sanitárias extra-carcerárias contradin a leles que desde· unha instáncia .profesional, o 0 o o 0 o o 0 o o .0 o o · 0 o o 0 o
galidade do próprio sistema cando se pri0
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producir unha misma mudanza na sua eso
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mente se proclama na Leí Xeral de Sanida•
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- trutura e funcionamento. Erro no que cai0 o 0 0 9 0 0 o -0 0 o 0 0 o n 0 o 0 de
.o seu carácter público, no eido da Saniron, na décrada dos 60,. autores como Goffo 0 o o 0 .o o 0
o0 o o 0 o o0 o
dade penitenciária reprodúcese idéntica
man, Lemert ou Becker .ao presentar o proo o ~ o o ~ o o ~ o o ~ o o· ~ o o :
coritradición. Claro está que aquí non está
ce$O de exclusión· de doentes psíquicos e 0 e;> 0 0 0 o. ºó 0 o 0 0 0 o_0 0 0~ o 0 0 0 o 0 0
centrada nas suas vías de financiación nen
delinGuentes (e a sua póste~iqr instituciona_0 o 0 - 0 o 0
0 o 0
0 o 0
0 o 0
0 o 0
no tipo e cantidade de povoación acollida.
lización e estigmatización) como resultado
o o 0 o o 0 o o 0 oo 0 o o 0 o o 0
Aquí a contradición está entre os obxecti0
0
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do enfrentamento do -indiv.íduo contra o Es- -o o o ó o o o o o o o o
vos que se di procurar (tratar, reabilitar e
tado, esquecendo que dito enfrentameoto o0 oo 0 000 oo 0 º. º0o
o 0 00 o
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reinsertar) e a realidade dunha asisténcia
0
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só ten lugar, na práctica, e toma auténtico
0 0 ·o 0 0 o 0 0 o - 0 0 o 0 0 o 0 0 · o
sanitária cuxo parecido coa da sociedade
significado, cando se produce dun xeito coo o º -·o 0 0 0 º -o 0 0 0 0 0
extra-carcerária (incluso con todas as tre0
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o
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Cando se revisan os idílicos textos das
político que trata .de impor.
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leis e posteriormente se ten a oportunidade,
Poderíase pensar que este plantexamen- ~ 0 0 o 0 0 o 0 - 0 o 0 0 o o -~ 0 o. 0 0 o
coma a tiven eu recentemente, de achegarto non seria extensivo ás institucións da Sa- o 0 o o 0 o o 0 o o -0 o 0 ° 0 o 0 o
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0
0
0
0
0
nidage peniténciaria ou que o réxime peni- · o o 0 o ~ o 0 o o 0 o o 0 o o 0 o o 0
ten a sensación de atoparse nunha enorme
oo.
oo
·
o
o
oo
oo
oo
tenciário atenuaría o seu regulamento para ·
o
o
o
o
o
o
e tráxica farsa. Unha. farsa constatada nas
'
o o o o o_
- o o_ 0 . o o o o o o o o o o
aque 1es presos/ as con probl emas de sau0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0 0
poucas ocasións cos profisionáis da Sani0
0
0
0
0
0
de. Nada máis lonxe da realidade.
o o o o o o o o o o o o
dade ternos para contactar co problema.
0
0
0 o o 0 o o·0 o o 0
o
o
o
o
o
o
Na lóxica da _represión penitenciária, os
o
o
o
o
o
o
Mirai, se non, os informes da Asociación
. . ' .
coi'd ad os sanitarios,
po 1a contra, d e'bense 0 o o o0 0 o o o 0 0 o o o0 0 o o o0 0 o o o 0 0 o o o0
dos DireitÓs Humans de España sobre o
0
0
0
0
0
0
adaptar, e estar permanentemente supedio o o o ·o o o o o o o o
Centro Especial de Huesca ou os realizados
-- tados, aos obxectivos.devanditos. lsto cono. o 0o o o o0 o o o0 o o o0 o o o0 o o o0
pota Comisión de Lexislación da Asociación
levá que, desqe a própria estruturación do ° o 0 ° o 0 ° o 0 0 0 ° o ºo.oº o 0
o0
Española de Neuropsiquiatria nos de Caraespácio hospitalário até as relacións entre 0 0 o 0 0 0 0 o 0 0 00 o 0 0 C? 0 ó o 0 0 00 o 0 0
bar:ichel
e Foncalent. Todas eles confirman
médicos e doentes, sistema de vida dentro
o o 0 o o .0 o o 0 o o 0 o o 0. o o 0
o devandito e aportan dados arrepiantes
0
0
0
0
da institución: tratamentos, etc., todo esté o 0 o o-º 0 o o 0 o o 0 oº. o 0 o o 0 o
·que semellan un . tratado descriptivo de
disposto para garantir a· continuidade da o 0 o o 0 o o 0 · o o 0 o o 0 o o · o
todo tipo de torturas, vexacións e abandoo o o o o o o o o o oºo ·
condena. Conleva, ademáis, que a totalida0 0 o 0 0 o 0 0 o ·0 0 o 0 0 ~ 0 0 o
no. E isto para os presos que se supón es0
0
de do persoal asistencial, desde .os médi- . 0 0 0 0 0 · 0 0 0 ° o o 0 o
tán
nunhas condicións de meirande inde0
0
0
cos ao persoal de enfermeiría,- deben supe- o 0 o o 00 o o 0 _ e o 0 o o 00 do 00 o
fensión ... Pero a situación persoal do preso
·
·
·
f
·
·
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
d1tar os seus cnterios pro es1ona1s, prograo· o
o
o
o
o
o
nunca importou a verdugos e carcerejros.
0
0
mas terapéutrcos e á sua relación cos o o o o0 0-º o o 0o o o0 0o o o0 0 o o o0 0 o o
E senón que lle pergunten a Antón Arias
0
0
0
0
doentes ao marcado polo réxime peniten- 0 ° o o
o o
o o
o o
o o o o
Curto que cando foi conducido o día 14 de
ciário.
o0 o o0 o o 0 o o0 o o 0 o o 0 o
Xullo pasado desde o Hospital Xeral Peni00 o 00 o 00 o º º o 00 o 0 0 o
Os descubrimentos científicos no eido da 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 . 0 o
tenciário de Carabanchel ao "Gregario MaMedicina, psiqúiatria e psicoloxia, pedago- o 0 o o 0 o .o 0 o o 0 o o 0 o o 0 o
rañón", estando escaiolado de brazos e
xia e ciencias saciáis lonxe de server á rein- - o 0 o o 0 ó o 0 o o 0 o o 0 o o 0 o
pernas. incapacitado para ter a mínima au00 o 00 o 0 0 o 00 o 00 o 0 0 o .
tonomia para funcións tan básicas como
serción social, tratamento ou reabilitación _
o
o0 . . o
o
o
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vestirse, asearse ou xantar se lle obrigou a
dos presos, se transforman dun xeito abe- 0 o . 0 0 o 0 - ~º 0 0 o 0 0 o 0 0 o 0 0
0 o
rrante, en mostruosos sistemas de tortura o ~. o
o 0 o o0 o o 0 o ,
ser esposado tanto á ida como á volta. lsto
"branca". Oeste xeito, se clasifica aos
.o o - . ~,
•o ~ o o ~ o o ~ o o ~
despois de ter pasasdo 1 mes no Hospital
0
0
0
0
doentes,· non para facilitar un traballo tera- ·'(·: . · -~ '':
''"! •·
Xeral Penitenciário sen receber nengun tipo
o o o o o 0 oo
de asisténcia especializada, ter sido intropéutico ou de reabilitación, senón para pro- tt.j,I.
o 0 0
0
0
dúcido nun carto eón doentes de SIDA co
ceder dun xeito mais eficaz ao seu absoluto · ..
oo 0 o ~ 0
0
0
ooxectivo de minar as suas defensas psícontrol. Coñecendo as suas actitudes, meo o0 o
0
quicas e non ter a mínima información nen
canismos de defensa psicolóxicos, confliti0
das características nen do pronóstico mévidade psico-afectiva, etc. se pode exercer .
. dico da~ su as lesións. Nada de extrañar,
sobre dos presos un condicionamento total
doutra banda, se ternos en conta que canda sua conducta; dispoñer o sistema de .
castigo máis ."eficaz",. conducir os interrodo me personei ante o Director do hospital
este confesoume descoñecer por completo
gatorios para obter a máxima información
o caso(!!). ·
ou provocaro seu derrubamento psicolóxico para inducírlle posturas de colaboración .
Tamén, os que· precisan información de- e renúncia ideolóxica.
"primeira man" do tema que lle pregunten
a Susana Lópes pota humanidade dos
No Estado espanhol existe certo retraso
plans de "tratamento e reinserción" cando,
coh relación a paises como Italia, Francia e
~pesar de estar informada a policía e autosobretodo a Alemaña rio referente á aplicaridades-gubernativas, da sua epilépsia, non
ción da nova tecnoloxia da represión careese lle prestou nengun tipo de asisténcia s~
. rária. Os cárceres cfo Estado español .cada
nitária, como consecuéncia do cal entrou
vez serven menos ao sistema. As suas defien status epilepticus (ataques contínuos
ciéncias en servizos mínimos, 0 seu hacina.,'Os .CRITERIOS MEDICOS
que poden producir a morte por .parada
mento, a infradotación de recursos, en teccardio-respiratória).
.
SUPEDÍTANSE AO
noloxía aplicada, etc. fai posíbel que aínda
hoxe cheguen denúncias neste sentido e
A outros, por desgrácia, como Bobby
MARCADO POLO RÉ-Xl_M_E_
que os maos tratos, -torturas e abandono si·sands, Francis Hughes, Patsy O'Hara, Ray-PENITENCIÁRIO'
gan a ser visíbeis polo povo. Porque nenmond Me. Creesh, Estebafl Muruetagoiena,
gunha ·reforma do sistema penitendário nen
Joxeba Arregui, ou máis recentemente Kradas suas institucións será. endexamais ou-- Tanto máis se o preso es~á enfrentado polí- kas Alberdi xa non poden respostar porque
tra cousa que pura e chá mixtificación e ra- ticamente contra o Estado.
pasaron a formar parte das "mortes natu·
cionalización, baixo novos sistemas de
A Sanidade non pode ser pois unha ex- rais", o diagr,óstico favorito na Sanidade
control da conc:tuéta e técnicas aplicadas á cepción _deste proceso. Pola contra, os Penitenciária "demócrática".
O
represión, da sua función de exterminio. ideólogos da represión policial e carcerária
Ramón Muncharaz é médico
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• O Xulgado de lns~r~c
ción de Betanzos ven deabsolver aos case 100 veciños
da comarca de Cecebre ac._.sa~
dos dun delito de desacato por
uns feitos acorridos hai once
anos, cando se estaba a constru'ir o tramo da Autopista do
Atlántico que une A Barcala con
Guísamo. A senténcia absolutória, ademais- de recoñecer que
non existen probas qu~ demostren a participación dos viciños
.nos feítos xulgados, califica de
"absurdo e extemporáneo" que
se xulguen uns feitos once anos
despois de que se produzan: "a
xustícia tardía non é xustícia" di
textualmente a senténcia, e considera que este f eito é contrário
á Constitución española e éi Carta dos Direitos Humanos, que
estabelecen os direitos dos cidadáns a que se xulguen sen dilación ·aos inculpados.
O

• Nos pasados 20, 21 e
22 de Outubro celebrou-se
en Ourense o 1 Congreso
de Fillos de Emlgrantes
Galegos na Europa. Organizado pola Asociación de Estudantes Progresistas da Galiza,
con patrocínio da Xunta, Instituto
Español de Emigráción e da CEE
(Iniciativas Xóvenes)
Inaugurado polo Alcalde de
Ourense, coa leitura da ponéncia
apresentada por Carlos Sixirei,
secretário da Fundación Celso
Emílio Ferreiro, preséncia de
Carmen García Bloise e sesión
de encerramento encomendada
á Presidéncia da Xunta frustrouse a posibilidade de afrontar seriamente a problemática da emigración para reducir o congreso
a un acto do PSOE na procura
de contactos entre a emigración
europea
Con reducida participación a
tónica xeral das ponéncias partían da análise da emigración
como -fenómeno sustentado no
atraso económico da Galiza, problemas estruturais insuperábeis,
sempre referidos ao pasado,
mais non se entrou a avaliar as
consecuéncias desastrosas que
para este país ocasiona a entrada na CEE, a derivación que no
mundo da emigración virá a resultar do desmantelamento industrial ao que Galiza está a ser
sometida. Un dos congresistas
afirmaba "que non están mal estas vacacións pagadas, para
máis nada vai servir esta viaxe".
Neste sentido resulta ilustrativo a
intervención inaugural redactada
por Sixirei na que repasa os programas eleitorais das diferentes
f orzas políticas no apartado de
emigración marxinando a aquetas que mantiveron posturas
contrárias á entrada do Estado
español na CEE.
O

• Katshuisa Omori, activista ecoloxista e anarquista do Xapón, foi acusado
hai 12 anos de colocar unha
bomba que a ponto estivo de
matar ao- emperador Hiro Hito;
desde aqueta está preso na cadea de Sapporo. O máis curioso
é que nQ xuíGio quedou completamente demostrado por moitísimos t~stigos que OMORI estabá
cáseque a 200 quilómetros do
lugar do ateAtado cando este se
realizou.
·
.
O 21 de Xaneiro de 1988,
OMORI foi · condenado a morte
. por 2ª instáncia; hai poucos días
esta senténcia foi confirmada en
terceira e última instáncia. Se a
presión contínua de grupos de
esquerda xaponeses no no · remédia OMORI será asasiríado
antes de que remate o ano.
O
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QPROBLEMA NACIONAL NA EUROPA
As formacións comunistas
mandadas por Tito tiveran
no Estado español a sua
iniciación bélica.
·
Voluntários antifascistas
desplazados en defesa da

RepúbHca española
regresarian á sua pátria
pondo-se ás ordes da
resisténcia que organizará
Josip Broz Tito á invasión
alemana no ano 1941 .

Aquel Consello Antifascista de Libertación -Naciorial daría o.rixe á
Frente Popular que
. arrecadou o 96 % do -votos
logo de ser liberada

Jugoeslávia no 1945.
Nascia a -República Federal
-Socialista da Jugoeplávia.
Ficaban atrás séculos de
enfrentamentos
permanentes, conquistas e

derrotas das nacións que
compoñen o centro
··
europeu, batallas da ·
ferocidade a que abriga .
unh~ x"eografia
extremamente abrupta .

...
Por riba destas liñas un tr.aballador do agro co seu carro de tracción
humana na feira de Pee: A suct beira unha imaxe en Kosovo, a
comunidade máis deprimida. A direita várias mulleres albanesas no
mercado de Pee (Kosovo)
_

Seis nacións, duas autonomias internas·e catro nacionalidades sen recoñeciniento

A crise do estado jugoeslavo
O milagre unitário de Tito non ñen representación gráfica , en ción _ortodoxa de inspiración febles conquistas de autonomía
imprimiu definitivamente solida- dous alfabetos (latino e cirílico). gr~ga) con intereses próprios, en Kosovo, acus~ndo á populación albanesa de "terroristas e
riedade; a tradición gueri:eira é A tendéncia dispar manten-se enfrentados
separatistas empeñados· en exmais intensa do que as melloras na análise doutras.. actividades
acadadas polo "socialismo de sociais (música, arquitectura ... ), ' O conflito surxido no 6omezo pulsar aos cidadáns doutras eteconomia, xeografia; o actual deste outono ten orixe nas am- nias" . Se tradicionalmente ten
nova v1a" que experimentaron
Estado da Jugoeslávia é unha bicións do nacionalismo de.Sér- sido un grave problema a reivinos membros da Liga Comunista
mistura de étnias e relixións (ca- bia, liderado por Slobodan Milo- dicación de Kos0vo por acadar
da Jugoeslávia no pouco mais
de meio século de história. O tó ica, islámica, o~odoxa e frac- sevic, nun definitivo é3:taque ás cotas · mais elevadas nos orzaestado plurinacional sofre a
mais grave crise desde a ruptura
con Stalin
O Estado está composto por
A entrada na Jugoeslávia por estrada é para nós dos que terman coa cabeza. Unha estrada inexisseis
Repúblicas
(Eslovénia,
por Trieste, soberania italiana reivindicada polos tente, camiño no monte, introdúce-te por AndrijeCroácia
Bósnia-Herzegovina,
eslovenos, baixo un estreito c.omboio de automó- vica en Pee, cima das caréncias nun estado soSerbia, Macedónia e Monteneveis a rente do Adriático que transporta turistas cialista con particulares que atesouran cantas
gro) cada unha co seu governo
de centro e norte europeu á procura dos calores bancárias en dólares; "desequilibrio" que non dee asemble1a lexislativa, máis
da Grécia. Por iniciativa particular van saindo, fine a totalidade do problema. Povoación albáneduas comunidades autónomas
como fungos, simulacros de restat1rantes, hoteis sa que procura manter-se perto do país viciño,
na República de Sérbia sen ree parques de campismo. Velaí a primeira das ca- que coñece os rueiros dos montes . polos que
coñecimento oficial de nación,
racterísticas da "via jugoeslava para o socialis- achegar-se á seguridade. Que . trabalia turrando
Voivodina de influéncia húngara
mo": o turismo, sen controlo. O país vendido ao dos carros sen ter nen besta, acollendo-se á feira
ao norte e Kosovo no sul cun
peso. A fermosísima confusión de Spl it, a maxes- semanal como salvamento. Parece-lles abando a
85% de povoación albanesa.
tuosidade do refúxio bucanero en Dubrovnik, autonomía admin istrativa, están servidos- amais,
Catro nacionalidades máis non
transformada en dólares turísticps. Fuxida para o por isa é necesário manter .novas marxinacións.
disfrutan do estatus. Tres idiointerior por Titogrado, cidade dormitório na que O progreso, o consumo , a banca e ~ gasolina son
mas principais, dos doce recolliagora mostran as su as razóns os xenófobos sér- asuntos de BelgradoJ Sarajevo ou Zagreb. No Kodos na Constituición (esloveno,
bios, na fronteira albanesa refuxian-se do furacán sovo, miserábel, meninos de pé descalzo, fame,
servo-croata e macedónio), te-· os cidadáns de Kosovo, gardan a miséria nos far- indixéncia absoluta. O fracaso da "nova via". O

VELLO PUZZLE; NOVA VIA

VIAXES DO
)

3

OUTONO

ÍNDIA
MARROCOS
··
2 rotas de 1 cada unha. Índia Central e Ne- · Rota de 20 días visitando a :;na do Rif; as
cidades imperiais de Fez, Meknés, Marrakech
pal, visitando Delhi, Rajasthan, Agra, Benae Rabat; o Parque Nacional do Toubakl; as
rés, Bombay, Kathmandú e Pokhara. Précio:
Kasbash, á beira do Deserto do Sahara. Pré, 196.000 .Pta. Saidas: (Índia Central e Nepal) . cio:
68.000 Pta. Saidas: 1 ·ao 20 de üutubro;
4 ao 31 ,Outubro; 1 ao 28 de Novembro e
1ao20·de Novembro.
Saidas: (India do Sul) 4 ao 31 Outuqro.

ALXERIA:
EXIPTO-XORDÁNIA
i mes en autocaravana acondicionada, visitando Cairo, Aswan, Luxor, 2 días en falúa
polo Nilo, Mar Roxo, Sinaí, Petra e Amman.
Prédo: 175.000 .Pta. Saidas: 2 ao 20 de Outubro; 2 ao 29 de Novembro.
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Solicita o noso Folleto de Viaxes

-·

KÉNIA
24 días recorrer os grand~ parques naturais,
aldeas como Nairobi e Mombasa e as maravillosas praias do Índico. Prédo: 208.000
Pta. Saidas: 6 ao 29 de Outubro; 2 ao 26 de
Novembro.

1

mentas do Estado, minorizado
polo seu ·carácter de autonomia
administrativa, no resto do país
supon-se-lle ao novo nacionalismo de Sérbia unha caste de revanchismo que procura a nexemonia daquela República en
todo o Estado. O problema ten
divid!do á povoación, a pantasma da guerra retorna e hai cidadáns armados dispostos para a
~1oita sen ter clara conciéncia da
posición do nemigo. A pobrísima Kosovo padece fúrias e miséria e prodúcense demisións
en cadea dos dirixentes comunistas.
·
Volven as convulsións en
Centro-europa qiue non cesaran
dasde que no século 111 os po- ·
vos eslavos foran desplazados
cara á península balcánica, empur~adios por tribu,s dos Urá.les e
do Cáspio. A loita pala dominaciión do território só cesaría até
a chegada de Tito e os partisanos ao poder, a herdanza da
unidade non foi consolidada. O ·

L

A. MASCATO

xerino, as grandes dunas e as cidades oasis
como El Golea, Ghardaia, etc. Précio:
79.000 Pta. Saidas: 30 de Setembro ao 16
de Outubro; 4 ao 20 de.Novembro. -

E ademáis, Trekkings polos Annapurnas
pola Patagónia en Novembro;
e polo Aconcágua en Decembro . .
~n. Outubro;

O GRANDE ERG OCCIDENfAL .
Viaxando durante 17 días para -wñecer as Tamén tarifas aéreas económicas a calquer
roáis impresionantes paisaxes do Sahara Al- . Jugar do mundo...
·

aDsuz
CLUB DE VIAJEROS

Rondo de Sont Pere, 11. f:f Jo.· 08010· Barcelona· TIF.: 302 50 81
Lede$fTio, Z 1º izqda •48001·8ilboo ·Tlfs.: 424 42 65-4Ú 22 15
Rodriguez San Pedro, 2.0f. 1202·28015-MQdrid·Tlfs.: 4451145
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CARTAS
ELEICIÓNS EURO.PEAS

Observo asombrado como nes~
tas últimas semanas e en diferentes xornais (Voz, Diario de
Galicia, ANT) aparecen artigos
·ou comunicados que . ·reflexan
unha estraña coincidéncia de argumentos. -á hora de criticar aproposta do BNG ás eleicións
europeas.
Nada teria isto de extraño se
non fose porque os seus autores
son tan dispare~ e mesmo antagónicos entre si como Esquerda
Galega, Manuel Carneiro e Car- ·
Jos Luís Rodríguez. Como se ve,
o meu asombro ten fundamento,
e · chega a pasmo cando vexo
que mesmo no caso de M. Carneiro e C. L. Rodríguez os seus
artigos ch_egan a ,cáseque coincidir nos títulos: "E a unidade filha
da pataca?" (ANT nº 359r e "La
alianza .de la velocidad y el todno" (La -Voz 18/1 O) respectivamente, ·o cal lévame a pensar
que por riba das abismais diferéncias ideolóxicas que separan
aos seus autores, a ambos preocúpanlles as políticas de alian- ·
zas, os cocidos e o BNG. A combinación destes tres elementos é
tarefa teórico-culinária que cada
un resolver desd'e o seu prisma
particular;
Pero onde xa coinciden, en
fondo e forma os tres incisivos
articulistqs, é en avaliar a proposta do BNG én base á r~spos
ta que a ela deron os chamados
"" "lndependentes de Lugo". EG
pergúntase se o Quiroga é de esqtJerdas, C.L. Rodríguez se .é independentista · e · M. Carneiro
cuestiónase acerca do nacionalismo do alcalde lugués áo tempo que descobre silenzos cómplices e .estratéxicos no BNG da
,,
cidade amurada.
Non se perguntan en troques
por que todo un señor alcalde
dunha das sete vilas máis importantes da Galiza, con poder real
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e por .ser favorábel á CEE (polo
tanto contrário á Galiza). ·
-Tamén .agardo que, visto
que Txema Montero · nos dous
anos que leva de eurode-putado
ainda non apresentou moción algunha pedindo a retirada da Gali-za da CEE e a nosa Autodeterminación Nacioñal, a FPG propoñg.,.que un .Qalego encabeze a lista de HB ás europeas, a ver se
asi.
,
Advirto tarrién á FPG que se
segue sen denunciar o estado de
cousas a. n ível municipal na cidade de Vigo, exponse a que M.
Carneiro os acuse de conivéncia
co PSOE.
O
FRANCISCO VILAS FORMOSO
(Vigo)

en praza e que non necesit;:i do
BNG para nada, moléstase en
contestar unha proposta que nen
tan sequer, en princípio, ia a el
dirixida.
As bulras dos nasos escrebidores lémbranme .aquela pintada
do Maio francés "cando o sábio
sinala á Lua.. o parvo mira · o
dedo" Aqui mais parece que algun "listo" quer que - miremos
para o dedo do Sr. Quiroga mais
que para a lua da propo~ta do
Bloque.
Mais para ser xustos, hai que
romper unha lanza en favor de
M. Carneiro, que polo menos esfórzase en dar alguns argumentos políticos qúe xustifiquen a
postura da sua organización, ba·sicamente a non contemplación
das réivindicacións de autodeterminación nacional e a retirada da
Galiza da CEE.
O que lle quero dicer sr. Director, é que a min C-.L. Rodríguez

DEMOCRÁCIA
O Comité Local do PSG-EG de
Cuntis vese na abriga de denunciar · diante da opinión pública a
total falta de respeito pola democrácia e as suas leis vixentes por
parte do alcalde de Cuntis, xa
tanto me ten o que .diga, pero
que desde o mes de Xuño non
doime· que nacionalistas como o
ten convocado niflgún Pleno OrPSG-EG e a FPG utilizen á clase
dinario, pésie ao art. 78/1 do
- obreira, a Vicente Quiroga, aos
R.O.F.R.J.L. do 28/10/86 que dí:
presos ou á autodeterm_iriacióri
"Son
sesiones
ordinárias
como excusa para non acadar a
aquellas cuya periodicidad está
unidade. Que teñan a sinceridapreestablecida. Dicha periodicide e a valentía suficiente para·didad será fijada por acuerdo del
- cer claramente: "nós xa ternos
propio Pleno adoptado en sesión
decidido ir ás europeas coaliga:extraordinária, que habrá de
dos con partidos fóraneos á Galiconvocar el Alcalde o Presidente
za porque consideramos que é
dentro de los treinta dias siguien.mellar para a nosa .terra"; que o tes al de la sesión constitutiva de
argumenten políticamente e ponla Corporación y NO podrá exce- der del límite trimestral a que se
to.
Para despedirme, sr. director,
refiere el art. 46, 2, a) de la Ley
duas suxeréncias:
7/1985 de 2 de abril''.
_:._Euskadiko Esquerra xa noO art. 21.1 da L.R.B.R.L. confimeou unilateralmente o cabeza re ao alcalde, entre outras, as
de listá de "Esquerda dos p.o- funcións de convocar e presidir
vos", é J. Mª Bandrés, que hai as sesións do Pleno, Comisións
pouco estivo na Galiza loubando de governo e calisquer outros órá CEE como elemento de pro- gaos municipais. Asimesmo, o
' greso. Agardo que o PSG-EG o . art. 41.4 do R.O.F. imponlle a
recuse imediatamente por ser convocatória ·dos Plenos.
nomeado antidemocráticamente
O acordo que se adoptou no

. Pleno extraordinário foi o de·convocar Pleno Ordinário cada dous
meses, acerdo que o alcalde non
respeita, pésie a ser aprobado
co seu voto (quer dicer, que non
se respeita nen a si mesmo},
pero tampbuco respeita a Lei
que lle impón un tope máximo de
tres meses para facelo :
Nós ignoramos para que ten o
alcalde dedicación exclusiva,
cun soldo tan alto (asinado por
el ·e o seu grupo de psociolistos},
cando non cumpre cos mínimos
esixidos pola leí.
Queremos recordarlle co Sr.
Alcalde que o art. 194 do Código
Penal estabelece penas para os
funcionários au~oridades que impidan o lexítimo exercício dos direitos que lle corresponden legalmente aos cidadáns, camiño
que non nos go'5taría seguir.
O PSG-EG ten apresentadas
máis dunha dúcia de iniciati"as,
propostas e perguntas ao Pleno,
traballo que nas suas dimensiós
tanto cuantitativa como cualitativa, polo que vemos, ao non celebrarse Plenos Ordinários, ternos
que pensar que ten como única
finalidade servir de envoltório
dos "bocatas" do Sr. Alcalde,
negándonos o lexítimo direito de
traballar na percura dun Concello
mellor.
Asimesmo, apesar do art. 18.1
e do art. 105 da Constitución,
que lle abrigan a facilitar, prévia
pet1cións, información sobre todos o.s expedientes e documentación municipal, o Sr. Alcalde,
desde a sua prepoténcia, constituido en novo señor feudal, cun
desprécio total e absoluta pola
lei e a democrácia, cunha atitude
ditatorial e totalitarista, sistemáticamente, néganos a información
solicitada polo sistema da indiferéncia e deixadez das suas máis
elementais obrigas.
O
MANOEL FERNÁNDEZ VARELA
Cuntls (Pontevedr-a)

•
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Despois de analisar os periodos do golpe militar
(1936) e da inmed~ata posguerra (Os anos despois
-1936-1953) abordamos agora a visión do ascenso e o
fin do franquismo, t9mando como referentes desde a
~ firma do primeiro tratado cos norte-ame•·icano$ (1953)
até a marte de Franco {1975). ·A industrialización e o
desenrolismo, o inovimento obreiro, labrego e
estudantil, o pensamento político, o sindicalismo e as
loitas sociais (Castrelo de Miño, Celulosas, Ferrol,
Vigo, contra a Cuota Empresarial.. ..),. a situación
cultural, etc... son temas abordados por diferentes
-autorés: Xaquin Lei~eaga, Xavier Vence,,Manuel ·Mera,
Antonio Ojea, Francisco Carballo, Bernardo Maiz, X.M.
Domenéch, ·F. Vilanova, Ramón Muñiz, Anselmo
López Cclrreira.
·
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Á .análise do poder centro dos debates
das próximas ·Xornadas de Filosofia
Samir Amin, Gonzalo Puente Ojea, José Luis Sampedro e Sánchez Vázquez
serán alguns dos a.s istentes
·
Cc:ia preséncia xa
confirmada de impórtantes
espcialistas mundiais e un
atractivo programa
elaborado xa nas suas liñas
principais, as VI Xornadas.
de Filosc;:ifia, a celebrar na
próxima primavera, van
abordar, como temática
xeral a "Análise filosófica
do poder" .
As Xornadas de Filosofia. consolidadas xa como unhas dos
máis importantes eventos no
seu xénero no ámbito do Estado
español e cita anual obrigada da
vida cultural galega, teñen xa fixado un importante avance do
que va1 ser o programa da sua
sexta edición a celebrar do 27
ao 31 de Marzo próximo
Nas sesíóns da mañán desenrolaranse as ponéncias sobre
"Teoría do Poder". Para a primeira xornada está confirmada
a preséncia dunha das erninéncias mundiais en estética marxista , o profesor Sánchez Vázquez . filósofo español exiliado
en Méx1co. que desenrolará o
tema "~oder e política"_ Para
esas mesmas sesión matutinas
están adrnatadas xestións con
Jacobo Muñoz (da Complutense
de Madnd . experto en teoria crítica da sociedade englobábel na
Escala de Francfort) e o italiano
Vattimo. Tamén se estima como
probábel a preséncia do profesor

di (ex-dir~ctor de "Egin" é actualmente redactor xefe de
"Deia") e Urbano Tavares (director · do portugué.s "O Diário").
"Poder e militarismo" que conta
con - Mariano Aguirre, Director
do Centro de Investigacións
pola Paz, e hai contaétos avanzados con .diferentes persoalidades lÍgadas_ ao -mundo militar.
· "Poder e relixión" , con Gonzalo
Puente Ojea. ex-embaixador español no Vaticano é __'. 'Poder e
forzas económicas" con ·José
Luis Sampedro completarán os
catro priemiros dias de sesións. ·
O que ainda non _s e desveou é
.
quen impartirá a lección maxistral coa _q ue anualmente se clausuran as xornadas.
Entre as xestións que tarnén
realizan os organizadores cara
coordenación se formen equipas
os c4ferentes apartados están
de trabaUo que abordarán catro
Ignácio Ellacuria (xesuita salvagrupos temáticos: _"Poder e no~
doreño), Leopoldo Cea, 'Habbervas tecnoloxias" , "Poder, ecolo- · ·
mas e Appel entre oiJtros.
xia e urbanismo" ; "Poder e eduO orzamento previsto ronda cación" e "Poder e muller'' _
os 4.000.000 de pesetas, incluinAs comunicacións, tanto- nesdo 1,5 millóos para a publicatas sesións como nas da mañán
ción dos materiais, superior á
manteñen a estr.utu·r a-de comuda quinta edición que investira
nicacións libres e ainda contan
2.500.000. O orzarnento é cubercon outras sobre diferentes exto pola Cáixa de Pontevedra e
periéncias didácticas.
- ás Consf?llenas de Educación e
Finalmente, e para as confe\ Cultura , serido moito menor . a
réncias da noite, están pr_evistas
aportación do concello e a Decatre mesas redondas: "Poder e
putación pontevedresas e a Diinformación"/ moderada por Alrección de PÓlítica Lingüística. fonso Eyré e gue anúncia a preo
séncia probábel de Antonio Álvarez Solis , José Felix AzurmenX.C.

José Luis Sampedro

africano Samir Amín.
Segundo os organizadores
"procúrase que ainda que o
tema é monográfico os enfoques
sexan dispares" . Este ciclo está
coordenado polo Decano da Facultade de Filosofía Xosé Luis
Barreiro Barreiro.

Exercício do
poder na Galiza
O segundo grupo de traballo ,
para as sesións de tarde, está
sendo cdirixido por Xoan Luis
Pintos , sociólogo da Faculdade
de Filosofía compostelana e Maria Xosé Agra. A idea dos organizadores, a "Aula Castelao" de
Filosofía, e qu-e baixo ~ sua

O GRAN Tilv10 DO ROCK'N'ROLL
XAIMECASAS

...

edici6n· én holandés do poerÍlário Cancións do lusco ó fusco de
cuxa obra é autor o ch~irego
Manuel Maria.
A traducción correu a carrego
de Bertus Dijk, comprendendo a
obra ademais un lifuiar de Domingos Prietó. A editora na que
agora se publica é a Uitgeverij
Goossens de Tricht.
Os mesm9s poemas virán xa
a luz anteriormente en francés,...
e. bretón.
O

~
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Miles de mozos/as de todo o
mundo estarán agora mesmo
machacando en pequenos sotárregos guit~mas (con frecuén cia de segunda man) intentando nalguns casos só pasalo ben
e neutros coa utópica aspira ción de vinilo m1llonário que os
aúpe ao estrelato
Recollendo estas . en principio unicamente artísticas. aspi racións, aparecen uns individuos que acceden a converteren os soños destas crianzas
musicais en realidades con for ma de disco. Pois ben, estes
suxeitos -chamémoslle compañias discográficas- iníian a
relación co grupo oferecéndolles pouco menos que a lúa e
sacando unhas 1.000 cópias do
seu traballo musical. Se a cousa funciona todo irá sobre rodas, senón o grupo afuridirase
nun terríbel abismo de esquécimento e adernais ter~ que pagar 1:000 discos que lle quedou
a deber á compañia musical ...
gran irania . Tanto nun caso
coma no outro a compañia controlará por completo económica
.e artisticamente o grupo até o
final da sua relación .
Os exemplos de control e
manipulación por parte das
compañías abondan . Sen· ir
máis lonxe aí ternos a Brome
o qué? grupo de Vigo que aca·ba de botar á rua o seu primei-·
ro LP, no cal para a surpresa de
todos non ven a sua canción
Sandino, o seu maior "éxito"
e cáseque un hirio do gr.upo.

• Liederen Tussen Linht
en Duisternis -é o título da

~
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As razpns que dan para isto
son as de· que "xa non nos gestaba a canción:"; mais eu penso
que' foi á compañia a quen non
lle gustou .
Tamén é de todas coñecida
a fobia das compañias discográficas de ' Madrid (por su pasto) a grabar a grupos que canten ¡:ioutro idioma que non. sexa
. a língua do ir:npério. Por que?
Razóns de vendas; imposíbel,
nun mer-cado ·n a que a maior
parte da xente escoita musica

FARAÓN

.,TODA MENSAXE
SOCIAL ou ·
REIVINDICATIVA ÉCENSURADA'
cantada en línguas que non entende (inglés maiormente).
' Como vemos, .J11al cariz teñen as causas, as mµltinacionais do disco controlan,, manipula~ e censuran toda produ -

J

ción musical. Eles fan e desfán
modas. até o ponto de qué hai
grupos dos que se sabe o
nome, o vestuario, a liña a seguir e incluso as cancións qüe.
cantarán antes incluso de que
se atopen os individuos que o
formarán , coma é o caso .de
AJex e Cristina , -o grupo español que máis que grupo parece
a criación dun técnico en marketing experto coñec~dor dos
gastos do típico adolescenepijo español.
Toda mensaxe . política, social ou reiviildicativa é imediatamente censurada. Non obstante tocar os collóns no ceJ11.ário ou dicer parida tras. parida,
- acompañada coqi.o non dalgiin- ·
ha palabra forte queda moi
ben, e · asi o recomendan as
compañías aos seus grupos de.
liña "dura'', vexase por exemplo
Siniestr.o total.
As solucióris a este contínuo
control musical son moi poucas . Ou ben as 'compañías independe.n tes, ainda que ria
maior párte dos casos perseguen os mesmos fins que as
gr:and~s e utilizan tamén os
mesmos meios, ou senón a autoprodución, saida esta que re~
quire, aparte dun esforzo económico, tafnén un esfoJzo "moral" por patte do grupo, porque
corno.. dician os Sex Pistols, ·o
rock 'h 'roll non ·é mais cun xigan tesco TIMO, no que eles tamén cairian, e é que a tentación é tan forte ! !! ainda que o
précio sexa .a dignidade.
O

• A revista "Follas Secas" que en Ourense dirixe e
anima Xosé Manuel del Caño ,
ven de conceder_os prémios do
mesmo. nome e que recairon en
criación literária en Xosé Luis.
-Méndez Ferrin, pala sua novela
"Bretaña , Esmeraldina"; en humor en Xosé Lois, por "Ano e
Pico de Carrabouxos" e en información ao núrner-0 especial de
A NOSA TERRA. "Curros Enríquez , crebar as liras''. editado
hai agora un ano.
Os prémios, significados nun-ha cerámica orixinal de Pérez
Porto , coinciden coa inauguración dunha expa'sición iconográfica sobre Manuel C.u rros Enríquez. xa na fase final de conquerir ·reabilitar e pór en funcionamento a sua casa natal en
Celanova. unha longa peripécia
na que se empeñou a revista
desde case o seu primeiro número.
"Follas Secas" está agora nun. ha fase crítica da sua existéncia
e en paalabras de Del Caño "é
moi posíbel que este sexa o últir:no acto que protagonice" _ O

• O -próximo 4 .de ,Novembro fállase o "Prémio
Esquio de Poesia" que ten
duas modalidades en galego e
español e é o. de maior dotación
dos que se concede na .Qaliza,
250 .000 ptas. e a pub_lic;:ación da
obra premiada.·
Para esta edición están apreseri tadas e son finalistas na verSÍÓ:fl galega : "Do amor de quanto é libre ·· . "Lenda e soflos no
tempo", "No dubidoso espuro 1',
"Val de Ramirás", "O punto tenso", "Interior rriedianoite", "Para
unha longa vicia . de tenrura",
".Pétalos e bágoas baixo os bú_caros· da memória" e "Navegacións".
O "Esquío" anúnciase nun
mes prolixo en certames pois tamén a meados de mes entrégase o Xerais de Novela e o Merlin
de narrativa infantit
O
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coptestaban que non iriteresa-ba; e pasamos moitas peripécias. Come_n tándoo con Manuel ·
Casado Nieto, que era amigo e
paisano, vimos que ese era un
camiño tamén de inversión, e o
próprio ·casado ofereceume un
libro s~u. sen obrig?S de.direitos
de autor. Aí · xa empezamos a
actividade, e a seguir viñeron as
coleccións Resgate, as re-edicións de La Centuria, Ronsel,
etc ... O qUe empezou en pequena escada foinos animando até
a realidad e de hoxe.
Normalmente un empresário non re-inviste os cartos
en labores culturais.
Ser un empresário na Galiza e
investir nunha editorial esixe
unha certa dose de rornanticis. mo e estar algo tolo , porque no
tempo que levamos , desde o
1981 . até agora só produciu gastos e recén que empeza a se au tofinanciar. Sempre souben que
era un proxecto a longo prazo.
Aqui hai poucos empresários
qu_e invistan en cultura a cám-

. .._,

'DA MESMA
. MANEIRA QUE SE
REXEITAN
ORIXINAIS TAMÉN
SE PODEN DEIXAR
PRÉMIOS
DESERTOS '
'Seriame máis rendábel dedicarme ao n-egócio inrnobiliário pero penso
que hai que contribuir, como empiesário, ao desemolo cultural do _país

Olegário Sotelo_Blanco, editor
i?

Sot elo Blanco Edicións ,
unha das catro firmas
poriteiras no mundo do
libro na Galiza, ven de /
instalarse definitivamente
no país , nun moderno -.. .
edifício en San Marcos
(Compostela) . Fundador
dun proxecto editorial con
certas atipicidades,
Olegário Sotelo _Blanco, é
un empresário .forxado na
emigración e que ere que·
investir en cultura é
tamén un labor patriótico
e de transformación para
o futuro do seu país.
•

XAN CARBALLA

"Marchei corno emigrante da
Galiza no 1963 . Non creo no tópico de que os galegas marchen
por aventura ou calquer outra
cousa senón porque nos botan.
Meus . pais rnandáronrne· a Ou·rense a estudar pero aos seis
meses xa non-había con que pagalos e ti ven que volver á "aldea ,
en Castrocaldelas. E marchei
para non ter que ser un escravo
toda a vida. Fixera todo o proceso emigratóri0 para ire~ á Alemánia, como facian daquela os
mozos da rniña idade, e por un
viciño cambiei de rota, a Barcelona , onde estau clesde ~a hai
25 anos,". A história de Ol~gário
Sotelo Blanco, un dos· importantes editores con que. hoxe con- ·
tamos . é a de moitos emigran ~
tes coa .particularidade -tarnpouco única , hai que dicelo . en'tre as xentes que tiveron que
partir ao exilio económico- de
que reinviste .os seus cartas no
país e está · procurando traer
todo o proceso industrial editorial "desde a fotocpmposidón á
impresión" para a Galiza, , "é un
obxectiv.o noso , que · agora xa
vai máis encamiñado coa aber-

tura do novo edificio e a proxima instalación de terrninais de
foto composición .
Seguiremos
ainda un tempo _cunha parte do

'SER UN
EMPRESÁ_RI_O_N_A
__
GALIZA E INVESTIR
NUNHA EDITORIAL
ESIXE UNHA CERTA
DOSE DK
ROMANTICISMO E
ESTAR ALGO TOLO'

proceso en Barcelona. pero hai
q)..le chegar até completar aquí
todo o ciclo" . Máis tarde falarianos como estando na Holanda,
preparando un libro sobre a
emigración galega , topou qúe
naque] país son galegas moitos
tecnicos especializados no terreo da impresión , "son riquezas
que hai que recuperfu- para o
país".
As suas actividades· e..c.onómicas non se cinguen ao
campo e~itorial.
Desde o princípio soupen que o
atraso Q.a Galiza tiña orixe n un
atraso cultural-:' En Barcelona

procurei formarme e estÚdar, fr
á Universidade e sernpre estiyen ligado ao mundo cultural.
Tiven negócios de construción e
. xa no edificio de "La Pedrera",
onde tiven unha galaria de arte
e outras a ctividades . ernpezoúse coa obra da editorial.
A editorial nace atipicamente arredor duns primeiros libros seus, "88 Gallegos", e
outros sobre Castrocaldelas.
Fixera un libro sobre a emigración , que non era bon fiai que
dicelo , cun amigo. Pasarnos por
rnoitas editoriais, algunhas - tiñan dous anos o libro e despois

'A Asociación de Editores, tal
·como funciona, é unha inutilidade'
"A Asociación de Editores
(AEG) naceu hai Úns oito
anos, instados por Filgueira·
Valverde, cando era Conselleiro de Cultura . En todos estes
anos non chegou (3 ter nen cinco reunións'. Bieito Ledo foi o
prirneiro presidente, que cesou cando o fi xo en Galaxia , e
como parece que primaba que
o presidente fórao en función
da categoria ou o volume da
editorial. O segundo presidente foi Luis Mariño , que era o
director de Xerais e ·e1, que coñece perfeitarnente o mundo
cult urs;il e d~ libro, conseguira
que se fíxeran algunhas causas. poucas pero' con dig~ida
de . Como despois da sua dimisión non habia alternativa
nengunha apresenteime cun
programa de aceión q1.:1.e revitalizaría a AEG . A miña surpresa foi que o dia que se celebraban as eleicións, que non
foran convocada formalmente,
senón que era unha reuniórr
entre · amigos poisque éramos
poucos e coñecíamonos, pois
ese dia mobilízanse os mono-

pólios e as forza s vivas do país
e deciden unha directiva uni·lateralmen te q ue preside un
home que recoñece non estar
metido no mundo do libro galega . Para estar n unha asociación asi non paga a pena. O
secretário durante moitos anos
foi o representante da Fundación Barrié de -Ja Maza , qu e
non demostra unha vontacie
especial de galeguización do
·seu fondo e ademais estab a
representada por un funcionário que nada ten a ver co mundo ·editorial. Para a xente. especialmente para Carlos Casares de Galaxia . Amañaron 11nhas eleicións depor:itando un.
papeliño nun cinseiro e eu non
me quixen prestar máis á farsa
e funme da'Íeunión . E ·deixeina definitivamente.
Decateüne de que na Galiza
hai far.zas que queren que as
causas . sdigan como están e
que . para acceder ás prebendas do poder teñen outros carhiños e non precisan a existéncia da Asociación".
D

bio de nada e eu tiña a experiéncia da Cataluña, onde está
presente a idea de que se traballa polo pais e crése ne!. Ouizais
isa me fixo mudar a miña idea :
se o rneu esforzo através da cultura impedi~ que algunha xente
non tivese que sair da Galiza
nas circunstáncias que eu o fixen, e outros, pois xa merecia a
pena .
A min , corno' empresário ligado á construcción , seriame moito máis fácil comprar chan edificábel e facer pisos, seria roáis
rendáb'el pero xa hai demasiada
xente que fai iso. E nunca conseguin que nengun outro empresário. xentes de cartas , arrimara o ombreiro e puxera cartas, e ainda retrucan decmdo
que "iso dos libros é unha carallada". A pnon de facerlle o
plantexamento xa pensan que é
cousa de tolos e que non dá cartas.
Esa inquedanza despértaa o
f eito de estar na emigración?
Polo menos acentua a conc1én cia de galega. Ou1zais ao ve r
que tiveche máis oportumdade
-de acceder á cultura , de rela cións con outra xente Vendo
como na emigración os galegas
están desarraigados , sen conciéncia de si próprios como galegas , sen acceso á cultura e
marxinados do entorno no que
desenvolven a sua vida, un adequire un compromiso, e se des. de a cultura podes mandar aos
cipaios fó ra é unha boa maneira
de traballar.
'

A estratéxia editorial
Cales son as liñas mestras
que definen o seu proxecto
editorial?
Trátase de editar , a rnaiores de
atender unha actividade normal, xéneros que non editan os
outros e que son interesantes
para o país. Aí está a coleci9n
Leliadoura de poesía que xa
está SE?ndo r_e ndábel e ten volumes esgotados. Vendemos tantos libros de poesía dentro desa
coleción como pode facelo calquer póeta consagrado na Cataluña e mesmo no ámbito do Estado. Tamén iguál co teatro. Recuperamos colecións de revistas
que estaban case perdidas
(como Ronsel e La CeniUria. O
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na edición de libros de texrroso interés esti;i en editar non
to?
só prémios, que dan cartas e
Non estou co:r;itra o libro de texque o fixemos -ternos tres
to, pero hai que dicer · várias
Blanco Amor no noso catálo· causas . É moi fácil publicar libro
go-, senórt tamén intentar publicar bos trabailos ainda que . de' texto ca,ndo tes 50.000 rapaces que teñen ese texto ·impossexan xéneros menos comerto, entón é rendábel. Normalciais . Se se vai ocupando este
m~nte son as multinaciohais as
espácio do teatro e a poesía proque controlan ese mercado, e
curaremos outros camiños, pero
non quero entrar nese xogo. Por
sempre cun critério de utilidade
outra parte penso que o libro de
para o país .
texto debera sér gratis e estar
moi subvencionado para que os '
rapaces puideran compralo sen
estarzo . Para normalizar a situación cultural hai m0itos outros
camiños. Non está na-nasa liña
por máis que poda ser rendábel.
Quizá si libro de apoio ao texto
e confiámos en poder formar
equipas aqui que axuden neste
camiño.
Despois está o libro recom~ndado de leitura.
Nós ternos vários e é importante
porque son vários centos de libros que se venden, e tam.én é
unha maneira de fomentar a leitura, de por si baixa, de libros
en galega .
Os nasos vendedores, que
está a apr~sentar, nomeadamente aos profesores de galega,
o fondo editorial tópanse que en
moitos casos xa é coñecido,
pero tópanse tamén con grandes institucións relixiosas con
preséncia na escala, manifestan
que xa teñen o seu próprio círculo editorial e de librarías; xente que pede cartas por recomendar libros; con profesores de galega que non son galegos, ...
pero afortunadamente hai receptividade dos profesores, en
xeral.
E eré que as tiradas que se
'~MEDIA DAS
fan dos libros gale.g os son
TIRADAS NON É - - bmxas?
BAIXA O QUE SI É - Ogallá na cultura galega se chegara aos níveis, a escala, dun
BAIXO·É O NÚMERO
Prémio Planeta . Pero, por exemplo, nós ternos esgotados os priDE OBRAS
meiros dez títulos de Leh"adoura
PUBLICADAS A
dos que tacemos 1.000 exemplaRESPEITO DA
res. e compañeiros editores caCATALUÑ_A_:---3---_o---o~otaláns fan menos. E en prémios
como o Blanco Amor, vender 5
ANUAIS FRENTE A
ou 8.000 exempJares está moi
300 NA GALIZA'
ben e é moi importante. Portanto a média das tiradas non é
Sotelo Blanco Edicións conbaixa o que si é baixo é o númevoca sendos prémios de poero de obras publicadas a respeisia e teatro (Leliadoura e Arto de Cataluña : 3000 anuais
lequín). Na primeira edición
frente a 300 na Gal:za.
rompéron cun cuasi tabu,
E na editorial hai obras que
que é deixar deserto un préfuncionan como best-seller,
mio.
como "Conversas en ComO xura o cons1 erara que asi
postela con Carballo Caleeb1a e ser, non tanto porque
ro" ...
non houbera obras con caUdade
Vendeuse
moi ben. e tamén
como porque tivo en canta fac·
"Scorpio",
que
está esgotando a
tores como a posibihdade de
prirneira edición . Don Ricardo
que fosen representadas as
Carballo Calero é xa un clásico
obras concursantes, etc . Penso
dentro da nosa cultura e espero
que se fai un fraco favo1 ao au·
que cada dia se venda máis .
tor dando un prémio a unha
E
aquel tipo de libro xornaobra de baixa calidade. Calquer
lístico, de conversas, está
autor pensa que cando len 40
pouco explotado?
páxinas escritas xa ten un gran de libro, e a min moléstame
É un libro ameno e nós estamos
converterme en xuiz dun trabaa piques de sacar un novo do
llo e mesmo cando envían oriximesmo estilo con Xosé Luis
nais á editorial procuro a asesoMéndez Ferrin, feíto · por Xosé
ria dun Consello Editorial. Da
Manuel Salgado e Xoan Manuel
mesma maneira que se rexeitan
Salgado. Teñen boa acollida
orixinais tamén se poden deixar
polo público e son fáceis de ler.
prémios desertas.
Que proxectos imediatos ten
Vostés non traballan sistea editorial? maticamente
con traduDe aqu t a fin de ano van sair
ción!i?
uns 20 títulos. Un libro de RaNas colecións infantís si e estamón Villares, catro novas títulos
. mos facéndoo en colaboración
de Leliadoura , o xa comentado
cunha editorial catalana . Agora
de Ferrin, seis ou sete títulos ino que nos interesa e descubrir
fantis ...
novas autores galegas que faTamén está traballando na.·
gan literatura infantil e xuvenil ,
edición dunha revista, para
e no mesmo terreno procurar
cando e con que característinov.09 ilustradores e deseñado- · cas?
·
res , Na tradución gostariame ir
Estamos traballando nunha re- ·
poñendo todos os clásicos no
vista de información xeral sonaso idioma, ·que seria un símbretodo cultural. Con temas mobolo de normalidade. Iso .todo
nográficos e moi diljxida ao ·
sen nos esquecer dos autores
mundo da emigración, un munpróprios, por suposto.
do pouco ti-atado. Vai sair pronto.
.
.
D
Rexeita totalmente entrar .

conxunto dos textos apprtados.
Neste sentido X. Bermejo ten
dita que se aprende ~neles tanto
· sobre a ideoloxia dos que escreben como sobre o tema do que
· escreberon. Contodo quizá tal
chata subsane en boa medida
coas rfiflexións particularizadas
que se
ao final de ·c ada un
dos textos -correspondentes, ou
quizá a intención dos atitores foi
simplesmente fornecer unha
compilación de textos , obxectivo perfeitamente cumprido.
Atreveriamo-nos a subtitular
esta obra como .unha História da
_G aliza máis antiga através dos
·pr_tmeirqs documentos escritos
sobre a mesma. O leitor pode
achegar-se ás etapas máis antergas das lonxícuas , para os roar" é un tema melódico , suxemanos ClqJO é , tenas ás que eles
rente inda que a duras penas
mesmos deron unha primeira
chega a comover ao potenci~l
uniéiade : Gallaecia. Estes textos
ouvinte; mais en canto ten
introducen-nos
directamente
"Gaivota", · preciosa composinos variados problemas desa
ción a xeito de va1se; "Morrihistória : as tribos_pre-romanas,
sqn ' s jig", peza tradicional do
a difícil e delongada conquista,
repertório de Alan Stivell, nesta
_a situación da Galiza na división
ocasión en versión disecada.
do traballo dentro do mundo laComposicións qu_e cunha inter- .
tino como exportadora de matépretación máis lograda quedarias primas .(ourÓ), ou as priineF
rían francamente lucidas .
ras cidades (Lucus, Brácara e
Como sempre , cabe agarqar
Astúrica) e vías de comunicaque o tempo faga madurar as
ción entre elas! Bo xeito de nos
inténcións .deste grupo novo no
achegar e, xá que lego, interepanorama discográfico do país.
sar, ·da _m an des te feixe de documentos, nas etapas máis reXOÁN . M. ESTÉVEZ
motas da nosa história.
O
1

Luar na lubre
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Cando me inteirei, da boca dunha consabida "fon te fidedigna", ·
que este foi durante o pasado
verán o disco galega mais vendido no noso país. enchéuseme
a cabeza de interrogantes verbo
das causas de tal dado . Seria
debido á boa distribución que
os próprios componentes de
"Luar ... " procuraron para o seu
produto? Talvez o gesto mais
estendido entre os "folkis" galegas non vai mais alá do que podamos escciitar nesta primeira
gravación do grupo coruñés?
Porque o certo é que pasados
algo máis de dez anos desque
comezou. esta "movida " (Emilio
Cao, Milladoiro) agravación soa
demasiado familiar. Remónta=
As monografías que o Museu
nos aos gloriosos tempos de OrArqueolóxico da Coruña ven pu tigueira , nos que todos éramos
blicando periodicamente adican
a sua terceira entrega!1l a un
celtas ; ·e iso da pé para solicitar
das autoridades competentes a
tema que ainda que xa traballarevitalización do devandito Fesdo non estaba sistematizado.
tival, en b~se ao aludido relativo
Ternos diante unha suma de ciéxito popular deste disco . Nel
tas clásicas, en grego e latin,
danse cita todos os ingredentes
que tan referéncia ao noroeste
necesários para disfroitar (se
peninsular. Un repertório que fai
procede dunha noite de borraentrar ás terras máis alonxadas
cheira: cantos cpmo "chasca~
· do denominado finis terrae na
rraschás do muiño I chasrrashistória , poisque son os primeichás do cantar ... " ; uns recursos
ros documentos. escritGS sobre a
musicais que por simples e rei- ,
Galiza.
terativos resisten . calquer audiEste traballo estrutura-se croción cun mínimo de interese ;
noloxicamente por autores clásicos , cunha pequená lembranza
un son déscompensado no que
do literato, historiador ou xeósobranceán a presenza de instrumentos con máis poténcia _ grafo- correspondente, para pasar a expor na lingua orixinal os
sonora (especialmente a gaita);
parágrafos nos que aparecen
algun que outro aturuxo soso ...
Todo está presto para que o púdalgun xeito as tenas do noblico goce en actos lúdicos,
roeste peninsular, coa tradución
ideal para acontecimentos gas. correspondente á língua actual
tronómicos, festas mitins e deque os romanos deixaron naframais ... sempre e cando as moinxa máis ocidental da península. A continuación de cada un ·
tedumes entendamos os festexos como talvez deben ser enfai-se un pequeno comentário
tendidos : tendo na música un
ou paráfrase sobre o significado
mero acompañamento funcioe valor do texto, comparanza
con outros , e interp'retacións da-·
nal.
-das polos estudosos do tema.
Desde . lego que non teño
nada en contra de tais plantexaDesfilan deste xeito palas páximentos · simplesmente suxerir a
nas <leste traballo desde o grego
diferéncia que nas manifestaEstrabón até Cesar, Tito Lívio,
Plínio .. : e mesmo -autores tardocións colturais · debe ·estabelecerse entre "popular" e "populei- ·
romanos como Avieno e Orósio.
ro", "rudimentário" e "chacabaIntroducen-nos cos .Seus rela- .
tos nunhas terras 1ncógnitas e
nos" ... que iso de que as clases
misteriosas para eles, ou os
populares, por iletradas musiseus informadóres , e axiña alcucalmente non son quen de criañadas de bárbaras no seu sentiren auténticas ·abras de arte
do prirneiro. Coa sua leitura alestá . desmentido desde hai ben
bíscamos o que foi a colonizatempo por compositores de sana
.ción de tais parax;es por parte
dentro do mundo do pentagrados í:omanos fundamentalmenma; que llo pergunten senón a
·te: ·descricións xeográficas e cliBártok, Mompou, Villa-Lobos e
máticas, guerras de conquista,
tantos outros ; por suposto que
tipos de vida, cultivos e aninon · pretendemos dos grupos
mais, estrutura social, lendas e
· "folk" tan altas cotas artísticas ,
ritqs.
pero sirva de xustificante a pro!
Duas cuestións eremos podeda dignificación do folclore ou
rian mellorar este traballo: a pri- neo-folclore. Ca cal queda dito
meira ·evitar alguns erros tipoque somos moitos quen nos regráficos, nalgun caso, mais neusignamos a tragar .produtos
tros eremos que erros do galega
como este en aras da "música
(xeral por xeneral militar, doble
popular"'.por dobre, introduxo por introEn canto ao ·contido do disco ,
. dÚciu ....), e fundamentalmente
conven ~Ón pasa( poi alto certas
cous·a s . de interese: "O. son do
unhas conclusións finais sobre o
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Galiza nos textos ,
clásicos

tan

.

MANUEL G. PROBADOS

(1) ROMERO MASIA , a e POSE MESURA, x.I. Qalicia nos Textos Clásicos . A
Coruña 1988 ·Ed. do Castro. Monografías
urxentes do Museu arqueolóxico da Coruña nº 3, 1987 . 166 páx.

· Cóbrega-verde
O tandém Herzog/Kinski de
novo embarcado en aventuras
amazónicas e neste caso tamén
africanas. Con resultados particularmente desastrosos, pois
entre a. crispación inexpresiva
do actor e o trompicado e caótico xeito de contar do realizador,
apenas chegamos a sentir a
existéncia d!=i história e da pers.oaxe que lle dá neme.
O tal Cóbfega Verde é un
home do .sertao brasileiro , metido a diversos oficios antes que
o de bandoleiro. e lago ao -de negreiro na África préta , nos estertores do escravismo, · onde ·o
mentado coñecerá un relativo .
poder é- un fracaso final , como
parecen mandar ·os cánones do
autor.. Esta br~ve sinopse podo
aportala grácias a unha folla informativa que a distribuidora ,
probabelmente · consciente do
desbaraxuste expositivo do filme , tivo a ben prover aos indefensos espectadores .
·
Pou_co máis compre dicer
dunha fita que non explica nada
da persoaxe (?) que ? ocupa inteiramente, e na que, o inxustamente afamado director xermano , fai novo e esmerado acópio
dos seus méritos : exasperante,
por inxustificada, lentitude narrativa ; ignoráncia da posta en
céna: mareante debilidade pola
cámara ao hombro ; in_c apacidade notória, en suma, para facer
progresar unha narración cun
mínimo de coeréncia- e senso.
O que fica despóis de todo
e$O son os atractivos externos
do filme, atribuíbes a unha costosa labor de produción, gracias
á cal podemos entreternos ,
. mentras esperamos o final do
que diflcih:nente seria calificábel
de película, na contemplación
de mareas ·cie extras autóctonos,
bonitas paisaxes e un desfile variado de coros e danzas do lugar
camuflados de soldadesca indíxepa.
D
GONZALO VILAS
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Emilio
Álvarez Blázquez

l.

Na soieira deste outono. que é
cando maduran os froitos e asnostalxas, el que era unha led_a
e frolidá primaveira, deixóunos
Emilio Álvarez Blázquez. Ternos
que voltar aos anos m_á is esperanzados da nasa apaixoada e
turbulenta adolescencia , pra
evocar ao xentil e xeneroso 9 migo. Ouixemos deixar pasar certo
tempo e que se remansara a
nasa dór pra adicarlle a humilde
trol da nosa lembranza pois non
ternos outra mellar qtJe ofrecer11e. Oue ela afonde o máis posíbel no noso xa canso corazón e
que ·º seu recendo chegue,
chairego e montesío. á paz mariñeira, frente ao mar de Vigo,
aberto a todos os ares do mundo·, no que Emilio descansa, escoitando cecáis a música que as
ondas deprenderon de Martin
Codax e de Meendiño , poetas
do mesmo talante e seritiment o
que· Emilio Alvarez Blázquez.
Da familia Alvarez Blázquez
os máis amigos nasos , ·os que
. Franco Grande, Otero Pedrayo, Leuter Glei. Salgado, Sílvio Santiago, Emilio Álvarez Blázquez e Xesus Ferro Couselo
máis tratamos. foron Xosé María
1
no Pazo de Trasalba.
e Emilio. Ambos os dous están
-e estarán sempre- vivos no
Emilio. debido a ·que era o rnáis
enchía a noite santiaguesa coa
rez Blázquez tería bastantes
naso sentemento. Eran persoas
· novo · deles e, nas datas en que
sua gracia , co seu bó humor,
poemas inéditos. A sua obra
estraordinarias no máis .estenso
o conoceu . estaba solteiro e tiña
cos seus versos, coa sua cortepoética publicada é ben pouca
e fondo se'nso da palabra: nomenos obrigaciós . O naso conosía e coa sua xentileza. Entre as
causa. Toda ela é pura gracia e
- bres. xenerosos. humildes, comcemento- persoa1 tivo lugar un
causas delicadas que contaba,
xentileza. Ten achádegos poétiprensivos, cultos , sensibeis, in- , 24 de Xmio en Compostela. Era
lembramos a história dun amg......
cos de estraordinária calidade.
telixentes, requintados e, sobar
polo 1949 ou 1950. A nasa pele~
río seu cunha rnociña de BeceToda a parte que a el lle toca
de todo, galegas e amigos quegrinaxe a Compostela debíase a
rreá que , cando lle escrebía,
nos Poemas de tí e de min,
ridísirnos. Unha clase de xente
que, ao dia seguinte . un grupimetíalle no sobre unha folla de
publicados en colaboración con
que non .se leva agora pois priño de galeguistas asistíarpos á
carballo ou unha frol de carqueiseu irrnán Xosé María, na colema o egoísmo, a insolidaridade,
misa que , en Santo Domingo de
xa . Esta maravilla. tan sinxela e
pontevedresa
Benito
ción
a iracund.a, a envexa e o persoaBonaval, se celebraba na capela
estraordinária, só lle podía aconSotó , no ano 1949. é ferrnosísili~rno . ¡Qué -diferéncia entre a
ria que está soterrada Rosalía. A
tecer a Emilio Álvarez Blázquez.
ma. A do irrnau tamén o é. De
· xeneración dos Álvarez Blázmisa tiña outro siñificado que
Emilio lernbramos o seu delicioCando · viaxábamos a Vigo
ultrapasaba o puramente relixioquez e as de hoxe' E máis ten do
so poema Carro e. sabor de
sempre procurábamos a campaen con ta que · eles sufriron, de
so. Perante os anos cincuenta a
todo, as suas Triadas de Sant- ña de Emilio. Estar ·con el era
xeíto arrepiante, as crueldades
cita santiaguesa -rosahanaYago á que pertenece a que se- ·
unha delicia. Nunca faltaba aáda guerra civil e as miserias da
galeguista, ou ao revés , repetía~e:
cita cos amigos , nen tampouco
posguerra. Mais no seu corazón
se . Os máis novas de nós. desOuen
dera soñar contigo,
aos
hornaxes
onde
recitaba,
a
non quedou un resentirnento
póis de ollar corno papós os fasi non fora porque teño
petición dos asistentes , ó seu
rencoroso, nen o máis mínimo
gos da Praza do Obradoiro , non
os sonos comprometidos.
,,. "Romance del peón camlnereceo contra ·a vida, tanto era o
durrníamos . Gastábamos a noite
Queda dito. Nada máis nen
rq". Mais tarde unha crudel .
seu üptirnismo e q_ sua bonhodo Café Español ao Café Dernada menos que comprometer
doenza foi, ano tras ·ano , remarnía. Era tan grande a· sua xeneby e paseando pola Ferradura.
os soños. Pode un home comtando con el. Emilio non mererosidade que se aledaban tantq
Ás nove da mañá estábamos ,
prometer algo rnáis puro, íntimo
cía esa tortura. E el menos que
ou rnáis do trunfo dos amigos
tan frescos, na eirexa de Santo
fermoso? Este é para nós un
ninguén.
que dos propios.
Domingo. Un. destes noitaregos
descobremento
sensacional.
Supoñemos que Emilio ÁlvaServidor intirnou máis con
era Emilio Álvarez Blázquez que

e

O -LIBRO DE NADAL

Polo poeta Emilio Álv:arez Bláz. quez 9deprendemos, para sempre, que un pode comprometer
os seus sanos. Cabe máis outa
e sutil sabiduría?
Do derradeiro libro, publicado
neste ano de 1988, O tempo
desancorado entrecollernos estas tres triadas nas que Emilio
era mestre . Triadas que nos tan
cavilar na levedade. brevedade,
sabiduría e ma~ia dos jai-kai :

SERAFIN MORALEJO

_O PÓRTICO
·DA GLORIA
CONTADO A MOZOS
ENENOS
A explicación, a narración das

partes, das súas figuras, o~ de. buxos dos símbolos PARA AGASALLA-LO ÑADAL 88 CON 01TO(:ENTOS ANOS DE HISTORIA

-JOSE VIALE MOUTINHO

Quince historias no fío do ha-"
bitante desgaxado. Do por- .'
,·tugués ó castelán como obser. vador irónico e sutil da socieqade entramada.

Q9 edicións xerais de galicia
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Ternos sospeita, despois de
leer estes tres versos cQmo tres
feridas, que na obra inédita de
Emilio Álvarez Blázquez podemos atapar c;olpresas. Cecáis
que el, tan ledo. escribiu versos
tristes. A non ser que a sua xentileza e o seu amor polos semellan tes o levara somentes a mostrarnos a frol da sua sorrisa. gardando no seu ser, delicado e
inocente. pra el só. a raíz da
amargura e da desmesurada
inxusticia con que o feriu a
vida.
Imposibilidades de tempo
non nos permitiron darlle o derradeiro adeus ao querídísirno
amigo e grande poeta -tan to
nos seus versos como na sua
vida- que foi Emilio Álvarez
Blázquez. Deunos unha grande
rnágoa leer no "Faro de Vigo"
a sua esquela, el que era tan galega e que tan fondamente amaba o naso idioma galega, redaitada en castelán. Causas da
vida . Cando viaxernos a Vigo
deixaremos sabor da sua tarnpa
un ramallo de abidueua chairega ou unhas follas de vide do
Val de Lemas Sabemos que lle
gustaria . No seu enorme corazó~ estaba toda Galiza
Q

TLF. (986) 43 36 24
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¡Aquela noiva tan leda
que non me quixo por triste
i ela morreu de pena .. .!
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Ou aínda estes tres versos conmovedores e conmovidos :

·
Praza do Libro
Tel. 2 6 6 3 77
A CORUÑA

EN, EL PAÍS DE LAS .
LAGRIMAS
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O CAMIÑO DE
MIDDELHARNIS
Destelos, secuencias, pezas de
puzzle sen imaxe. Momentos
nos que se textual iza un percorrido múltiple, anónimo e gla·cial.
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Meu reino nofÍ é desta árbore
dixo o melro, e puxo en cruz
as azas sobre a paisaxe ...
Ou :
Peño a noite por testigo
das noites en que non durmo
pra poder soñar contigo .. .

XOSÉ CID CABIDO

VIII centenario
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AcuLTURA~
ANUNCIOS DE BALDE
Mestra dá clases particulares de EXB . ·I nteresados diri:
xirse, en Vigo, a Canadelo
Babeo 4-5º p. 13 ou ao teléfono
43 99 56.
O grupo de Baile e Gaita
"San Miguel de Marcón (Pontevedra) oferécese para actúacións e festas . Os interesados
poden dirixirse aos teléfonos
(986) 84 69 20 e 84 77 15.

ACTOS

Auxiliar administrativa con
destino' definitivo pa Dirección
Provincial de Educación de
Madrid . nivel 9. desexa permutar con praza do mesmo
nivel .n a Galiza. Chamar ao
(91) 435 74 33 ou (986) 30 30
97.

·

léfono (986) 26 39 48 ..
Vendo extractor eléctrico
da mel, novo, para 4 cadros
perfección ou 12 dé médias altas. Précio 50.000 Pta. Teléfo54.00.68. Preguntar
en horas de ofici-

en bon
(986)

Ampliación da matrícula para
clases de ruso , e dotación de
novos profesores na Delega
ción de Vigo da Asociación de
Amfzade España-URSS Tfno .
(986) 22 44 57.

chalé amobla~
1go). Vistas patacións, ~alón. ·
Tempada de ·

VIGO 1 BB

chamar· ao té-

28out1Jbro
30novembro

8 ..

Vendo can de raza cazador,
a toda proba. chamar durante
a semana ao (981) 23 98 51 e
durante a fin de se.mana ao
(981) 61 82 73 .

• Fotobienal
Cel~brarase qesde o 28 de Outubro ao 30 de Novernbro coas
seguintes exposicións:
No Antigo Banco de España Arquivo tlanos.
Na Saa Nova de Exposicións da Caixavigo· mostra
de 5 fotógrafos novas británicos babeo o título "New Gene7
ration" . Obras de Paul Reas,
Anna Fox, .John Chater. Rob
Grierson e David Townend.
Na Saa dos Peiraos . rnostra

O Cinema desta semana ·
Espa90 Sesom Continua:
Jov s 27 "Baúco o Signo de
Roma" d Gmdo Brignone.
p rtence á · poca dos "pe
plunms" do Laz10, r me o das
sup rprodu9ons hollywood1en
ses d romanos. o m · 1s mte
ress ntc e
esp ctaculanda
de d protagonista femmma
Amta f~ kb rg
V nr s 28
O Grande
Gatsby de Elhot Nuguent é
um bom traslado aó crá do
romance homónimo de Scott
F1tzgeral, urnha reconstru<;om
da Aménca fehz dos anos vm
te e a sua vacu1dade
Luns 31 Tintin e o
Lago dos Tabeiróns, debu

19

de Mario Giacornelli.
No Centro Cultural da Caixa de Aforros. exposicíón
monográfica de José Suárez.
Obras das séries etnográficas
Mariñeiros , A Pampa, A Neve,
O Xapón e A Mancha.
No edificio do antigo Baiico
de ·España exposición colectiva sobre a morte na Galiza_
Na Casa de Cultura mostrarase o traballo realizado por
seis fotógrafos sobre Vigo Visións: Sebastiao Salgado. Olivo Barbieri. Paul .Graham . X~-

rxo Lobato, Cristina Gaicia
Rodero e Manfred WÍllmann ..
Na Bibliotec;a da Univérsilldade Popular, "Fauna" obra .
de Hans von .fubert dos anos
40
No Antigo Banco de España ·mastra colectiva "Nos 80" ~
Conferéncias
29 de Outubro. "Tendéncias
da arte nos 80" Antón Castro.
Proxecció'n de Cristina Garcia
Rodaron.
30 de Outubro. "Ali Babá e
· os 40 apropriacionistas" Joan
Fontcuberta. Proxección de
Les Krims.
31 de Outubro. Mesa redon·da "A Fotografia nos 80". Gabriel Bauret (Camera International) ; Mierelle Thifsen (Perspekfief); Peter Turner (Creative Carnera) e manuel Falces
(El País). Exposición de Brian
Griffin.
1 de NoveiD..bro. Proxección
de J .P. Witkin.
Obradoiros
Les Krims "A cenificación
fotógráfica" .
Koldo Chamorro _ "Proxénica" Aproximación a un espácio a partir de referéncias cuJturaís.
América Sánchez. "Fotografia e Deseño".
Manuel Escíusa. "Fotografía
de a,utor. Fotografia de Encargo" .

CONVOCATORIAS

Mércores
2Caídos
dumha árvore, todo feito
para a estrela Louis de Funes.
a quém !he gaste o tipo que o
aguante.
xos
Sábado 29 em Sábado
Manes 1 Tarzám em
Nova lorque de Richard , Cine, Estrela da India, de
Arthur
Lubm. vai de coloniaThorpe protagoruzada por
listas bons
Johnny Wesunu.Iler. o que faleSábado 29 TeÍecinema. A
ceu pensando que era Tarzám
forza do Carinho de James
e a sua ~eJha mais frequen L. Brooks, um excelente filme
te. pode que urn dos filmes
apesar da tendéncia ao hismais mteressantes do tema e
tnorusmo
e a sobre-mterpretaum dos que leva menos carga
<;:om de Nicholson. estando
racista .

braviSirna Shirley Maclaine.
Domjngo 30. - Cinema de
Domingo, E Senom Enfadamo-nos de Marcelo- Fondato. filme típico da parnlha Terence Hill e Bud Spencer.
Luns 31 Longametrage, O
Doutor Jekyll e o Sr. Hyde
de R. Mamolian. o seu interesse limita-se a ser umha outra versom do romance no cine~
ma. e o seu estarzo de literalidade.
O
C.B.A.

•

Convocatória de
axudas para estudo
do 3º Ciclo

O vindeiro luns remata o prazo
para a presentación de solicitudes de bolsas para realiza·
los estudios de terceiro ciclo
que convoca a Consellería de
Educación. a través da Direccióñ Xeral de Ordenación-Universitaria e Política Científica.
. por unha arde do 30 de Seternbro deste ano. publicada no

DOG o mércores 19 de Outubro.
Estas bQlsas poderán ser solicitadas por licenciados. arquitectos e enxeñeiros ·matricuJados en programas de terceiro ciclo impartidos na Universidade..de Santiago. _
O importe das devanditas
axudas oscila entre as 30.000
e as. 40. 000 pesetas:
A selección dos candidatos
correr? a cargo- dunha comisión que .estará integrada por
un representante de cada
unha das institucións asinan-

tes dos convenías. dous representantes da Universidade de
Santiago . e estará presidida
polo Director Xeral de Ordenación Universitaria e Política
científica.
Asimesrno os alumnos ·que
xa disfrutaron dunha bolsa de
terceiro ciclo durante o curso
1987/88 poderán solicita-la
prórroga. Neste caso, o interesado deberá presentar coa solicitude unha breve mernória
sobre as actividades realizadas nese curso académico.
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TRES EN. RAIA .

O RACISMO DO ESTADO-NACIÓN:
RACISMO.BIOLÜXICO E -RAC~SMOS LEGAIS

-

FRANCISCO LETAMENDIA

raza non é un feíto somático, senón unha representación colectiva.
Colette Guillaumin dinos, na sua
obra "La ideología racista" , que todas as
categorías institucionais revestidas dunha
marca biolóxica (alienados, homosexuais,
mulleres) poden ser vistas como unha
raza. A palabra "racismo" aparece cando
a marca biolóxica se une a un grupo humano considerado como conxunto. O racismo existe desde antigo -tras da .expulsión .polos Reis Católicos dos xudeus
e moriscos, teóricos castellanos como
Corro del Escobar, afirmaban rio século
XVII que a infámia, (isto é, a mistura .de
sangue xudeu e moro) se transmitía polo
semen e o sangue-. Pero o racismo moderno aparece no século XIX co desenroJo
das ciéncias naturais: é agora cando a natureza parece garantir de maneira irreversíbel as particularidages de cada grupo.
Desque existen as razas nas representacións colectivas, estas introducen nas .
configuracións preceptivas dos grupos un
muro, uriha cerrazón esterotípica entre estes ; · de maneira que non se poda pasar ·
da cultura ·dun grupo á cultura doutro.
O racismo , di Guillaumin., é o mundo do
pantasma e ten as mesmas leis· que el. O
raci~mo teórico cristaliza con Gobineau,
xentilho"me francés que escrebe a sua
obra tras · da Revolución do 1848: a percepción racista unifica a forma física (o
somático) e 0 social (o cultural). As catenal; o maioritário pasa entón a perceber
gorias portadoras da marca física son
conxuntamente raza e nacionalidade. A
xeneralidade- humana própria do grupo
sempre grupos minoritários que están socioloxicamente en situación de. dependén maioritário é un fenómeno que non só se
cia ou inferioridade. A inferioridade que
dá nas sociedades complexas actúais, senón qu~ foi analisado cori frecuéncia nas
cria a sua diferéncia cultural é percebida
xunto coa diferéncia biolóxica no mesmo - sociedades primi.tivas, e descrito co nome
rexisto . o signo biolóxico é, pois, 0 signo · de "etno-centrismo": o grupo que tala pade hostilidac;ie que marca as relacións adrece definir a totalidade humana e cónter
versas entre os grupos.
todas as posibilidades; á inversa, o indivíi:'orén, dinos 'Guillaumin, desde aproxiduo do grupo particular, o "outro", o minoritário, non é percebido senón corno a
madamente 1958 o término de raza tende
a cobrir toda forma de hostilidade ou dessíntes_e que caracteriza ab seu grupo e o
précio cara categorías sociais das que eslimita: O indivíduo minoritário non é pois
taba ausente toda definición de carácter
senón unha simples xeneralización indiviracial (nunha experiéncia que nos é próxi- _ dual dunha particularidade social. Ás vema aos bascos, cabe-ria _incluir aqui aos
ces, dinos Guillaumin, a ·m ioria síntese
condenados a penas de presión ; aos
empuxada á violéncia non só para estabe"apoloxistas do terrorismo ,.' e aos simpleslecer os seus direitos, senón para ser remente abertzales).
coñecida como tal e facer chegar a sua
existéncia á conciéncia pública.
A minoría non ~ definida polo que ela é
As categorías nas que se reflexa o tratasenón pola sua relación coa maioria, conmento _das minorías aparecen tanto nas
sistente na opresión (económica, legal) e
expresións verbais como nos meios de
a dependéncia. A minoría aparece, pois,
comunicación. Un mesmo feito recebe
como .diferente_da maioria a cal, desproconnotacións distintas segundo proceda
vista de toda particularidade e diferéncia,
da maioria ou da minoría (véxase o uso
conserva para, ela a xeneralipade psi colóalternativo das palabras matar, executar, .
xica e social. As veces, as reivindicacións . asasíñaf); cualifícanse as actuacións dos
_ da minoría apresen.tan unha forma ·nacioindivíduos segundo os grupos aos que

A

pertencen (isto é, reprodúcese esterotipicamente o carácter que o consenso xeral
atribue ao grupo); empréganse xeraliza-·
cións (o negro, o obreiro, a muller); efectúanse omisión-s (omítense títulos ou caracteres sociais do indivíduo); e pródúcese unha cegueira lóxica (por exemplo, fálase do pmblema neg·ro nos EEUU, en vez
de definir a situación como o que é, un
problema blañco; fálase dos problemas
"basco" ou "galega'', cando en realidade
se trata dun "problema e?pañol ~').
Nas soeiedades actuais, xunto aos racismos biolóxicos aparecen os racismos
legais. Os negros, as mulleres, os homosexuais, ainda son susceptíbeis de iren ligados nas representacións colectivas á
marca biolóxica; pola contra, as categorías legais de indivíduos, tais como as dos
alienados, os estranxeiros , os condenados, os fóra da lei son xa irreductíbeis ao
emprego dunha marca física; e porén, a
conceituación que receben concentra todas as características do racismo. Guillaumin dinos que o~ estatutos da diferéncia
nunha sociedade maioritária son particularmente sign ificativos; ainda que a conder:ia a prisión e a nacionalidade son feítos
puramente reversíbeis, a ideoloxia racista
constitue estas conductas en categorías
cerradas emarcadas polo signo do irreversíbel.
No racismo , o "outro" non é máis que a
parte dun todo, e non un organismo completo. Gu illaumin conclue: "toda tentativa
dé acaparamento da totalidade humana
para si mesmo é unha negación da existéncia do outro . A atitude racista defínese
nesta proposicíón: é a negacióf'l da humanidade do "outro" através da atribución
dun cupo racistamente particularizado; é
a confiscación para si mesmo da riqueza
diversificada das relacións humanas-. O
hóme absoluto, di o maioritário, son eu;·
non só porque son a norma, senón porque
dispoño da disponibilidade a todas as ·variacións e a todos os matices históricos e
individuais".
O desenrolo que segue é dun tipo similar: eu non son nacionalista, di o nacionalismo do Estado-nación; eu acaparo a totalidade das aportacións rexionais á
"construcción nacional" dun Estado determinado, o meu próprio , e expreso a naturalidade e verdade da identificación nacional de cada cidadán co Estado- nación.
Ouen son "nacionalistas" no sentido utópico, ilóxico, irracional e anti-natural d°'
termo, son os "outros": os corsos, os irlandeses do Ulster... ou os cataláns, bascas e galegas.
Cabe concluir que o racismo é unha atitude universal que se dá en todas as sociedades, e que é a expresión do anti-humanismo.
O
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CONVERSÓS
G. LUCA DE TENA
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ara cando chegue o 75 aniversário da revolución de Outubro
(1992), aposto por algunhas clasificacións posíbeis para un museu
imaxinário de anti-comunistas, adxectivo que Sartre preféria para. encerrar a
este xénero de bombeiros. Na primeira
1
clase poderíanse incluir os que foron
capaces de introducir elementos de
distración, espellismos ou mitos no
grande debate da construción do socialismo. Tal pode ser o caso de Russe11 ou de Koestler, especialmente deste
último como criador de toda unha escala de pesimistas que acaban confundindo, con grande éxito de público e
crítica {ai ternos a obra infame de Gold!ng, ele"'.ada a premio Nóbel), a ideolox1a dominante coa natureza humán.
Que ternos unha queréncia para facer
mal que non hai quen nos pare, veñen
dicer. Nun segundo orde entrarían os
propagandistas de toda clase, fanáti_cos da persecución inquisitorial dos
vermellos, que co paso dos anos e dos
estilos entraron na categoría do ridículo
~áis abafante. Este é o caso daquil ministro de Franco que negaba alporizado
que os soviéticos puxeran un satélite
en órbita por unha simples custión de
princípios
Unha terceira división seria a dos
conversos. Como nos tempos da Inquisición medieval, que se inventou preci·samente contra os conversos ou marranos , os que respostan a esta clasificación están na obriga de demostrar a
sua nova fidelidade sudando a a camiseta contra o conxunto do que desertaran. Este é o caso de vários ministros
de Filipe González e en especial do de
Cultura, Jorge Semprún, que fai turismo por Lisboa para deixar cair que a
fuga ide Peniche de Alvaro Cunhal e outros membros do comité central do
PCP, en pleno salazarismo, foi cousa
dos soviéticos. Ben se nos alcanza a
que se podería armar se un ministro de
Cavaco Silva proclamase en Madrid
unha implicación semellante en vísperas dun congreso decisivo do PCE.
Ninguén até o de agora se atrevera
coma el a pór en dúbida, con ese des. caro, que a honra e a conciéncia da resisténcia antifascista de Portugal está
representada en calquera balanzo obxectivo polo sacrifício enorme e solitário do partido que lidera Cunhal. Semprún ven de demostrar que é un converso ou marrano con dereito a retrato
con orla entre os axentes vários da
contra que merecen figurar no setenta
e cinco aniversárlo.
O

VbLVER AO R~GO
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onda purificadora que caeu
sobre Pilar Miró parece que
quer purificarnos a todos da
imoralidade e as corruptelas que andan por aí.
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Que poder sociata se nos mostre agora COITÍO limpo
piadoso
através do exemplo da Miró (que outro obxectivo pode haber senón detrás de tanta f,laxelacióo públic~?)
ven a ser algo asi como se nos anos
vinte o· governo. norte-americano se
nos mostrase como exemplo de moralidade tras a deténción de Al Capone por marcharse sen pagar o tab~co.
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