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Fenosa suragaria cincocentas pesqueiras e acabaria 
coa .lamprea e coa vida do río até o Atlántico 

N2 546: 150 PTA. 

Salto de Sela: a morte do Miño 
A total 

oposición dos 
concellos 

portugueses, a 
mobilización da 
opinión pública 
na beira galega 
e o peso dunha 

crecen te 
conciéncia 

tocante a temas 
ecolóxicos 

poden ser os 
sumandos que 

eviten a 
construcción do 

Salto de Sela,. 
proxectado por 

Fenosa nos 
estertores do 

franquismo. O 
ministério de 
Josep Borrell 

ten a opción de 
non conceder a 
prórroga a unha 

licéncia xa 
vencida, que de 

ser concedida 
ameaza unha 
gran riqueza 
pesqueira e 

vinícola e 
sobretodo a 

. própria 
sobrevivéncia 
do pai dos rios 
gal egos. 

Manifestación 
de 

pescadores 
no rio 

Miño o 13 
de Maio 
de 1984. 

Cen 
contrabandistas 
galegos 
obtiveron un 
indulto ilegal 
nos anos 
oitenta 

A comezos da década dos oiten
ta foron indultados máis de cen 
contrabandistas galegas polos 
bons ofícios dalguns gabinetesde 
avogados situados en Euskadi. A 
maioria destes indultos fraudu
lentos que agora se están a in
vestigar teñen relación con sen
téncias dictadas en 1983. Entre 
estes máis de cen encausados 
atópanse nemes de segunda fi
leira entre os contrabandistas, 
como Roberto Pallín, Javier Bu
gallo, Xan X. Carballo, F. Xavier 
Falcón .. ., que sairian beneficia
dos polo traballo realizado en bu
fetes relacionados coa loita anti
terrorista, concretamente coa de
fensa de Gardas Civis acusados 
de tortura. A investigación, se
gundo pudo saber A NOSA TE
R RA, dirixese cara o despacho 
dos irmáns Múgica. (Páx. 9) 

A NOSA TERRA 

. Várias persoas sofriron 
amputacións inncecesárias polas 
caréncias do hospital de Ourense 
As graves caréncias do servício 
de radioloxia vascular do Ser
gas en Ourense están provo
cando masificación, despraza
mentos a cutres hospitais de 
Galiza e aprazamentos con con
secuéncias desastrosas para os 

enfermos: os médicos teñen de
nunciado amputacións que en 
condicións de normalidade da 
asisténcia teriase salvado. O 
Sergas reaccionou contra as 
protestas sancionando ao xefe 
do servício. (Páx. 7) 

X. M. Beiras: 10s meus 
enfados conectan co estado de 
ánimo de moita xente' 

Para o portavoz parlamentário 
do BNG é un erro pensar que as 
suas intervencións alporizadas 
no Parlamento producen rexeita
mento. Beiras entende que boa 
parte da cidadania vive un mo
mento de indignación e identifí
case con quen a expresa. O últi
mo incidente co portavoz do PP 
lle permitira ao día seguinte ex
plicar en rolda de prensa cal foi o 
contido do debate coa Xunta so
bre o Xacobeo. Beiras tala a 
poucos días de se cumprir o dé
cimo aniversário da organización 
nacionalista. (Páx. 14-15) 
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Pola mañanciña 
o Miño baixa con 
pouca auga. En 

poucas horas 
pode cobrir as 

pesqueiras e 
arrastar as 
postas da 
lamprea. 
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Os concellos portugueses apáñense e Fenosa está á espera da .Prórroga da licéncia 

O encoro de Sela ameaza de mol-te 
definitiva a vida no Rio Miño e un 
património arquitectónico secular 

HORÁCIO VIXANDE-XAN CARBALLA 

Despois de trece anos de traballo silencioso, Unión-Fenosa 
está á expectativa da decisión ministerial 9e prorrogar o prazo . 

e concellos. Na zona galega o siléncio empeza a romperse e 
. os pronunciamentos en contra volven medrar. A riqueza 

de concesión para tentar construir o embalse de 
Sela (Baixo Miño galega). A oposición na marxe 

portuguesa redóbrase por ecoloxistas . 
De mañán apenas corre a auga 
polo tramo do Miño que comeza 
na presa de Frieira (Crecente). 
Os centos de pescos que inzan 
o tramo até máis alá das Neves 
semellan cantís enormes, fermo
sas construccións de pedra de 
orixe secular. Entre as cito da 
mañán e pouco máis das once a 
auga sulaga completamente os 
máis de tres metros de altura 
destas impresionantes criacións 

· humanas, excepcional arte de 
pesca concebida para a captura 
maioritariamente lamprea. · 

Unión-Fenosa leva anos practi
cando esta política de soltar au
gas, pésie á sua abriga de face
lo respeitando as necesidades 
biolóxicas do Miño. O rio pasou 
da enorme riqueza a unha situa
ción de decaimento e escasez, o 
que propícia a política da em
presa eléctrica de construcción 
dunha nova presa que poña a 
rúbrica final á senténcia de mar
te que se ven executando desde 
hai décadas co pai dos rios ga- . 
legos, que neste tramo compar
timos con Portugal. 

"Fenosa non ten présa. O seu la
bor é de anos e veñen practican
do esa política desde que teñen 
a concesión da construcción dun 

encoro en Sela. O peixe desova 
nas beiras do rio, e o que non 
arrasan as periódicas riadas que 
Fenosa regula desde Frieira, 
queda de mañanciña a disposi
ción dos paxaros. A caida de 
capturas da lamprea, _sable e de 
todo o peixe que se collia nas 
pesqueiras é case unha lembran
za", dino lgnácio Gago, concellal 
e presidente da Cámara Agrária 
de Arbo cando se organizaron as 
primeiras mobilizacións contra o 
Salto qo Sela aló polo 1979. 

Traballo lento 

Fenosa traballou s.en urxéncias 
para chegar 13 anos despois da 
aparición no Boletin Oficial do 

Mentres t.odos 
os concellos 
portugueses se 
pronunciaron en 
contra, en Galiza 
só o da Guarda o 
ten feito 
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De construirse o encoro esta pasará a 
ser unha imaxe de arqueoloxia. En todo 
Arbo non se poderia apañar peixe. 

Estado (7-Febreiro-1979) da ad
xudicación de licéncia, a unha si
tuación cómoda con grande par
te de terras compradas e tamén 
das máis de cincocentas pes-

piscícola, un património arquitectónico secular (as 
pesqueiras), a biodiversidade e a própria vida do 
rio Miño están ameazados. 

O cunha poténcia instalada de e un 
Ministério aproveitamento enerxético com-

partido coa portuguesa E DP 
de Obras Públicas (constructora do encoro do Alto 

ten que conceder 
ou negar a prórroga 
nas próximas 
semanas. 

queiras que sulagaria o encoro 
de ser construido. A cola de 20 
quilómetros no ancoro proxecta
do convertiríano nun dos de mei
rande comprimento de Europa, 

Undoso), que levará un 35,5% 
da electricidade xerada. 

Segundo a Coordenadora contra 
o Salto do Sela o labor paseniño 
da empresa non quer dicer que 
non tañan topado obstáculos e 
oposicións importantes, máis acá 
das mobilizacións dos anos 79 e 
80. Segundo Xavier Simón, pro
fesor de Estrutura Económica na 
Universidade de Vigo e membro 
desta Coordenadora "apesar dos 
informes da comisión internacio
nal que talan dun 97,70% de te
rrees particulares mercados e 
unha alta porcentaxe de comunal 
e pesqueiras, hai que sinalar que 
a Xunta de Montes de Santa Ma
ria de Arbo e moitas pesqueiras 
de Sela non quixeron vender. 
Ademais de consideracións so
bre os graves danos ecolóxicos 
que supón o encaro, os comu
neiros consideran que non teñen 
que ceder ese aproveitamente 
colectivo das suas terras. Ade-

~ mais din que o rio e as suas ri
·~ quezas é tamén propriedade pú
~ blica que ·non se debe ceder a un 
~ monopólio". · 
~ (Pasa á páxlna segulnte) 



(Ven da páxlna anterior) 

Esta posición dos comuneiros 
implica indirectamente á Xunta 
de Galicia. Con efeito, só unha 
decisión do Consello da Xunta 
pode dar paso á expropriación 
deste montes en man comun, 
que por lei son inembargábeis 
de non mediar unha decisión gu
vernamental. 

Unha concesión sen 
prórroga 

O texto que recolle no BOE a ~ 
concesión de 1979 daba un pri- ~ 
meiro prazo de seis anos para ~ 
rematar as obras, incluindo todo ~ 
o proceso de compra de terras < 
e/ou expropriación. lnformábase lgnácio Gago: "Fenosa leva anos aca-
de que os enxeñeiros elaboraran bando coa riqueza do rio. Ceiba as au-
0 proxecto en Setem bro de gas en Frieira leva todo por diente 

1974, cun custe estimado de multipropriedade das máis de 
máis de 2.100 millóns de pese- 500 pesqueiras que devastaria o 
tas. Na última reunión da Comi- encoro. Segundo lgnácio Gago, 
sión Hispano-Portuguesa para a empresa está dando por mer-
"regular o uso e aproveitamento cadas pesqueiras cando en moi-
dos rios internacionais nas suas tos casos só se ten adquirido a 
zonas fronteirizas "dábase conta parte do titular da licéncia que 
da situación dos terreas a asula- anualmente se renova. 
gar na beira galega "están adqui
ridos o 97,70% dos terreas de 
propriedade particular, 85,5% 
dos moentes comunais e o 95% 
das pesqueiras". 

Respeito a estas últimas non se 
debe esquecer o sistema de 

'Fenosa non ten 
présa. A sua 
política de 
regulación de 
aügas en Frieira 
acaba coa riqueza 
e ábrelle ca mi ño ao 
encaro" 
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A Confederación Hidrográfica do 
Norte, que entande no control da 
concesión de aproveitamento 
dos rios, informa que "actual
mente a empresa ten solicitada 
unha prórroga de cinco anos, es
tando pendente de resolución do 

MOPT ( ... ) Espérase que a am
pliación solicitada por · FENOSA 
sexa concedida proximamente". 

A concesión inicial, agora pen
dente de ·prórroga, indicaba no 
seu ponto decimoséptimo que a 
empresa tiña que "cumprir a Lei 
de Pesca .Fluvial... para protexer 
a riqueza piscícola en augas 
continentais". A práctica de 
Unión-Fenosa coa sua política 
de regulación de augas evidén
cia un incumprimento continuado 
desta disposición en toda a sua 
a rede de encaros, que incide 
máis gravemente, por acumula
ción, no tramo final do rio Miño. 
Hai que lembrar que esta.función 
é governada automaticamente, 
por sistema informático, desde a 
sede de A Coruña, e non se ten 
modificado apesar da denúncia 
continuada durante anos por 
afectados, biólogos e organiza
cións ecoloxistas. 

Cámaras e concellos 

A posición institucional contrasta 
entre as duas beiras do. rio. Una
nim idade absoluta nas Cámaras 
Municipais portuguesas: Melgago, 
Mongao, Valenga, Caminha, Vila
nova de Cerveira e Caminha té
ñense pronunciado contrárias á 
construcción do salto. O presiden
te do concello de Melgago, Antó
nio Rui Estévez-Solheiro, é con-

(lgnácio Gago) <t ~ 

Na primavera do 79 houbo a primeira mobilización popular contra o salto de Sela. 

r----------------------------------------------------------------------------, 
Setecentas lampreas nunha noite 
Disque na Pesqueira dos Ro
manos, en Arentei, chegaron a 
capturarse setecentas lampreas 
nunha noite. Todas as lendas 
do Miño recollen esta tazaña, 
que foi transcrita a moitos docu
mentos que abordan a cues
tión. 

As pesqueiras e os pescas 
son unhas construcións de pe
dra á Beira do Miño no tramo 
médio baixo E ao longo de 25 
quilómetros. Son empregados 
para a pesca da lamprea e 
doutras espécies fluviais. No 
Ulla e no Sil tamén hai cons
trucións semellantes. 

Basicamente unha pesqueira é 
un lugar no ria con condicións 
especialmente favorábeis palas 
correntes e remuiños que se 
producen. Un pesco é o que 
César Portela en "As pesquei
ras do Ria Miño" calificou como 
"construcións ciclópeas feitas a 
base de sillares de pedra aliña
dos paralelamente ou ao biés 
do ria para orixinar artificialmen
te correntes que faciliten o ca
miño co mínimo esforzo a se
guir polos peixes '. Estes pasan 
através dos corredores estreitos 
no principio dos cales sitúanse 
unhas redes en forma cónica -
boitirón ou vasoura- nas que 

fica atrapado o peixe". 

Das 700 censadas no ano 65 
hoxe quedan, sumando as 
duas beiras, galega e portugue
sa, entre 400 e 500. 

Historicamente houbo quen si
tuou a sua construción no pe
riodo de ocupación romana, ou
tros fixerono na época visigóti
ca, mais os historiadores coin
ciden maioritariamente en si
tuala no século ·doce, cunha 
marxe de dous séculas entre 
as primeiras e as últimas. As 
técnicas de construción empre
gadas indican que efectivamen
te son todas da mesma época. 

Unha estratéxia 
perversa 

Nos últimos anos as pesquei
ras do tramo afectado polo en
caro estiveron a sofrir un se
vero deterioro que algunhas 
persoas non dubidan en rela
cionar coa futura construcción 
do salto. Trataríase dunha es
tratéxia-de erosión do sistema 
económico basado na pesca 
da lamprea. 

A irregularidade na baixada de 
auga no rio tamén aparece 

asociada á baixa nas capturas 
de lampreas. O encaro de Friei
ra, malia ter a abriga contrac
tual de manter o mesmo nível 
no ria, soltando cantidades de 
auga que permitan tal mante
nemento de afluéncia, ten so
metido ao ria a unha constante 
variación, segundo denúncian 
repetidamente os proprietários 
das pesqueiras. 

"Non hai lamprea que viva ne
sas condicións. As veces deso
van cando o rio sube alto e 
despois quedan os ovos ao ai
re, desprotexidos da acción de
predadora das aves", comentan 
os viciños. 

A propriedade das pesqueiras 
e a sua adquisición por parte 
de Fenosa é complicada, logo 
que hai dereitos históricos en 
mans de moitos viciños empa
rentados entre eles. Mesmo a 
sua explotación é obxecto dun 
complicado réxinie de turnos. 

Hai dous planos situados no 
mesmo lugar, por unha parte 
os recursos económicos que 
aporta, infinitamente máis 
abondosos antaño pero recu
perábeis na actualidade, e a ri
queza etnográfica que supón a 
sua existéncia. • 

L----------------------------------------------------------------------------

tundente: "as autarquias non per
mitirán a construcción". 

Abondando na sua posición o al
. calde da vila portuguesa que vai 
ver sulagadas as suas terras ar
gumenta, "o encaro perxudica 
non só a pesca tradicional do rio, 
tamén ten nos cultivos unha alta 
implicación económica. O viña 
albariño dase en baixas alturas e 
vai ver modificadas letalmente 
as suas características pala al
bufeira e a humidade que se pro
vocarían. Ternos solicitado ao 

ministério de Meio Ambiente por- · 
tugués un informe sobre o im
pacto ambiental, suxerindo que 
sexa realizado pola Universidade 
de Aveiro, especialista e de alta 
competéncia na matéria. Só se 
se demostrara a inocéncia social 
e ecolóxica da presa nós daria
mos o visto bon. Noentanto man
temos unha oposición rotunda". 

Na marxe galega o alcalde de Ar
bo, o independente Manuel Rive
ra Domínguez, ten encarregado 

(Pasa á páxlna seguinte) 

Paga a pena 
matar o Miño? 
Quizais sen querelo, Manuel Fraga e Victor Portomeñe se teñan 
pronunciado contra o salto de Sela. O pasado 16 de Novembro o 
presidente da Xunta louvou en Tui as riquezas históricas e 
naturais das terras do Baixo Miño, calificando ao naso rio por 
exceléncia como o viveiro fluvial máis rico e productivo da 
península. Portomeñe, cando no 1985 era Conselleiro de Cultura, 
apresentou un volume que reinvindicaba o património histórico e 
artístico que supuñan as pesqueiras. Ambas afirmacións só teñen 
cabal sentido se non se executa a senténcia de morte que supón 
o encaro proxectado. 

A história de Fenosa (agora Unión-Fenosa, con sede social en 
Madrid) e o aproveitamento hidroeléctrico dos rios galegas ten 
várias décadas de conflitos. Todas as grandes concesións teñen a 
sua orixe en plena Dictadura, e non debe esquecerse que o 
fundador da antiga empresa de capital galega, Pedro Barrié, estaba 
estreitamente ligado á figura de Francisco Franco, e el próprio foi o 
iniciador do agasallo do Pazo de Meirás ao xeneral golpista. 

Andando os anos Fehosa, sobrada de cartas e cando fixo falla 
con apoio da Garda Civil, foi facéndose dona dun ben público que 
perdia ano a ano a sua riqueza biolóxica e animal, e a meio dos 
encaros asulagou vales dunha riqueza extraordinária. O dossier 
que narra, sen irmos máis lonxe, a história de Castrelo do Miño é 
o paradigma da demagóxia que se desplegaba desde o gabinete 
de comunicación da empresa: "alguns galegas pretendian 
cambiar os quilovátios do progreso por catre lampreas". Con ese 
critério avanzouse na história, até que a xente pudo dicer basta 
sen se xogar a vida. 

O proxecto de Sel a leva data de 197 4, por máis que finalmente é 
no 1979 cando se publica a concesión no Boletin Oficial do 
Estado.Os trece anos de oposición popular, son de xogo 
raposeiro por parte da empresa. Unha só reportaxe de meia hora 
de televisión desbarataría o proxecto. Instalar unha cámara frente 
a unha concentración de pesqueiras, e ver como cada día o 
cauce do Miño sube ou baixa, controlado desde A Coruña por 
Fenosa, con consecuéncias mortais para a fauna, abriria os ollos 
de calquer cidadán. Moi devagar foise desarmando a economía 
da zona, dando entrada á compra a baixo prezo e esperando que 
a crise e a falla de postes de traballo deixasen o camiño expedito. 

Pasaron os tempos en que para todo valia de comodin o 
argumento do progreso. Que porcentaxe da enerxia producida 
nos nosos encaros, cun altísimo custe social e económico, serviu 
para o noso desenvolvemento industrial? Cal é a porcentaxe de 
enerxia que exportamos e cara onde derivan os beneficios dunha 
empresa agora radicada en Madrid? Acaso ternos un menor custe 
de quilovátio ca neutras partes do Estado? Non é certo que 
seguen sen electrificar con dignidade un fato non cativo de 
parróquias galegas? Que proxecto de desenvolvimento para toda 
unha comarca promove o encero? 

O Ministério de Obras Públicas ten na sua man prorrogar ou 
denegar a concesión. O titular do Ministério, Josep Borrell, 
manifestou recentemente as suas dúbidas de que Riaño fose 
necesário, tanto en termos de enerxia como de regadio, e afirmou 
que haberia que revisar con coidado as concesións 
hidroeléctricas en función do custe social e o benefício obtido. 
Agora ten unha oportunidade de ouro para que as suas palabras 
non sexan frases belidas para despois de asulagar. 

A Xunta de Galicia e os concellos da ribeira do Miño teñen pola 
sua parte unha ocasión única para facer ver calé o seu proxecto 
de desenvolvimento dun país rico: se destruir o meio de vida ou 
apoiar un desenvolvimento baseado na própria cultura secular. 
Ademais todos terán que estar vixiantes co emprego especulativo 
das terras que, ameazadas polo encoro, foron compradas a un 
précio de risa pola empresa eléctrica. 

Elíseo Alonso resumía a situación nun artigo recente "todo o 
mundo, agás os gandallóns de sempre, saben que a construcción 
do Salto de Sela seria a morte do gran rio de Galicia, o Pai Miño. 
Só conciéncias fenícias ou inexplicabelmente comprometidas 
poden ser insensíbeis a este bárbaro atentado contra a nosa 
ecoloxia, cultura e economía".• 

ANOSA TERRA 

:.1 



4 ANOSATERRA . NESTA SEMANA 
~-N-º546~--3D_E_D_EC_EM_B_RO_D_E_19_92~~~~~~---:-~~----jmllllllllllllll~_ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(Ven da páxina anterior) 

un estudo de impacto ambiental, 
pero esquiva a sua opinión aos 
xornalistas, apesar de que a meí
rande parte das parróquias afec
tadas (Barcela, Cequelíños, San 
Xoán, Santa María ... ) pertencen 

·ao seu concello. Unha indicación 
da sua postura pode dala o ter 
asinado algunhas das actas pré
vias á expropriación que se lle te
ñen apresentado. 

O Concello das Neves (alcalde, 
Oswaldo González-Partido Po
pular), no cal a parróquia de Vi
de seria a encarregada de aco
llar a presa propriamente dita e 

A Xunta está 
abrigada a definir a 
sua posición 
autorizando ou 
negando a 
expropriación dos 
montes comunais 
afectados 

Sela dálle terras e o nom.e, non 
se ten pronunciado tampouco. 
En certo seriso o seu siléncio po
de estar relacionado cos dezaoi
to millóns anuais que por dife
rentes conceitos recebe da em
presa eléctrica. 

Seguindo a marxe do Miño nen
gun outro concello ten feito pú
blica a sua posición agás A 

. Guarda. Salvaterra do Miño (Ar
turo Grandal-PSOE), Salceda de 
Caselas (Xosé Manuel Fernán
dez-PP), Tui (Miguel Capón-PP), 
Tomiño (Xosé Luis Fernández
PP) e O Rosal (Xosé Luis Rodrí
guez-PP), non teñen fixada a 

sua opinión 
en pleno. 
que trata de 
conseguir a 
Coordena
do r a. Na 
Guarda (Pu
rificación 
ALvarez
PP) a mo
ción, apre
sentada polo 
BNG, con
seg u i u o 
apoio do PP 
e abstención 
do PSOE , 
convertín
dose o con
cello da foz 
do Miño no 
primeiro 
galega que 
manifesta a 

r----~~------------~---------------------~--------, 
· I 1 

: Os opositores das duas beiras 
· ! defenden a sua postura por razóns 

1 

: ecolóxicas-, sociais e económicas 
1 

Por que 
dicimos non 
Á espera de novas 
informes de impacto 
ambiental que 
concellos como Arbo 
na Galiza e Melgac;o 
en Portugal, teñen 
encarregado, 
diferentes agrupacións 
que dirixen a oposición 
ao Encaro de Sela 
teñen argumentado 
abondosamente a sua 
posición. Confluen 
sobranceiramente a 
Corema (Asciación de 
Defensa do Património 
de Caminha) e a 
Coordenadora contra o 
Salto. 

cipan, como deberían, dos lo
gros dunha sociedade moder
na. A extracción de electricída
de do Miño non vai mudar esas 
circunstáncias e vai destruir 
írreversibelmente as bases 
económicas daqueles que ve
·ñen aproveitando e respeitan
do secularmente o ria . 

sua oposi- 1 
Desde este ponto e durante 20 Km. rio arriba, as augas acadarian unha cota máxima de 42 metros. A NOSA TERRA ción.+ : 

3) Nos últimos tempos estase 
a realizar un forte estarzo mo
dernizador da agricultura por 
parte dos labregos de ambas 
beiras. A especialización viní
cola, incentivada pola adminis
tración, é un feíto constatábel. 
A hipotética construcción do 
Salto de Sela suporia a cria
ción de condicións climáticas 
favorábeís á proliferación de 
certas enfermidades e pragas, 
acrecentando o custo de pro
dución e minguando os benefi
cios. Ademaís é incompatíbel 
con outros usos ancestraís e 
economicamente productivos, 
base de moitas economías da 
zona: a pesca da lamprea, sa
ble, meíxón e salmón. 

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

Haí poucos anos, Michael We
ber, do Instituto de Cíéncías 
Maríñas da Universidade de 
Kiel (Alemánia) , elaborou a 
sua tese de doutoramento so
bre a difícil situación do Río Mi
ño. Ali afirmaba que "a cons
trucción de presas de calquer 
tipo é unha grande interven
ción no sistema ecolóxico. Es
cadas eficientes para os pei
xes migratórios son indíspen
sábeis, tamén a instalación e 
conservación de áreas de re
produción nas albufeiras. Se 
estas medidas non fosen res
peitadas a fauna e flora natu
rais van diminuir e o poder de 
auto-depuración das aúgas 
deseará drasticamente". 

4) Desaparecerían centos de 
pesqueiras que supoñen un 
valiosísimo património históri
co, cultural e arquitectónico. 
(ver recadro) . 

~ 

Verísimo Sueiro, ex-alcalde de As Neves 

'A estratéxia de Fenosa 
é a desarticulación económica' 
"Cando cheguei á alcaldia das 
Neves, aló polo 79 -comenta 
Verísimo Sueiro, párroco de 
Tortoreos, que se apresentou 
polo PSOE-, Fenosa xa levaba 
tempo a voltas coa constru
cíón do salto de Sela". 

Razóns técnicas xustificaron a 
modificación incial do proxecto 
e o seu traslado á parróquia de 
Vide, tamén nas Neves, pero 
remontando o rio un par de qui
lómetros . Ainda así, Sela se
gue a ser o nome de referéncia. 

A oposición inicial do PSOE 
veu motivada por "suspicácias 
frente a todos os saltos -co
menta Sueiro-, pero andando 
o tempo fúmonos decatando 
de que os cámbios ian modifi
car seriamente as condicións 
de toda área. Son zonas de vi
ña, cun microclima especial, 

1 ternos salmóns, lampreas ... " 

Os planos conxuntos das com
pañías Fenosa e EDP (Electri
cidade de Portugal) para facer 
un encaro contemplaban ala
gar unha superfície de vinte 
quilómetros de lonxitude, e un
ha cota máxima de 42 metros, 
nas vilas fronteirizas. Nas Ne
ves, o lugar da zona na que 
había unha verdadeira oposi
ción, levada adiante desde as 
próprias institucións munici
pais, o Governo local apresen
tou duas condicións: a elabo
ración dun estudo de impacto 
a pagar pola Fenosa e o con
d i cio n amento do encaro ao 
Plano Xeral de Ordenación. 

A elaboración do estudo de 
impacto, feito por Consultora 

Galega, composta por técni
cos da Universidade de Com
postela e dirixida por César 
Portela, atopou sérios inco
menentes. "la modificar o mí
croclima, aumentando a humí
dade na época de maduración 
do viño, xusto no periodo 
máis delicado -asegura Verísi
mo Sueíro-, tamén ia supor un ~ 
dano consíderábel para a tau- ffi 
na da zona, tanto fluvial, co- ~ 
mo terrestre e avícola. A má- gs 
xima preocupación era a lam- ~ 
prea, claro está". 

A inclusión no proxecto dunha 
rampa de ascenso era consi
derada como positiva pero in
suficiente para o salmón e inú
til para a lamprea. 

A respeíto do PXOU, os estu
dos prévíos sobre as condi
cíóns xerais da zona, funda
mentalmente agrícola, reco
mendaron ao Concello califi
cala como de produción agrá
ria, de modo que a constru
ción do encoro non era posí
bel. As alegacións apresenta
das -a última hora- pola Feno
sa non foron contempladas 
pola Xunta na sua aprobación 
definitiva, feito que obrígou á 
compañía eJéctrica a se dirixir 
ao Concello para negociar a 
recalifícacíón. "Obtivemos o 
compromiso dun investímento 
de sesenta millóns en obras 
para aminorar o impacto no 
rio", indica Sueiro. 

Cartos a eito · 

"Fenosa comis ionou a un tal 
Campos -di Sueíro- para fomen
tar o posicionamento favorábel 

dos vicíños". Campos tiña carta 
branca para repartir cartas a es
galla polas parróquias afecta
das, "se nunha festa o Concello 
aportaba cen mil pesetas, Fe
nosa dada duascentas". 

A compra de terras prévia á 
aprobación do proxecto deu 
unha sensación de estar con
solidado. Fenosa adquiria todo 
o terreo que lle oferecjan, 
mesmo aquel que non estaba 
afectado pala cota do encoro. 
Hoxendía Fenosa ten a pro
priedade de case todo o val 
que ía anegar o salto. O medo 
á expropríacíón forzada provo
cou a venda masiva a prezos 
por baixo de mercado. 

A afluéncia de cartos e o enve
llecemento da povoación su
puxo a desarticulación das es
tructuras económicas que so
portaban a comarca. "Hoxe o 
campo está abandonado -pro
testa Sueiro-, e o encoro apa
rece como única salvación". 

"Ademais Fenosa montou un 
espellismo, vendeu a críacíón 
de moitos postos de traballo, e 

Dos pontos elaborados por 
Corema e a Coordenadora An
ti-Sela pódense destacar: 

5) O encaro traería a destru
ción de hábitat e refúxios da 
vida selvaxe, a destrucción 
dos leitos naturais de desova 
de várias espécies piscícolas 
e outras espécíes indíxenas ; 
a disminución do caudal e 
consecuente enfraquecimento 
da forza do rio , debido á re
tención das augas, que afec
tará aos procesos normaís de 
deposición de material inerte 
carrexado, contribuindo para 
un asoreamento da zona do 
esteiro do Miño. A alteración 
da temperatura da auga, o 
emprobecimento do osíxeno 
dísolvido e a grande concen
tración de material contami
nante, converterán ao Río Mi
ño no río internacional máís 
poluído da Europa; a reducíón 
drástica da capacidade auto
depuradora suporá que os de
tritos lanzados no seu tramo 
final difícilmente poderán ser 
degradados.+ 

1) A concesión foi produto dun 
acordo internacional entre os 
governos cando os dous esta
dos vivian baixo governos dic
tatoríais. Na actual situación 
democrática a vontade popular 
debe primar sobre calquer ou
tra variábel. 

2) As duas áreas afectadas di
rectamente son economica
mente deprimidas e non partí-

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

a xente estaba desexando que 
comezara a construcción -ase
gura Verísimo Sueiro. Mesmo 
Alinza Popular gañou as elei
cíóns asegurando que as obras 
principiarían ao día seguinte de 
se facer coa alcaldía". 

Daquela o PSOE caeu na con
ta de que non habería encaro. 
"Alúmina- Alumínio e as suas 
n~cesidades enerxéticas foron 
as xustíficacións de facer o 
salto, mais comezaba a crise 
económica e Unión-Fenosa, 
que viña de se fusionar, deca
touse de que a produción in
dustrial ia descender, e con ela 
as necesidades de enerxia". 

Contado, Fenosa non quedou 
coas mans valeíras . Unha 

parte dos terreas adquiridos a 
baíxo prezo en cotas superio
res ao encaro foron vendidos 
por cantidades moito maiores 
nun negócio que pouco ten 
que ver coa produción de 
enerxia eléctrica. 

A posición dos Concellos de 
dereíta na zona, malia estar 
más afectados -como no caso 
de Arbo- non foi tan contun
dente. "Fenosa entendia que 
compartian a mesma postura, 
por íso non tívo tantos mira
mentos. En Arbo opuxéronse 
dun xeito máis testimuñal que 
nada. Son intereses ruins . En 
Crecente o alcalde queria a 
construción dunha praia fluvial 
na cola do embalse", comenta 
Verísimo Sueiro. + · 

L - - --------- ---------~----------------------- ~--~-------------------·----------------------------------------------------------
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A FENDA LATINOAMERICANA 

A Nosa Terra viviu en Venezuela a intentona golpista 

Os sublevados. contra Carlos Andres Pérez tiñan 
a simpatia d~ clase alta e o apóiO dos marxinados 
•DOLORES FERNÁNDEZ/CARACAS 

O tópico turístico dos 
contrastes faise 
realidade en Caracas. 
No céntrico Paseo de 
las Mercedes, onde 
sobrancean os 
restaurantes de luxo e 
os comércios de marca, 
hai diário rapazada, pero 
sobre todo o fin de 
semana, mozos de 15 e 
16 anos, con candanseu 
teléfono no peto. Tamén 
no centro da capital está 
o Country Club, onde se 
amorean as mansións e 
os chalets 
especialmente vixiados; 
esta zona conta con 
dous campos de golf e 
un picadeiro. 

Chaves e os golpistas non son 
mal vistos aquí polo seus dous 
intentos de golpe (o 4 de Febrei
ro e agora o 27 de Novembro), 
senón porque "non saben talar", 
"son xente bruta que non serve 
para governar". 

A seguridade é unha teima com
prensi bel : Caracas, ao pe do 
Monte Avila, ten o seu perímetro 
cuberto de ranchítos, povoados 
miserábeis, que fan tremer aos 
cidadáns acomodados só de 
pensar que un día poden baixar 
e dar outro caracazo. 

O lixo é o que destaca sobre to
do o demais nunha cidade que 
lembra, palas suas edificacións, 
os anos 50 e 60 cando Venezue
la era algo. A subida do petróleo 
a partir do 73 foi outro boa épo
ca, a que deu a Carlos Andrés 
Pérez, o seu prestíxio populista. 
Pero agora o petróleo baixa se
guido e o barril non se cotiza a 
máis de 20 dólares. 

O salário médio é de 9 mil bolí
vares (algo máis de 12 mil pese
tas), alugar unha casa custa uns 
14 mil bolívares (perta de 20 mil 
pesetas). Xantar nun restauran
te de luxo custa unhas 700 pese
tas. A inflación é moi alta, como 
en toda latinoamérica, de modo 
que unha conta bancária que su
pere os 100 mil bolivares rentua 
o 51 % cada tres meses. 

"Se te pos enfermo e tes que ir 
ao hospital arruinaste", comén
tanche nada máis chegar. A ra
zón é que as meiciñas son moi 
caras, sobretodo, debido á espe
culación que hai cos medicamen
tos. A sanidade pública está moi 
mal atendida. Despois do golpe, 
os hospitais demandaban por rá
dio sangue, pero tamén vendas. 

Son as diferéncias con outro pa
ís da zona, Cuba, que a pesar 
das dificuldades que atravesa, 
conserva uns índices sanitários 
mellares e onde, por riba de to
do, non existen as desigualda
des sociais que en Venezuela 
mancan a vista. Os venezolanos 
de clase alta acusan de pro-cas-

trista, aoque se lle. ocu~ra poñer 
iso de manifesto, o que, por ou
tra parte, non é máis que unha 
constatación .. Os dous países 
teñen en com un o parque auto
mobilí stico: modelos norteameri
canos escangallados polo paso 

do tempo, moitos deles circulan 
sen matrícula. Na estrada pana
mericana que comunica Caracas 
co porto de La Guaira son visí
beis os veículos arrombados na 
beira despois de bater entre si: o 
máis doado é esbarar na capa 

de graxa acumulada no asfalto e 
que se foi desprendendo de can
tos de coches demasiado vellos. 

Os buhoneros (ferrancheiros ou 
quincalleiros) ocupan as ruas de 
Caracas venciendo desde televi-

A NOVA ESTRATÉXIA NORTEAMERICANA PARA LATINOAMÉRICA 

O CARNAVAL MILITAR 
MANuEL VEIGA 

Unha ollada á prensa caraqueña posterior ao golpe 
fai ver que a unanimidade contra os sublevados é 
tan evidente como a sua falta de convicción. O 
chiste difundido a esgalla por Caracas dicia: "Con
dearon a Chaves a vinte anos qe cádea. Non por 
disparar, senón por ter fallado". E un chiste próprio 
das tramas golpistas. Vázquez Montalban dá canta 
dun similar na sua recente obra sobre Franco, pas
to en boca dos militares meses antes do 36. 

A situación económica é proclive a saidas desespe
radas. Non é raro que Chaves teña simpatias nos 
marxinais ranchitos , ao mesmo tempo que en Cha
caito, en pleno centro de Caracas. 

Pero as interrogantes sobre os sublevados son 
máis que as certezas. Non deron a coñecer un pro
grama, nen no intento de Febreiro, nen agora. A 
aparición de Chaves por frente dunha bandeira do 
Movímento Bolivariano Revolucíonárío 200 e as alu
sións a extrema esquerda -guerrilleiros e estudan
tes- sempre apareceron difusas, sen concreción, 
nen probas, como nunha montaxe que pretende co
brar apoios diversos sen identificarse demasiado. 
Do que si hai probas é do apoio de Perú. Militares 
golpistas venezolanos, en número cercano a un 
cento, foron acollidos en Lima. O diário caraqueño 
El Universal calificaría o Do-
mingo posterior ao golpe de 

matanza de presos no Retén de Cátia, como xa su,. 
cedera en Lurigancho (Perú) e La Tablada (Arxenti
na), todos eles recentemente. 

Pódese albiscar neste contexto unha nova estraté
xia norteamericana para un continente que esbon
cha sen remédio. Se nos cincuenta e sesenta foi a 
intervención directa (Guatemala para derrocar ao li
beral Jacobo Arbenz, Santo Domingo, Baia de Co
chinos en Cuba, complot de Viña del Mar en Chi
le .. . ), os oitenta foron os anos das guerras de baixa 
intensidade (practicamente toda centroamérica) , 
onde a esquerda foi combatida por via interposta 
através de exércitos de mercenários. Agora pode 
ser o momento da terceira etapa na cal os meios de 
comunicación teñen un papel sobranceiro. Trátase 
de apresentar ante a opinión pública a militares "na
cionalistas", "populistas", que actuan enmascarados 
baixo certos símbolos de esquerda. Estes militares 
saltan a legalidade, pero sen o estilo de Pinochet e 
os gorilas clásicos. As matanzas dos cárceres son 
negadas ante as cámaras de televisión que non 
deixan de emitir (un vixiante na porta do Reten de 
Catia negaba á presentadora de televisión venezo
lana que alí estivera a suceder nada anormal, ao 
mesmo tempo que o sonido ambiente da própria te
levisión recollia as detonacións de numerosos dis-

paran provintes do interior). 

"ambiguo e lacónico" o comu
nicado do presidente Fujimori, 
mentres vários outros méios 
de comunicación deron canta 
da sospeita de intervención 
dos servícios secretos perua
nas no que viña de suceder en 
Venezuela. Non por acaso, en 
Perú tiña habido recentemente 
un golpe con éxito. 

Agora o 
bipartidismo é 
entre legalistas 

Todo isto quer dicer que os 
partidos que participan no xo
go democrático , nunha Latino
américa que xa se proclamaba 
completamente gañada para a 
democrácia, non senda Cuba, 
non están exentos de colabo
ración cos golpistas. Agora o 
xogo -o bipartidismo- e entre 
legalistas e golpistas, sobre un 
telón de fondo ideolóxico co
mún, telón pintado, por supos-A situación é confusa por novi

d osa. A táctica consiste en 

e golpistas, sobre 
un telón de fondo 
ideolóxico comun. 

ocupar anticipadamente o lu-
gar dunha máis que posíbel 
sublevación popular -outro caracazo- froito da cri
se. Agora, entre Carlos Andrés Pérez e Chaves xa 
non queda lugar para máis. Venezuela está nas 
máns do Fondo Monetário (e, por encadeamento si
loxístico, dos Estados Unidos), pero non parece 
que vaia a vir de Fujimori a alternativa, simples
mente porque é auga da mesma fonte. 

O enredo é aproveitado de paso para realizar unha 

to, coas cores das barras e as 
estrelas. O presidente constitu
cional da Arxentina Saul Me-

nem coqueteou cos carapíntadas (golpistas) e nun
ca negou a sua amistade co cabecilla Aldo Rico; 
Fujimori, despois dun proceso eleitoral, non só co
laborou cos militares senón que se deu un autogol
pe e hoxe Perú vive unha curiosa ambigufdade le
gal (que non parece extrañar nada en Occidente). 
Venezuela pode ser o último caso de enmascara
mento, de carnaval , militar, coa televisión (antes 
era Deus) por testigo.+ 

sores até roupa, todo a metade 
de précio do comércio normal. 
Unhas dias antes do golpe un fa
to de quincalleiros encadeouse 
en plena Sábana Grande (aveni
da peatonal do centro da cidade) 
cantando o hino venezolano. Fo
ron batidos pala policia e vários 
deles levados presos. 

Un dia de golpe 
A maioria dos soldados son ve
nezolanos, no sentido de que 
non son descendentes de euro
peus. A razón está en que os 
brancos adoitan a ter médios 
para estudar, o que os exime de 
ir ao exército. Os cobrizos, en 

(/) cámbio, son reclutados polas 
<3 jaulas (grileiras ou furgóns da 
~ policía), metidos á forza e con
~ vertidos en soldados, por iso a 
0 maioria da tropa proven dos ran
~ chitos. 
<( 

o 
u1 O Mércores 25, nun cuartel que 
~ poidemos visitar por razóns fami
~ liares, a situación era normal. 
6 Até a madrugada do Xoves ao 
~ Venres non se tiveron as primei
g ras notícias do golpe . Pouco 
U-! despois das 5 da mañá do Ven-

res, Chaves -o militar que lidera
ra a intentona de Febreiro- saia 
na televisión pedindo á xente 
que ocupase ás ruas e as pra
zas, coas suas armas no colo 
(gran parte dos cidadáns teñen 
algunha arma para a sua defen
sa persoal). Ao dia seguinte a te
levisión, xa controla.da polo go
verno, dixo que a aparición de 
Chaves non fara en directo, se
nón que se tratara dun video gra
vado, pois o militar seguia preso. 

O Venres todo o comércio pe
chou. Unha tenda perta de onde 
nos encontrabamos permitía en
trar as persoas de duas en duas 
mentres mantiña as reixas bai
xas. Un grupo de xente de fas
quia marxinal comezou a ache
garse cantando o hino venezola
no e cancións de apoio a Chaves 
e aos golpistas. A policía che
gou axiña, con forzas entre as 
que tamén había civis. Os gases 
lacrimóxenos disolveron a con
centración e todo quedou pecha
do definitivamente por todo odia. 
O toque de queda funcionou 
mentres a interrogante era se o 
golpe trunfara ou non. 

Pero parecia que non. Ninguen 
está de acorde con Carlos An
drés Pérez. A situación económi
ca é desastrosa. A clase média
alta, con moíto real, non parecía 
preocupada por que os golpistas 
se declarasen membros do Mo
vimento Bolivariano Revolucío
nário e que mesmo alguns mé
dios os relacionaran coa extre-. 
ma-esquerda. Para eles , sim
plesmente, aqueles homes "non 
parecían preparados para gover
nar" e para acadar "recoñeci
mento internacional". Puro níche, 
decian alguns, ou seña xente 
dos ranchítos . 

As consignas dos sublevados 
tampouco aclararon moito. "Esta
mos cansos do governo de Car
los Andrés que hipoteca ao país 
e da corrupción". Pouco máis se· 
lle ouviu, alén de chamará xente 
a que saise á rua e apoiase o 
golpe. Nada sobre un programa 
ou a que deberia ser a liña do 
governo que propugnaban.• 

Á 



. _6_. _~_:_~_3~_ERRA_DE_CE_MB_RO_DE_1_992~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
DIAS 

•Tropas USA 
en Somália 

Sob pretexto de paliar a fame en 
Somália, os EEUU planean 
intervir cunha cantidade que vai 
entre os vinte e os trinta mil 
soldados. Unicamente están 
pendentes da aprobación da 
ONU. Nestes momentos 1.800 
marines dos que participaron na 
intervención no Iraq navegan 
cara Somália. 

A intervención armada trata de 
ser xustificada porque os 600 
cascos azuis paquistanis 
desprazados para se encarregar 
de repartir a axuda internacional 
son constantemente atacados 
por parte das milícias armadas 
que operan no país. 

Frente a esta posibilidade aparece 
a opción da formación dunha 
forza multinacional composta, 
ademais, por militares da coalición 
internacional que participou na _ 
operación tronada do deserto que 
concluiu coa derrota do Iraq na 
guerra do Golfo. 

Mais, detrás da misión 
humanitária que permitiria a 
chegada de subministracións ao 
povo somali, as pretensións norte
americanas irian encamiñadas a 
rematar co conflito que vive o país 
do como de Africa. Esta guerra 
civil enfrenta ao Congreso Somali 
Unido, de Ali Mahdi, que nun 

. golpe de estado no 90 derrocou 
ao ditador Mohamed Siad Barre, e 
as tropas opositoras do Partido da 
Unión Islámica, coñecido como 
lttihad, sección somali do 
movimento lrmáns Musulmáns e 
integrada no Movimento Nacional 
Somali, e o Movimento Patriótico 
Somali. 

Os Estados Unidos pretenden 
deter o avance do 
fundamentalismo islámico 
representado polo lttihad, que no 
Norte do país proclamou a 
independéncia e a formación 
dunha república presidida por 
Abdurahman Ahmed Ali e 
apoiada por vários países 
árabes, entre os que están Irán, 
Arábia Saudi, Paquistán e 
Sudán, que non aprobarian a 
intervención norte-americana por 
entender que é unha agresión á 
soberania nacional somali.+ 

•O Tribunal 
Constitucional 
Ruso recoñece 
ao PCUS 

O pasado Luns 30 de Novembro, 
o Tribunal Constitucional ruso 
emitiu un fallo que invalida a 
ilegalización do PCUS levada 
adiante por Boris leltsin logo do 
golpe de Estado de Agosto do 91. 

A senténcia abre a posibilidade 
do nacimento dun partido 
comunista herdeiro do património 
do antigo PCUS e do Partido 

XOSÉ LOIS 

•O PSG-EG 
tamén está por 
unha nova 
maioria 

Esquerda Galega estaria 
disposta a pactar co PSOE e o 
BNG despois das vindeiras 
eleicións para evitar que Fraga 
continua no Governo, segundo 
declararon seus dirixentes o 
Martes en rolda de prensa. 

Por outra banda, continuan os 
pasos para a constitución de · 
Unidade Galega; asi; o 19 de 
Decembro celebrarase unha 

Conferéncia Nacional para 
continuar ca proceso refundador, 
que se culminaria cun congreso 
de disolución e a formación da 
nova forza, que Domingo Merino 
calificou de "nacionalista, 
democrática e de esquerdas". 

Mais xa vários coñecidos 
militantes do PSG-EG 
abandonaron esta formación 
pela sua disconformidade coa 
política de refundación, o último 
caso foi o da baixa do 
concelleiro desta forza en 
Cervo, que formalizou o seu 
abandono acompañado por un 
grupo de membros da 
agrupación local.• 

• Divórcio CEOE 
Governo 
central 

A patronal europea, na 
que está integrada a 
CEOE, por boca do seu 
presidente, Carlos Ferrar 
Salat, manifestou que os 
empresários europeus 
non van investir no 
Estado español mentres 
"non haxa un sistema de 
flexibilidade de planteis e 
mobilidade funcional e 
xeográfica". 

Entre tanto, o Governo 
reuniuse por primeira vez 
con todos os sindicatos, 
entre eles a CIG, para 
analisar precisamente a 
cuestión da flexibilidade 
laboral, frente á cal as 
centrais mostraron unha 
absoluta negativa. Os 
sindicatos están dispostos 
a tomar medidas 
contundentes de seguir 
adiante os planos 
liberalizadores do 
Governo.• 

• Manifestación 
en apoio aos 
presos 
nacionalistas 

Os Familiares dos Presos 
Independentistas e os 
Familiares dos Presos 
Antifascistas convocan 
unha manifestación para 
o dia 13 de Oecembro, 
que sairá ás 13:30 horas 
da Alameda de 
Compostela. Ambas 
organizacións solicitaran 
o apoio dos grupos 
políticos e os sindicatos. 

Os lemas da 
manifestación serán "Polo 
translado dos presos 
políticos á Galiza", "Polo 
reagrupamento dos 
presos políticos" e "Pola 
liberdade dos presos 
políticos enfermos".• 

•Todos contra o GATT 
O Sindicato Lagrego Galega denunciaba atra
vés dunha nota de prensa as "presións moi 
fortes da indústria e das empresas comerciais 
internacionais que decidiron baixar fortemente 
os prezos agrícolas". Tamén denunciou as· 
presións dos grandes produtores de cereais e 
de gado para os acordes lles beneficiaren. O 
éxodo campesiño, a contaminación producida 
pala agricultura intensiva e o deterioro dos 
produtos agrícolas serán as primeiras conse
cuéncias do acordo. 

Mentres a CE se desagrega e os governos 
non son quen de sacaren adiante os seus pro
xectos de unidade, retrasando a posta en mar
cha das medidas dos 93, os campesiños de 
todo o continente únense. 

Na Franza, unha grande manifestación de tra
balladores do campo, celebrada en Estrasbur
go coa presenza de oitenta mil persoas chega
das de moitas partes do continente, servia de 
mostra da oposición ao Gatt e á Política Agrá
ri a Comun, PAC, que é considerada como 
cruel para a agricultura mediterránea.• 

Comunista de Rúsia. • Os agricultores franceses mobilizaronse contra o pacto agrícola entre os EEUU e a CE. 

• O . PP non está contra 
os vertidos 
radiacti·vos na Fosa 
Atlántica 

O Pleno do Parlamento do pasado Martes 
non aprobou unha moción apresentada po
lo BNG que solicitaba un pronunciamento 
contrário ao vertido de material radiactivo 
na Fosa Atlántica, a razón da derrota foi 
que o PP votou en contra.• 

• Os agricultores 
da Límia pechados 
no Concello 

O Concello da Umia está ocupado desde o 
Martes por uns 300 agricultores desta co
marca ourensá, que protestan polo baixo 
prezo da pataca e pala negativa da Admi
nistración a intervir para subir os prezos. O 
peche será de carácter indefinido.• 

• Acordo pesqueiro 
CE-Arxentina 

A frota comunitária poderá pescar 
250.000 toneladas anuais de diversas es
pécies na plataforma continental arxenti
na, lago do acorde acadado entre as au
toridades de ambas institucións. A medi
da foi calificada de grande alívio por ar
madores e sindicatos.• 

• A Xunta recorrerá a 
senténcia sobre as 
oposicións de EXB 

Tras a anulación parcial da arde de convo
catória das oposicións de EXB deste ano, 
dictada polo Tribunal Superior de Xustiza 
da Galiza, que exixe un 5 para aprobar, a 
Consellaria de educación anunciou aes 
sindicatos presentes na Mesa Sectorial 
que vai recorrer a senténcia por conside
rar que limita a posibilidade de cobrir va
cantes e consolida o carácter interino dos 
planteis.• 

• En Burela máis da 
metade dos viciños 
están pola 
segregación 

A Comisión para a Criación do Concello 
de Burela, e a sua segregación de Cer
vo, apresentou diante dcm notário 2.823 
sinaturas en favor desta escisión. As si
naturas superan en 181 o número míni
mo legal exixido, a me'tade máis un dos 
censados. ~ 

A continuación estudarase a viabilidade só
cio-económica do posíbel Concello e se 
continuará no proceso de segregación ini
ciado xa hai tempo.• 

• Os xogadores do 
Pontevedra Clube 
Futbol fanse cargo 
da equipa 

Lago de tres meses sen cobrar o seu sa
lário, os xogadores granates tiveron que 
se facer cargo da sua equipa, diante da 
pasividade de directiva, público, sócios e 
Concello. En meios do clube pontevedrés 
apóntase ao alcalde da cidade como úni
ca persoa que, nestes momentos, ten ca
pacidade para sacar da má situación á 
equipa.+ 



GALIZA E M NDO 
SANIDADE PÚBLICA 

O Sergas sanciona ao xefe de servício por ter denunciado amputacións innecesárias 

Mortes, mutilacións, masificación e derroche polas 
caréncias da radioloxia vascular en Ourense 
• G.L.T. 

As graves caréncias do 
servício de radioloxia 
vascular do Sergas en 
Ourense están 
provocando 
masificación, 
desprazamentos a 
outros hospitais de 
Galiza e aprazamentos 
con consecuéncias 
desastrosas para os 
enfermos: os médicos 
teñen denunciado 
amputacións que en 
condicións de 
normalidade da 
asisténcia teriase 
salvado. O Sergas 
reaccionou contra as 
protestas sancionando 
ao xefe do servício. 

cer a especialidade de radiogra
fia vascular fóra de Galiza, coa 
intención de lle encargar cando 
rematase un servizo que era un
ha das caréncias máis denuncia
das da sanidade de Ourense. 

Para do Dr. Prego non se pode 
comprender que a Xunta retrase 
a dotación completa de radiolo
xia do Cristal-Piñor que custaria 
200 millóns de pesetas, cando a 
sanidade autonómica está pa
gando moito máis baixo forma de 
desprazamentos e facturas a ou
tros centros. Pero esta forma de 
privatización da asisténcia, moi
tas veces denunciada, non se
ria tan grave se non producise 
masificación e longas esperas. 
Doutra parte, a falla de aparata
xe de radioloxia vascular reper
cute no resto dos servizos da re
sidéncia ourensán, como os de 
medicina interna ou ciruxia. 

alizadas polo Dr. Prego durante 
as últimas semanas sobre a si
tuación angustiosa a que tiña 
chegado o seu departamento pe
la lista de espera. 

O bloqueo da especialidade radio
lóxica desvia espontáneamente 

desde hai meses grande cantida
de de enfermos de Ourense con 
meios económicos cara a centros 
privados de asisténcia. Non lonxe 
da porta do complexo Cristal-Pi
ñor, transferido a Servício Galego 
de Saude un anúncio en cuatrico
mia explica que polo pago de algo 

menos de sete mil pesetas men
suais, o hospital da universidade 
do Opus Dei (sociedade relixiosa 
da que é membro destacado o 
conselleiro de Sanidade da Xunta) 
pode solucionar os problemas in
dividuais de asisténcia clínica ao 
máximo nível. • 

Ourense é unha excepción abso
luta no mapa sanitário galego 
porque non dispón de aparataxe 
para diagnóstico e tratamento de 
doenzas vasculares. Lugo dispón 
desde hai máis de dez anos dun
ha unidade desta clase e Coruña 
conta con 12 instalacións. Para 
solucionar esta falla, a medicina 
pública obrigou aos pacientes a 
acudiren deica clínicas privadas 
dentro de Ourense, ou a despra
zalos até o hospital Povisa en Vi 
go, o Juan Canaleja de A Coru
ña; o Hospital Xeral de Compos
tela ou Montece/o de Pontevedra. 
Pero foi piar o remédio. Dunha 
parte, o servizo privado asi con
tratado é ben máis caro para a 
sanidade autonómica ca o que 
se leva a cabo en instalacións 
próprias; doutra, a baixa calidad e 
das radiografías dou lugar a com
pl icaci óns , con repeticións de 
probas e problemas de diagnósti
co , sobre todo no caso de 
Povisa, que doutra parte vive 
gracias á sanidade pública; pero, 
sobre todo, os desprazamentos 
supoñen unha complicación adi
cional ao estado dos pacientes, 
con molestias insuportábeis. 

O xefe do servício radiolóxico do 
hospital Cristal-Piñor, doctor Pre
go Cabeza, non comprende por 
que el mesmo foi comisionado 
polo lnsalud no ano 90 para fa-

A conselleria de Sanidade di que 
o investimento é excesivo. Hai 
un ano, o director provincial do 
Servício Galego da Saude Xosé 
Troncoso recoñecia a necesida
de de contar con dotación funcio
nal para radioloxia vascular e ex
plicou que a Consellaria non 
atendera antes esta deficiéncia 
por non dispar de orzamento pa
ra compras de material. En todo 
caso, esta era unha das recla
macións prioritárias da asisténcia 
pública en Ourense. 

Castigar ao que protesta 

Agora, a dirección provincial do 
Sergas ven de suspender indefi
nidamente de emprego ao direc
tor do servizo. "Hai situacións que 
non se poden aturar -explica o 
doctor Pregcr-, como son as dun 
problema ao que non se pon re
medio durante moito tempo, coa 
impoténcia que produce ver que 
os enfermos marren ou sofren 
amputacións innecesárias". O xe
fe do servizo sinala que escolleu 
recluirse a estudar na biblioteca 
antes de soportar a impoténcia de 
non poder facer fronte ás carén
cia da unidade de radioloxia vas
cular, pero o subdirector provin
cial de Asisténcia Sanitária enten
deu que habia unha falta moi gra
ve consistente en abandono in
xustificado do servizo. 

z 
De feito a Consellaria de Sanida- > 
de non está a facer outra causa ~ 
que castigar as criticas contra o gJ 
abando da asisténcia sanitária ~ 
pública en Ourense e en particu- ~ 
lar as chamadas de atención re- ~ 
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Q ENSINO SUPERIOR 

Os estudantes seguirán reclamando máis diñeiro para a Universidade . 
A federalización dos CAF aprobada na sua X Asemblea 
•M. VEIGA 

Os CAF xa non son unha 
organización 
compostelana. Seguindo 

. a distribución do ensino 
superior en tres 
universidades, os Comités 
Abertos de Faculdade, a 
organización máis 
representativa dos 
estudantes, decideu 
"federalizar" a sua 
estrutura. A sua 
implantación comeza xa a 
ser relevante tamén en 
Vigo e A Coruña. 

Na décima Asamblea, celebrada 
os dias 27 e 28 en Sada, apro
baron seis ponéncias que segun
do Carlos Lema, membro eleito 
para o novo Consello Nacional, 
"serven para concretar moitos te
mas que só estaban analisados 
dunha forma xeral". 

A evidéncia de que tanto a parti
cipación institucional como a mo
vilización teñen a sua realidade 
en tres universidades diferentes 
ven de ser recoñecida explicita
mente polos Comités Abertos de 
Faculdade que acaban de reu
nir a perta dun cento de repre
sentantes no Albergue da Mariña 
de Sada. Na ponéncia de orga
nización deixase unha ampla 
marxe para a análise global ou 
nacional dos problemas que se
guirá tendo o seu papel en moi
tas cuestións. A própria presén
cia dos CAF nas tres universida
des outórgalle potestade a esta 
organización, segundo un dos 
seus portavoces, para analisar o 
mapa de titulacións, en base a 
unha pauta racional, desprendi
da dos localismos que engaiolan 
a outras posturas. En todo caso, 
o mapa de titulacións non foi tra
tado finalmente como ponéncia e 
si como documento de debate 
que haberá ainda de ter sucesi
vas aportacións. 

A ponéncia tocante ao plan de 
estudos esixiu meirandes posibi
lidades optativas para o estudan
te, "para que sexa él próprio o 
que decida o seu curriculum", 
ainda dentro duns límites con
certados. 

A análise da docéncia tratou de 
suplir as eivas xeralistas da an
terior ponéncia aprobada na VII 
Asamblea. "Sen poñer en cues
tión aquelo, sinala Carlos Lema, 
tratamos de desenvolver cues
tións máis concretas, como os 
sistemas de avaliacións, a ava
liación do profesorado, os méto
dos de exame, a propriedade in
telectual do estudante, etc." 

Unha tendéncia á concreción, 
sen desvirtuar o anterior, foi o 
aprobado nas ponéncias de fe
minismo e normalización linguís
tica. No primeiro caso fíxose fin
capé na necesidade de cesa
mento dos critérios e mecánicas 
discriminadoras da muller. Al
guns dos vieiras a seguir serán a 
coeducación, a linguaxe non se
xista, a adecuación de contidos 
de cartas matérias nos que se
gue a manifestarse o sexismo e 
a análise dos comportamentos 
discriminatórios nas relacións 
humanas. A respeito da normali-

zación linguística p~ocuráronse 
ideas de fomento do galego, 
manténdose a práctica de reivin
dicación da galeguización mes
mo entre o funcionariado dos 
centros . 

Na A,?amblea foron eleitos sete 
membros do novo Consello Na
cional (dos cales dous son 
mulleres), quedando pendentes 
outros seis que deberan ser de
signados polas tres universida
des, dous a cada. 

Exito da mobilización 
polo financiamento 
Os estudantes reunidos valora
ron moi positivamente a mobili-

. zación celebrada en esixéncia 
dun mellar financiamento da Uni
versidade, responsabilidade á 
que foi encartada a Xunta de Ga
licia. Estudouse a posibilidade, 
ainda sen definición polo mo
mento, de r~alizar outra mobili
zación coincidente coa discusión 
desta matéria no Parlamento.+ 

ANOSA TERRA 
oferécelle aos leitores os mellares viñas galegas 

cun 20% de descanto • 

TERRAS GAUDA 
Viño elaborado con mostos xema das variedades 
Albariño, Loureiro e Caiño branco 
Fase Visual: amarelo palla con tons verdosos, limpo 

e brillante. 
Fase Olfativa: arrecendos de notábel intensidade, con 

moita persisténcia, combinándose os matices 
afrutados da uva Albariña cos tons florais do Loureiro, 
obténdose un arrecendo complexo e moi xenuino 

Fase Gostativa: equilibrado, con carpo, moi 
saboroso e con grande persísténcia. Destacan os 
aromas de boca semellantes aos percebidos por via 
directa. 

Se ben a adega ten por norma non apresentarse a 
concursos, o viño Terras Gauda está considerado 
pola crítica especializada coma un dos mellares 
brancas da CE como así o atestígua ter quedado en 
primeiro lugar diante dos outros brancos 
europeus na "VIII edizione del Gioco del 
Piacere" de Itália. 

PREZOS 

Terras Gauda 
Caixa de 12 botellas: U.500 pta. 
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta. 

Abadia de San Cam.pio 
Caixa de 12 botellas: 8.000 pta. 

Desconto do 200AJ xa aplicado. Nestes prezos está incluído o !VA e 
o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fora teñen un 

incremento de 500 pta./caixa. 

A produción da adega este ano é de 150.000 l. (200.000 botellas), 
sendo as previsións, nun prazo de 3 a 4 anos, de 700.000 L cando 
estexan a pleno rendimento a totalidade das 60 Ha. da plantación. 

As instalacións, moi modernas, contan cos últimos avances 
tecnolóxicos. 

A elaboración realízase en pureza varietal por maduración 
escalonada, determinándose logo por cata cada ano o coupage 
máis idóneo para cada tipo de viño. A vendima faise en caixas 
de plástico de pouco volurne, séndolle retirada a madeíra aos 

ácios totalmente, xa que se realiza "maceración prefermentativa 
por frio". Na fermentación alcoólica, controlada a baixa 

temperatura, empréganse levaduras autóctonas mediante "pé de 
cuba" de mostos das mesmas vendimas. Actualmente estase 
exportando a Itália, Grande Bretaña e Portugal, prevéndose 

facelo a máis países. 

-
TARXETA 

DE PEDIMENTO 
Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A. 

Estrada Tui-A Guarda, 36760 O Rosal-Pontevedra 
uoha vez coberto en maiúsculas. 

ABADIA DE SAN CAMPIO 
Elaborado a partir das variedades Albariño, Loureiro e 
Treixadura. 
Fase Visual: limpo e brillante, amarelo palla de boa 

intensidade. 
Fase Olfativa: arrecendos primários, intensos con 

tons afrutados. Moi francos. 
Fase Gostativa: equilibrado, cunha acidez que 

destaca, dándolle frescura ao viño. O final de boca 
é suave e moi agradábel: 

Este viño no último ano ten sido galardonado con: 
- J:V Trofeo Internacional de Alimentación e Bebida 

(Barcelona 1992). 
- Baca de Ouro á mellor marca nova (Madrid 1992) 
- Baca de Prata en viños brancas (Madridd 1992). 

Unión Española de Catadores. VI Concurso de 
Viños Xóvenes. 

- Seleccionado por Jberia1 Líneas Aéreas en concurso 
para a sua Carta de Viños (Madrid 1992) 

Terras Gauda Cantidade Abadía de San Campio Cantidade 

Caixa de 12 botellas ................. O Caixa de 12 botellas ................. O 
Caixa de 6 botellas ........ ........... O 

NOME .................................................... APELIDOS ...................................................................................... . 
ENDEREZO .............................................................. .... .......................... ................................................. ......... . 
TELÉFONO ...................... ... .................... POVOACIÓN ........... .... .............. ...... ..................... ... ..... .... ... .......... . 

Forma de pagamento: 

D Talón bancário adxunto 
(a nome de ADEGAS DAS EIRAS S.A.) 

D Ao recibo do pedimento D Pago domiciliaddº 

(1) Para pagamento domiciliado en banco ou caixa cobrir os seguintes dados: 

BANCO I CAIXA ................................... Nº CONTA / LIBRETA ................................ ... ............................... . 
TITULAR DA CONTA OU LIBRETA ........................................................ .................... ................. ............. ...... . 
Nº SUCURSAL ........................... ............. POVOACIÓN ........................................................... ................... .. . 
PROVÍNCIA .............. ... .............. .............. DATA ...................................................... .... ................................. ... . 

Atentamente: 
(sinacura) 
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CONTRABANDO E XUSTIZA 

lnvestígase a implicación do Coronel Galindo 

Máis de cen contrabandistas galegos 
obtiveron un indulto ilegal · 

O Sindicato Unificado da Garda Civil ten denunciado en varias ocasions as Irregula
ridades do coronel Galindo. 

A CRISE NA FERROL TERRA 

8A. EIRÉ 

A comezos da década dos oiten
ta foron indultados máis de cen 
contrabandistas galegas polos 
bons ofícios dalguns gabinetes
de avogados situados en Euska
di. A maioria destes indultos 
fraudulentos que agora se están 
a investigar teñen relación con 
senténcias dictadas en 1983. 

Entre estes máis de cen encau~ 
sados atópanse nomes de se
gunda fileira entre os contraban
distas, como Roberto Pallín, Ja
vier Bugallo, Xan Xosé Carballo, 
F. Xavier Falcón ... , que sairian 
beneficiados polo traballo reali
zado en bufetes relacionados 
coa loita anti-terroristas, concre
tamente coa defensa de Gardas 

Civis acusados de tortura. 

A investigación, segundo pudo 
saber A N:OSA TERRA, dirixe os 
seus principais pasos ao despa
cho dos irmáns Mugica, un dos 
cales, Enrique Mugica Herzog, 
seria Ministro de Xustiza. 

Tamén se está a investigar a ac
tuación do Coronel Galindo, co
mandante do cuartel de lntxau
rrondo e un dos principais ele
mentos da loita antiterrorista. Se
gundo as primeiras pesquisas, o 
Coronel Galindo, acusado hai 
agora dous anos polo Sindicato 
Unificado da Guardia Civil de es
tar en connivencia con narcotrafi
cantes galegas, sen que pudese 
demostrar nunca as suas gran
des propriedades, pudo ser o 

contacto entre os contrabandistas 
e estes despachos de avogados. 

Nos últimos dias o xornal "Diario 
16" e mais o dirixente de IU Pa
blo Castellanos denunciaron a 
obtención de indultos fraudulen
tos. O xornal madrileño acusou 
ao Secretário da Cámara de Ca-· 
mércio de Vilargarcia, o avogado 
extremeño Pablo Vioque, coñeci
do como o "avogado dos narco
traficantes", de ser un dos inter
mediários destes indultos, algo 
que negou o interesado. 

A liña de investigación que se 
está a seguir agora con estes 
máis de cen indultos non está di
rectamente relacionada coa de
nunciada por "Diario 16" ou Pa
blo Castellanos.+-

Os sindicatos pretenden vencellar ao governo autónomo nas suas reivindicacións ante Madrid 

Os partidos afirman que o plano da Xunta para 
Ferrol non é especial e non poderá ser cumprido 

8 E. SANFIZ/FERROL 

Mentres os representantes 
comarcais de UXT, CCOO 
e CIG preparaban a pluma 
estilográfica para asinar 
conxuntamente co 
presidente da Xunta da 
Galiza Manuel Fraga 
lribarne o Plano Especial 
para Ferro/ e a sua 
comarca, os dirixentes de 
determindas organízacións 
políticas, nomeadamente o 
PSOE e o BNG, afiaban os 
seus dardos contra un 
documento que, segundo 
a sua análise, pouco 
benefício vaí criar en 
Ferrolterra. 

"A próxima folga xeral da comar
ca de Ferrol vaina ter que convo
car a Xunta de Galiza, despois 
de comprometerse no Plano Es
pecial que foi rubricado o Sába
do día 29" afirmou Alfonso Tella
do, secretário comarcal da INTG, 
como frase que pode resumir o 
ánimo sindical despois de com
partir "planos" coa Xunta de Gali
za. Tellado indicou que os sindi
catos solicitarán de imediato a 
convocatória da comisión de se
guimento do Plano Especial, que 
se prevé no mesmo documento. 

As centrais sindicais iniciarán 
nos vindeiros días un traballo de 
explicación aos seus delegados 
e membros de comités de em
presa e ao conxunto da cidada
n i a, do contido do Plano da 
Xunta de Galiza, e tamén das 
suas caréncias, segundo o diri
xente da CIG Alfonso Tellado. O 
sindicalista realizou unha valo
ración positiva do acto da sina
tura do Plano, indicando que os 
sindicatos ti(lan que empuxar á 
Xunta da Galiza a adoptar un 
papel reivindicativo perante o 

Governo central. 

O dirixente da Converxéncia ln
tersindical Galega manifestou que 
o governo autónomo, continuan
do coas demandas contidas no 
Plano Especial, "deberá ser quen 
convoque a próxima folga xeral 
na comarca de Ferrol, xa que os 
sindicatos irnos continuar incitan
do á Xunta para que poña enriba 
da mesa as demandas de Ferrol
terra diante do Governo central". 

Apesar de asinar o Plano, os sin
dicatos relativizan os seus afei
tas sobre a crise da comarca. 
"Trátase tan só dos anteceden
tes dun primeiro paso para sair 
do burato -manifestou o secre-

tário da INTG- xa que alguns 
dos investimentos incluídos pola 
Xunta son obras xa realizadas, 
outros son servizos correntes, 
lonxe dunha actuación especial, 
pero o realmente importante é 
que o governo autónomo asume 
as reivindicacións históricas dos 
sindicatos sobre a grande em
presa da comarca". 

Un plano "devaluado e 
seródio" segundo o PSOE 
Sobre o Plano Especial da Xunta 
da Galiza tamén se pronunciou o 
secretário comarcal do PSOE 
Bonifácio Borreiros, quen afir
mou que se trata dun documento 
devaluado e seródio, "xa que os 

compromisos que se derivan do 
mesmo non os vai poder cumprir 
o actual governo de Fraga lribar
ne, ao celebrarse as eleicións 
autonómicas dentro de nove me
ses". O voceiro socialista sinalou 
que o próprio conselleiro de ln
dústria Xoán Fernández -o ne
gociador do documento- reco
ñeceu que o 80% do contido do 
Plano retírese a asuntos de com
peténcia do Governo central, po
lo que lle negou lexitimidade á 
Xunta para incluir eses aspectos 
neste texto. 

Bonifácio Borreiros indicou que 
de todos os xeitos "paréceme 
ben que os sindicatos desen un 
paso adiante, e lograsen com-

r----------------------------------------------------------------------------, 
A Xunta di apoiar o mantenimento do emprego 
na empresa pública 
O Plano elaborado polo conse
lleiro de lndústria Xoán Fernán
dez e negociado cos sindicatos 
contén un amplo apartado dedi
cado ás grandes empresas pú
blicas da comarca, subliñando 
que as mesmas deben manter o 
actual nível de emprego. De
mándanse ademais actuacións 
concretas calificadas como ne
cesárias para Astano, Bazán e 
lmenosa, e esas reivindicacións 
serán propostas nas vindeiras 
semanas pola Xunta de Galiza 
diante da administración central. 

Construción de buques . 

No caso do estaleiro de Perlio, 
o Plano Especial propón solici
tar da Comunidade Europea a 
reabertura para a construción 
de buques e grandes transfor
macións, '1al e como posibilita a 
Sétima Directiva Comunitária". 
Tamén se reivindican investi
mentos e incremento de capital 
social para manter a capacide 
estructural e técnica, deman
dando a aplicación directa dos 

35.000 millóns de pesetas con
sideradas pola Comunidade Eu
ropea na comunicación do 14 
de Marzo do 91 como axudas a 
construción naval. Reclámase 
igualmente o rexuvenecimento 
do actual plantel de 1.900 em
pregados, e alcanzar o nível de 
emprego pactado como plantel 
estratéxico fixado en 2.200 tra
balladores. 

Diversificación 
de Bazán 

O Plano da Xunta reivindica asi
mesmo a diversificación da pro
d u ci ón da Bazán, permitindo a 
construción e transformación de 
buques mercantes, e a entrada 
noutras liñas de produción de 
bens de equipamento, asi como 
o abonamento da débeda con
traída por Defensa coa empre
sa. O governo autónomo recla
ma igualmente que se concrete 
a carga de traballo para un futu
ro imediato, e o necesário inves
timento para "mantera factoria 

ao máis alto nível tecnolóxico 
europeu". Outra das demandas 
que se incluen no texto acorda~ 
do polo conselleiro de lndústria 
e os sindicatos é a reclamación 
do rexuvenecimento do plantel. 

En canto a lmenosa, o Plan re
clama a consolidación da empre
sa dentro do sector de bens de 
equipamento do INI, advertindo 
que "o previsíbel c' -ambio de ti
tularidade das accións pode xe
rar unha dinámica comercial ten
dente a que a absorción pola 
Babcock Wilcox e a dependén
cia dunha dirección ubicada fara 
da comarca, pretenda eliminar 
competéncia e captación de 
mercado". Reclámase a mellara 
da xestión empresarial na facto
ria de Perlio, e o mantimento do 
plantel actual, que deberá alcan
zar a cifra dos 450 traballadores, 
comprometida cando se criou a 
sociedade. Coan este obxectivo 
demándase a capitalización da 
empresa a un nível razoábel, 
aproximando o seu capital social 
á cifra de facturación anual.+ 
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prometer á Xunta a pór por escri
to algunhas das intencións para 
a comarca de Ferrol". 

Máis crítico foi o Bloque Naciona
lista Galega, que manifestou en 
sucesivos encontros cos meios 
informativos a sua posición con
trária á sinatura do Plano, "xa que 
a Xunta ven incumprindo reitera
damente as suas promesas de 
saneamento da ria, e non realizou 
este ano 92 as obras que prome
teu en relación con este tema, no 
Consello do governo autónomo 
celebrado en Ferrol en Abril do 
ano 91". 

O BNG tamén denunciou a falta 
de consignación nos Presupostos 
da Xunta do 92 para algunha das 
actuacións previstas no Plano, 
como o próprio saneamento da 
Ria, a reconstrución do Mercado 
de Ferrol, a última fase do Centro 
Cultural, ou o Instituto Tecnolóxi
co e a Escala de Deseño. 

O Plano Especial para Ferrol e a 
sua comarca consta de 16 fólios 
nos que se incluen as principais 
demandas dos sindicatos para a 
reindustrialización, concretando 
tamén se a responsabilidade da 
sua solución corresponde ao Go
verno central ou á Xunta da Gali
za. O conselleiro de lndústria 
anunciou a sua vontade de ne
gociar coa administración cen
tral, o cumprimento daqueles · 
asuntos da sua competéncia. 

Discrepáncia Xunta- , 
Sindicatos sobre Papelga 

As centrais sindicais CCOO, 
UXT e CIG indican que no Plano 
non existe un deseño de política 
industrial, apartado no que non 
existiu acordo xa que a Xunta 
pretendia incluir a demanda de. 
instalación na comarca de Euro
galicia Forestal e Papelga, e os 
sindicatos manifestaron a sua 
disco.nformidade con este tipo de 
indústrias. + 



A DEUS ROGANDO E CO MAZO DANDO 

COBIÁN, MERA E RAJOY 
ANTE O I.A.E. 

MIGUEL FERNANDEZ LoRFS 

1.-Xénese do conflito: A aprobación e entrada en 
vigor do Imposto de Actividades Económicas está a 
provocar grande contestación social na Galiza en 
xeral e en Pontevedra en particular. As razóns es
tán na própria conceición do Imposto que, por unha 
banda, pretende que as Corporacións Locais au
menten os seus ingresos e, por outra, está conce
bido para unhas circunstáncias bastante diferentes 
ás da realidade económica galega. 

En síntesem o l.A.F. está deseñado para gravar 
máis a autónomos, profisionais e comerciantes, 
perxudicando aos peque
nos en favor dos grandes. 

· Con esta mecánica, non é 
de extrañar que choque 
frontalmente coa econo
m ia galega, coa sua 
imensa cantidade de pe
quena empresa e autóno
mos. Unha Lei feita para 
recadar máis e deseñada 
desde Madrid sen ter en 
conta as nosas peculiari
dades resulta, á hora de 
aplicala en Concellos e 
Deputacións, unha pataca 
quente que cada quen 
aborda como pode coa 
mellor ou pior intención. 

Con estes precedentes, 
queda claro que a res
ponsabilidade primixénia 
é do P.S.O.E. como im
pulsor da Lei pero, na sua 
aplicación, teñen eleva
das cuotas de responsa
bilidade todos e cada un 
dos Governos dos Concellos e Deputacións e esta 
parte inalienábel de responsabilidade é a que pare
cen non estar dispostos a asumir Cobián, Nera e 
Rahoy. Con esta presión de fondo e a Grande Su
perfície Comercial de San Bias polo médio, estan
nos dando un espectáculo impróprio de calquer 
partido cun mínimo de coeréncia. 

2. -Postura de Cobián: O Grupo de Governo do 
Concello de Pontevedra mantén un tipo de LA.E. 
relativamente elevado e, coa desculpa de que non 
van aumentar os ingresos do Concello, non parece 
disposto a reducir os recargos fixados. Por outro la
do mantén que o impacto do Hiper non vai ser gra
ve para o comercio e foxe de asumir a responsabili
dade que lle corresponde por ter tomado a decisión 
política de permitir a sua implantación cando podia 
e ainda pode frear a sua tramitación. 

Por se fose pouco, admite que o recargo provincial 
é gravoso para os comerciantes e, moi correcta
mente, solicita que se rebaixe o recargo da Deputa
ción a un tipo rondando o 18%. 

En resumo: para Cobián, as suas decisións son co
rrectas e non prexudiciais (si ao Hiper, si ao recar
go do Concello) e as dos demais son as más (re
cargo da Deputación). 

3. -Postura de Mera: O Presidente da Deputación 
pon, de entrada, o recargo máximo do 40%, subin
do asi de 350 a 900 millóns os ingresos da Deputa
ción. Agora déixao no 32%, mantendo unha suba 
para o contribuinte de mais do 100% en relación ao 
que pagaba antes (pasa de 350 a 750 millóns de 
ingresos). 

Nun xogo de peloteo e devolución de xogada a Co
bián, Mera afirma que o recargo da Deputación non 
é o gravoso para os comerciantes, e ·asegura no 
Pleno da Deputación que os verdadeiros perigos 
son o recargo que ten o Concello de Pontevedra e, 
sobretodo, a futura implantación do Hiper. 

4. -E polo médio Mariano Rajoy: Por se fose pouco 
espectáculo o grave enfrentamento entre Cobián 
e Mera, tércia na polemica Mariano Rajoy median
te un artigo publicado no Diario de Pontevedra o 
30 de Novembro baixo o título "El Impuesto de Ac
tividades Económicas y otras cosas". Aparte duns 
enfoques pseudofilosóficos e coñeiros do tipo de 

"pagar menos, recibir más", di cousas moi intere
santes: 

Tércia na polémica defendendo a Mera en canto ao 
disparatado recargo da Deputación do 32% e, polo 
tanto, en contra do aprobado en Pleno do Concello 
de Pontevedra por cobián. Pero, e de paso, no últi
mo párrafo arremete durisimamente, de forma im
plícita, contra a política de despilfarro de Cuiña e 
Mera na Deputación durante o período 88-91 e que 
obriga agora a carregar aos contribuintes cos ele
vados recargos que defende Rajoy. 

Cargos institucionais do 
Partido Popular: p.óñanse 
de acordo e definan unha 
política única nas 
institucións nas que 
governan. 

5.-As razóns de cada quen: E tañen razón os tres; 
tanto o Hiper, como o recargo fixado polo Concello 
de Pontevedra, como o recrgo fixado pola Deputa
ción son gravosos e prexudiciais para o comércio 
de Pontevedra. O que non vale é ver a palla no ollo 
alleo e non ver a viga no próprio, máxime entre car
gos institucionais do mesmo Partido Popular; pó
ñanse de acorde e definan unha política única nas 
institucións nas que governan ou teñen presenza. 
O curioso do caso é que nengun deles, nen Co
bián, nen Mera, nen Rahoy, dan defendido co mais 
mínimo rigor as suas posturas; o que fan, e isto pa
rece ser o único no que están de acordo os tres, é 
tentar ocultar as suas responsabilidades mediante 
ataques descalificadores ás demais forzas políti
cas. En particular, atacan ao B.N.G., que nen fixo a 
Lei, nen a aplicou no Concello, nen na Deputación 
e se opón decididamente ao Hiper de San Bias tal 
como está. concebido. 

Desde logo que o B.N.G. non vai gastar as suas 
enerxias en respostar ás estupideces que, con va
na pretensión ofensiva, verten sobre nós calquer 
dos tres; todas as enerxias non son necesárias pa
ra defender e potenciar a estrutura produtiva de 
Pontevedra e Galiza en contra da agresva política 
económica da C.E.E. e do Estado, defensa que o 
Partido Popular, apesar das suas declaracións, se 
mostra absolutamente incapaz de realizar. Moi ao 
contrário, case que sempre colabora abertamente 
coas agresións e para mostrar os casos que nos 
ocupan da aplicación do l.A.E. e a implantación do 
Hiper de San Bias.+ 

MIGUEL FERNANDEZ LoRES é concelleiro do BNG en Pontevedra. 

O ·atraso secular da Galiza 
"Na actualidade estanse a redactar os proxectos de construción 
[das autoviasl, que darán lugar no 93 á licitación e comezo das 
obras, prévia expropiación dos terreos necesários, e á execución no 
94 e 95 dos diferentes· tramos nos que se dividiu a actuación", di 
ANTENA SEMANAL, suplemento dominical dun grupo de xornais, no 
número do 29 de Novembro. 

O Mopt pretende construir entre o 94 e o 95 os seguintes tramos: 
Benavente-Astorga (22.678 millóns de pesetas), Astorga-Vilafranca 
(43.919 millóns), Vilafranca-Lugo (90.076 millóns), Lugo-A.Coruña 
(44.700 millóns), Benavente-Mombuey (20.473 millóns), Mombuey
Requeixo (15.368 millóns), Requeixo-Vilavella (21.515 millóns), 
Vilavella-Ourense (65.652 millóns) e Ourense-Porriño (45.892 
millóns). En total o departamento que dirixe ]osep Borrell, sempre 
segundo as suas afirmacións, pensa gastarse en total 320. 700 millóns 
de pesetas en dous anos para construir os accesos a Galiza. 

"Con estas duas novas autovias preténdese superar o atraso secular 
de Galiza", di Borrell. 

Nace ou faise? 
Peter Ray, no número de Decembro de LlvING MARxlsM opina que 
as noticias sobre o suposto orixe neurobiolóxico dos homosex:uais 
son unha "idea acientífica, irracional e moi perigosa". Rayé 
sarcástico coas declaracións de Simon LeVay, neurobiólogo 
descobridor da célula INAH3, aloxada no hipotálamo, que marcaria 
a diferéncia entre horno e heterosexual. "Como actuarian as células 
de LeVay nos casos de bisexualidade?", cuestiona Peter Ray, 
perguntándose tamén cámbia a enzima cando o bisexual muda de 
opción. 

A respeito das diferéncias sociais que provocaria 'a "innata 
diferéncia" que reclama LeVay, Peter Ray indica que "sempre 
significarán desigualdades sociais tan opresivas como o capitalismo" 
porque sempre subsiste a idea de que "unha [posición] é 
innatamente superior á outra". 

Batalla no Pentágono 
O INTERNATIONAL IIERALD TRmUNE do 1 de Decembro recolJe unha 
editorial do diário The New York Times na que se abordan as 
dificultades económicas e militares provocadas pola fin da guerra 

fria nos distintos 
exércitos norte
americanos, 
cunha demencial 
organización que 
provocaba un 
gasto que agora 
Clinton quere 
reducir, e as 
inevitábeis loitas 
está a provocar 
entre os distintos 
mandos militares. 

"America tivo duas infanterioas lixeiras, unha no exérito e outra nos 
marines . Tivo catro armas de combate aéreo, na forza aérea, na 
armada, nos marines e no exército de terra. E tivo tres -nalguns 
casos, catro- servizos académicos .. . " di a editorial. 

"É tan tolo como sona", ironiza o diário, que dá máis exempJos do 
tremendo derroche do exército da nación máis poderosa do mundo, 
xa que os dirixentes militares <leste país, lonxe de tentar unha 
racionalización dos gastos nun momento no que se anúncian 
recortes, están empeñados en continuar unha carreira para ver quen 
dilapida rnáis. 

Produtividade no Terceiro mundo 
O xornalista Roberto de Vries asina unha columna de opinión no 
DIARIO DE CARACAS do 29 de Novembro pasado, no que cuestiona o 
papel do Terceiro mundo na economía de· mercado. 

"A produtividade susténtase nun mercado integral, é dicer, sobre 
persoas e povos que sexan quen polo seu nível adquisitivo de 
consumir bens e servizos que lle <lean calidade de vida, estou 
equivocado?", di Vries. 

"O verdadeiro líder da produtividade -continua o xornalista 
venezolano-, é aquel que propón e executa un programa que 
cultive o mellor nível de vida, é dicer que se ocupa da nutrición, da 
vi venda, a saúde e a educación como áreas prioritárias". 

Máis adiante continua dicindo: "buscar as solucións de 
produtividade en función do custo social é querer dicer que as 
persoas desnutridas, enfermas, amontoadas e non educadas, son a 
base do progreso. No actu'\1 esquema do mundo falar dun custo 
social necesário é remontarnos ao esclavismo do Tio Tom". • 
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L ÍNGUA E DEPORTE 

O FUTBOL GALEGO-E O GALEGO 

O COMPOSTELA DE SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA 

O galego segue indo ao futbol, pe
ro este non acude ao galega. A 
grande maioria dos usuários dos 
clubes, os que enchen máis ou 
menos o cimento dos seus está
dios exprésanse normalmente en 
galega, e fano mesmo, e loxica
mente, dentro deses recintos, pero 
os seus clubes non teñen en conta 
tal circunstáncia, con escasas ·ex
cepcións pontuais. Eses próprios 
afeizoados tenden a realizar a sua 
mínima contribución expresiva (os 
berros de alento ou desaproba
ción) no mimético castellano 
aprendido dos clubes grandes e 
foráneos. Asi escoitarase case in
defectibelmente "Fuera" ou "Hijo 
de .. . " por máis que os do coro 
nunca falen castellano. Por outra 
parte, se os meios xornalf sticos e 
radiofónicos (coa importante ex
cepción da RTVG) fan un escaso 
uso do idioma, o ámbito futbolísti
co aparece especialmente acouta
do ao galega. 

Fixándonos nos principais clubes 
galegas da actualidade, o panora
ma linguístico é ben pouco alenta
dor. Só o Celta mantén algun tipo 
de galeguización, ainda que aque
lo de~que o galega ia ser o idioma 
oficial do clube, norma imposta no 
seu día polo concello e que nunca 
se cumpriu ao completo, aparece 
hoxe máis escluído que nunca, 
cun consello de administraci~n que non 
parece estar nada polo labor. E certo que 
pola megafonía mantense en boa parte o 
galega, pero non neutras mensaxes (mes
mo na da infausta foto do diado Sevilla). 
Igualmente se pasou dun hino oficioso, 
oficializado popularmente, como era a fo
liada do Celta do grupo A Roda, a unha 
nova versión, gravada cun ar moderno e 
de cachondeo por xogadores e Siniestro 
Total, pero en castellano, recuperando os 
ráncios acordes e obsoleta mensaxe do 
hino oficial. Igual de resesos aparecen os 
emblemas musi-cais das outras equipas, 
algo polo demais comun a case todos os 
clubes españois. O curioso hino do Com
postela non só está en castellano senón 
que se permite alardes patrióticos (espa
ñois) como ese "Santiago y cierra España 
vencerá", engastado no soporte musical 
dun corrido mexicano. Débeselle esta e 
outras pérolas da letra ao presunto gale
guista Sixto Seco. 

O Compostela si pode presumir (ainda 
que sexa un mérito díficilmente imputábel 
ao clube) de contar cun bon número de 
xogadores que se expresan indefectibel
mente en galega, ainda que sexan inter
pelados (o máis frecuente') en castellano. 

GoNZALO VII.AS 

O hino do 'C::ompostela 
pefmítese alardes 
como "Santiago y 
cierra España 
vencerá", engastado 
nun corrido mexicano. 
Débeselle esta e outras 
pérolas da letra ao 
galeguista 
Sixto Seco 

Xogadores como o porteiro Docobo, Juan, 
Ochoa ou o ex céltico Nacho poñen asi 
nalgún apuro a xornalistas locais habitua
dos algun deles, iso si, a dicer "marcas
tes, jugastes, perdistes", a usar cun crite
rio case cómico os tempos compostos do 
castellano ou facer gala dunha sintaxe 

marciana, todo antes de utilizar un idioma 
no que probabelmente moitos meterían 
menos o _borceguí. 

Pero foi precisamente na recente asem
blea constituinte do Compostela en socie
dade anónima onde o uso do idioma gale
ga coñeceu outro grotesco episódio da 
desamor futbolística. 

Nesa caótica asemblea, onde o reeleito e 
como mínimo demagogo Caneda navegou 
nas tranquilas augas da aclamación, onde 
houbo que sudar para conseguir ... que se 
votase (a masa social e a própria direitiva 
non ehtendian moito a necesidade de tal 
frivolidade), alguén propuxo ao final que o 
entrante consello de administración mani
festase, como responsábeis da equipa re
presentativa da capital de Galiza, un es
pecial apoio ao galega, a que o clube fixe
se un esforzo pola sua promoción. Uns 
aplausos que alguén empezou saudaron a 
iniciativa, pero a resposta, amén de reve
lar as escasas luces dalguns compoñen
tes do consello reitor, desmentiría a pri
meira impresión. 

A resposta do ilustrado señor Caneda foi 
que el talara o "gallego" desde pequeno, 

pero que sabia o seu, non ese da 
TVG, que ademais dáballe ver
gonza cando via que entrevista
ban en galejgo a alguén de Madrid 
(engádanlle, para abreviar, todos 
os "sic" que estimen necesários a 
estas manifestacións), e que ta
mén cando ia a Madrid a resolver 
algo dábase canta de que o "galle-
ge" de pouco valía. Un accionista 
dos "gordos" tamén se retrotraeu 
a unha nostálxica infáncia de im
probábeis represións lingüísticas 
para sinalar que non había que 
"impoñer nada", entre os aplausos 
máis ou menos xerais. 

Asi as causas, e entre outras dia
tribas anti-idiomáticas dalgun ac
cionista máis, outra proposta pro
puxo que o clube asumise o gale
ga como o idioma a utilizar n_a .me
gafonía, carteis ou documentos do 
.clube .. De novo o preclaro presi
dente volveu con aquilo de que el 
falara o galega desde cativo, ao 
cal alguén apontoulle que iso non
tiña a ver co suxerido. Momento 
en que Caneda, encaramado so
bre o micrófono cal si dun imaxi
nário "Imperioso" se tratase, res
postou berrando que "o que ten 
que ver é un cego!", para prose
guir con que "non habia que politi
zar o clube". Cando saiu por fin 
esta máxica expresión, moitos ac
cionistas sentíronse arroupados 

cun infalíbel argumento-multiusos, como o 
estádio polo que suspira o clube compos
telán, para, ás veces a berro pelado, aca
bar por rematar a cuestión. 

O concello de Santiago, xeralmente gale
go-falante nos seus comunicados e docu
mentos, permaneceu calado ante estas 
propostas, sendo o accionista moi maiori
tário. Asi, todo parece indicar que a mega
fonía do vetusto Santa Isabel seguirá ta
lando en español, acaso para non desen
tonar coas frecuentes melodias fandan
gueiras que resoan non intermédios, como 
na visita do Bétis no ano pasado. Até eses 
detalles risíbeis parece chegar a ineptitude 
misturada ao cerrilismo que semella carac
terizar a entidades coma esta, que sen 
embargo está financiada con cartas públi
cos, polo que esta pequena causa do gale
ga merecia interlocutores máis acreditados 
que aqueles que tamén indican nun dos 
seus carteis aficcionado [sic] -ayúdanos a 
mantenernos". De momento parece que os 
axudaron a manterse non na "2ª A" senón 
na sua prepotente ignoráncia, a mesma 
que os leva a pór no envés dos carnés de 
sócio, ·unha nota de que o clube declina 
responsabilidades en caso de "robo, extra
vio o destruido [sic] de la tarjeta".• 

(Í) LIBRO DO (ONCELLO DE SANTIAGO (1416- 1422) 
Angel Rodríguez González 

(f; CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 

Actas volume 1 

(j) (ORPUS DE INSCRICIONS ROMANAS DE GALICIA 

1 Provincia de A Coruña 

@ FeRMIN BouzA BREY I AuroPOÉTICA 1935 
Edición facsimilar numerada de 500 exemplares 

RÚA DO VllAR, 30 • TELÉFONOS: 58 80 88 • 58 97 09 / FAX: 5,8 86 99 • 15705 SANTIAGO DE COMPOSTEIA 
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A RENOVACIÓN DOS COMUNISTAS 1 

O XIV Congreso revalidará os ideais socialistas 

O PCP oponse a Maastricht 
e lamenta a perda .da. URSS 
• DUARTE CORREA PIÑEIRO 

Os vindeiros dias 4, 5 e 6 
celébrase o XIV Congreso 
do Partido Comunista · 
Portugués, congreso que 
cobra unha importáncia 
especial por ser o primeiro 
despois da desaparición 
da Unión Soviética e 
porque nel se vai producir 
o relevo de Álvaro Cunhal 

1 na secretaria xeral do 
partido. 

· O P.C.P. foi sempre un dos parti
dos comunistas ocídentais máis 
identificado coa ortodóxia de 
Moscova e máis belixerante con 
calquer caste de "desviacionis
mo" (maoísmo, euro-comunismo, 
nacionalismo). Coa aparición de 
Gorbachov alzáronse en Portu
gal múltiples voces que pedían 
unha perestroika para o PCP en 
consonáncia coa que estaba a 
darse na URSS; voces estas que 
procedían nalguns casos do inte
rior do partido pero sobretodo 
dos sectores máis ferventemente 
anti-comunistas que semellaban 
dar un xiro de 180º nos seus 
pontos de vista, pasando de criti
car ao PCP por seguir sempre 
ao pé da letra os ditados do 
Kremlin ao animar para que pu
xese en marcha no seu interior 
un proceso parella ao que esta
ba a producirse no PCUS. 

A difícil situación económica de Portugal mantén ao PCP, mália os cámbios no Leste. Na fotografía, aspecto dun anterior congreso. 

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

Carvalhas. subtituirá a Cunhal 
O XIV Congreso do PCP consi
dérase especial tanto dentro 
como tora do partido porque 
nel se vai producir o relevo 
dunha figura mítica da política 
portuguesa e internacional. Al
varo Cunhal, que durante 31 
anos foi voz e imaxe emblemá
tica do PCP na loita contra o 
fascismo e nos avatares políti
cos do Portugal posterior ao 25 
de Abril, abandona a secretaria 
xeral do partido. 

Ainda que o cambio dunha per" 
soa que durante tantos anos di
rixiu unha organización produ
cirá sempre transformacións, 
semella que este relevo non vai 
ser tan traumático como o foi 
por exemplo o de Carrillo no 
P.C.E. dado que os portugue-

f 

ses levan xa vários anos pre
parándose para isto. Carlos 
Carvalhas, que con toda segu
ridade será eleito este Domin
go secretário xeral do PCP, 
ocupa desde hai algun tempo o 
segundo posta na dirección do 
partido; sendo persoa coñecida 
en moi distintos ámbitos debido 
a que foi membro de governos 
provisórios, euro-deputado e 
colaborou desde a sua profi
sión de economista cos sindi
catos (que é onde se concen
tran os sectores mais críticos 
coa actual dirección). Ademais 
nunca formou parte do "carpo" 
de funcionários clandestinos do 
partido e superou ben a sua 
proba de lume na política por
tuguesa, obtendo uns bons re
sultados como candidato á Pre-

expulsión de Zita Seabra en Xa
neiro do 90 ou dos abandonos· 
de Vital Moreira, Jorge Lemas, 
Jase Magalháes e outros poste
riormente) . 

sidéncia de Portugal, en Xanei
ro do 90, frente ao histórico po
lítico e actual Presidente re
eleito Mário Soares. + 

mesmo tempo que critican a bu ~ 
rocratización e a separación 
existente entre o povo e o poder 
consideran que se produciu un
ha " ... imensa perda para ostra
balhdores e os pavos de todo o 
mundo e cria, a curto e médio 
prazos urna situagao qualitativa
mente nova a nível mundial. .. " 
dado que " ... o deaparecimento 
do socialismo como sistema nao 
tornou o mundo mais democráti
co, mais justo e mais seguro 
con~uzindo pelo contrário ao 
avango das torgas reaccionárias, 
racistas e fascistas ... ". 

Uni~ade 
frente a Maastricht 

E nesta nova sitúación mundial 
ve o PCP a Europa deseñada no 
Tratado de Maastricht como un 
paso máis na dependéncia de 
Portugal e dos outros países 
pouco desenvolvidos, debido ao 

~ " ... abandono da regra dos con
ffi sensos e a institucionalizagáo do 
Q direito de alguns Estados (os 
~ mais ricos e poderosos) pode.
~ rem impar a sua vontade a ou-

tros (os Estados mais pequenos 
e menos desenvolvidos)". A de
pendéncia política e económica 
do pais agravarase con Maas
tricht que para eles ven ser unha 
clara consecuéncia dunha inte
gración na e.E .E. á que xa se 
opux_eran no seu momento. 

Como saída a esta situación pro
ponse unha " ... convergéncia e 

unidade de to
das as forc;as 
democráticas e 
de esquerda, 
colocando os . 
interesses do 
campo de.mo
crático acima 
dos interesses 
estritainente 
partidários ... ", e 
nesta idea de 
converxéncia 
que consideran 
necesária emar
can as suas 
distintas com
pare cé n c i as 
eleitorais pasa
das en distintas 
alianzas con 
forzas de diver
sa orientación: 
Partido Socia
lista , Os Ver
des, . P.S .R., 
Partido Reno
vador Democrá-

Froito dunha situación interna e 
externa marcada polos cámbios 
na U RSS celebrouse en Maio do 
1990 un Congreso Extraordiná
rio, no que foron analisadas as 
transformacións que se estaban 
a producir co proceso da peres
troika. Nas conclusións aproba
das podemos observar que os 
comunistas portugueses deixa
ban de ser tan compracentes 
con todo o que chegaba do outro 
lado e ·empezaban a criticar ati
tu des e práticas, recoñecendo 
que o sistema existente no Leste 
tiña moitos erras e desviacións 
graves que non podian seguir 
senda achacados só á presión 
do imperialismo e debían subsa
narse procedendo a unha real 
democratización da sociedade. 
Asemade valorábase como posi
tivo o proceso iniciado coa pe
restroika, pero deixando claro ta
mén que non se "... pode ria ser 
solidário com as torgas anti-so
cialistas que se desenvolveram a 
margem e a coberto do neme da 
'perestroika' e cujo plano é a 
destruigáo das conquistas revo
lucionárias dos povos soviéticos 
e do sistema socialista ... ". 

Agosto do 91 e a desaparición 
da U RSS moitos agoiraron un ha 
ruptura do PCP froito deses 
acontecimentos e das fortes dis
crepáncias dalguns militantes e 
ex dirixentes coas posturas 
adoptadas pala direccióñ. Pero 
ao' final a ruptura non se deu e 

. nesta etapa de "crise" que vai 
desde o início da perestroika até 
a -caída da Unión Soviética non 
foron moitos os que deixaron o 
partido, ainda quesi importantes 
debido á personalidade dalguns 
dos seus protagonistas (caso da 

Neste XIV Congreso faise unha 
análise das causas da ,desapari
ción do sistema soviético, sendo 
duramente criticadas as " ... me
didas erradas, vacila96es, com
plicidades e traig6es ao mais al
to nível do partido e do Estado 
que conduciram ao progressivo 
enfraquecimento, perda de cla-

Alvaro Cunhal probabelmente pase a ocupar un posto de tic 0 , U. D. P., 
honor, sen tarefas executivas inmediatas. 

Posteriormente, cos sucesos de 

reza e mesmo degenerescéncia 
do carácter socialista da peres
troika que facilitaram o avango e 
finalmente o triunfo das torgas 
contra-revolucionárias ... ". Ao 

O NOSO TR iBALLO SAL 

etc ... , que se 
declaran di~postos a ampliar pa
ra vencer á direita que hoxe de
tenta o poder representada polo 
Partido Social-Demócrata de Ca
vaco Silva.+ 

VISTA 
•IBESR. 
S T N E O N Esta en 'todas partes, destaca pola sua calidade e sobretodo vese. 

Como os nosos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e marquesiñas. 

RÓTULOS E SINALIZACIÓN INTEGRAL 
VIGO: Gregorio Espino, 27 {Doblada) Telf.: 37 95 2 7 36204 VIGO 
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"A ~IDA: UN COMPROMI~O DA COMUNIDAD E" 
A Organización Mundial da Saúde realiza un chamamento para conmemorar baixo un lema universal o día 1 de Decembro nunha acción común para 

loitar contra a SIDA 
Cómpre un forte oompromiso da ccxnunidade para poder facer fronte á SIDA As actitudes de integración e respecto dos dereitos constitucionais das 

persoas afectadas pola intección forman parte dese ccxnpromiso comunitario. Representantes significativos da comunidade galega en diferentes ámbitos 
pronunciáronse sobre estes aspectos: · 

Xo*1 lllnuel Phleíro, TVG: 
Eu creo que a solidariedade é algo consubstancial coa persoa humana, é dicil; se non somos solidarios coas persoas que teñen dificultades, oeste caso 

con algo tan terrible como a enfennidade, de que sene estar aquí, de que sene ser persoas ... 

Slntllgo Ptm•, TVG: 
Tumos que ser solidarios con todos pero a min p~úpanme especialmente os cativos. Non te,)\ J)ingl1n sentido que pola falta de coñecementos, pola 

ignorancia, se marxine os nenos nas escotas cando netas as posibilidades de transmisión da enfermidade son nulas ... 
Xelúl li_lolquera, Secretslo Xeral de U.G.T.: . 

Unha persoa é wiha persoa, un ser humano é un ser humano con independencia de que estea enfermo ou san, non podemos condiciona-la nosa 
consideración cara as persoas en función do seu estado de saóde, neste sentido, a solidariedade é fundamental, hai que ter en conta ademais que ninguén 
está libre de verse afectado ... 

Xo8' Lula Bemal, Humorista: 
A SIDA non distingue a ninguén, é un problema que nos afecta a todos, a loita contia a enfennidade pasa pola información, a posta en práctica das 

medidas preventivas e a solidariedade cos enfermos ou portadores, todos estamos implicados ... 

Xesús Dlaz, Secretarlo Xeral de CC.00.: 
A partir do coñecemento, da información, ternos que evita-la marxinación dos enfennos de SIDA, está moi claro que a convivencia no traballo cun 

enfermo ou portador non supón ningún risco de transmisión. Nunca estará xustificada a maninación no colectivo dos traballadores, unha vez máis 
debemos amosa-la nosa solidariedade coma con calquera outro enfermo ... 

Antón RelX8, Artista: 
Mentres a ciencia avanza na curación definitiva da SIDA o que non debe avanzaré a superstición. Nestes momentos están claras as formas de 

transmisión da enfemiidade, e as medidas de prevención contra a SIDA, tamén está .moi claro que compartir mesa, casa, escola ou traballo cos afectados 
da SIDA non é unha vía de transmisión do virus por iso debemos ser solidarios e estar abertos á comprensión na convivencia cos afectados polo virus da 
SIDA. 

Laxelro, Pintor: 
Xa sabemos como se transmite a enfermidade, cómpre garda-las medidas preventivas recomendadas de cotio, pero non ten ningún sentido marxina-los 

afectados ... penso que é necesario un chamamento a solidariedade de todos ... 
Manuel Mera, Secretarlo Xeral da l.N.T.G.: 

Creo que todos debemos apoiar este tipo de compromisos e de campañas e que ademais é fundamental que manteñamos unha postura activa, que nos 
informemos sobre o tema e fundamentalmente que formemos á mocidade que a vai ter un papel no futuro importante e esencial con respecto ó tema da 
SIDA non soamente para comprende-los afectados hoxe senón tamén para previ-la transmisión da enfermidade. 

~tfrt 
CONSELLERIA DE SANIDADE 
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DEZ ANOS DO BNG 

Xosé Manuel . Beiras 
'No PSOE hai xa qüen pensá que se nori 
dan _a batalla a Fraga serán eles os queimados~ 

• G.LUCA DE TENA 

Ven de oferecer un acordo elei
toral ao PSOE pero ainda resoa 
o refrán PSOE-PP a mesma 
merdaé. · 

Respeito á cuestión nacional gale
ga que define a. existéncia e a ra
zón de ser do BNG, PSOE e PP 
son d,uas forzas igualmente inimi
gas. E unha consigna que expresa 
algo que se move no eixo da 
cuestión nacional galega, pero 
non se retire ao eixo do conserva
dorismo-reaccionarismo. En Se
tembro de 87 foi derrubado o go
ve rn o Albor por unha coalición 
PSOE-Coalición Galega-PNG e a 
a actuación do Bloque. no Parla
mento durante ese bienio foi mati-

. zada, non foi a mesma que co go
verno do PP e houbo un recoñeci
mento das diferentes implicacións 
políticas que tiña para Galiza un ti
po de governo e outro. Portanto 
isto móvese nun terreo conxuntu
ral, nunha guerra de posicións 
dentro dunha realidade cambiante 
na que un ano de governo de Fra
ga significa dez perdidos. Na rolda 
de prensa na que propuxen o 
acordo co PSOE non dixen nada 
novo se ternos en conta que a 
postura do BNG era a mesma das 
eleicións do 89. Claramente díxo
se que habia unha ameaza para o 
país que era o PP con Fraga, e ali 
si que houbo unha aposta política 
que poderia resultar desconcer
tante. O que pretendemos é pór 
sobre a mesa algunhas cartas pa
ra que reflexione quen poida. lsto 
significa que o. BNG ten a respeito 
do PSOE un conflito fundamental: 
nós somos· nacionalistas e eles 
son españolistas. Estamos en po
sicións apostas. · Despois hai unha 
cuestión colateral: dado que o 
PSOE governa no Estado e está a 
pregarse a cada máis ao poder 
dominante e á direita sociolóxica, 
fai unha política que confina á Ga
liza nunha crecente marxinación. 
Pero se O PSOE se define teori
camente organización progresista, 
nese eixo de cordenadas non hai 
que descartar que podan existir 
elementos de sintonización entre 
eles e unha forza progresista co
mo o BNG. Poden facer o que 
queiran pero corren un risco: boa 
parte do seu próprio eleitorado es
tá recebendo a mensaxe de que 
como o PSOE non está en condi
cións de ser alternativa médiante 
maioria absoluta, Fraga governará 
catro anos máis. Polo tanto Anto
lí n Sánchez Presedo descalificase 
como candidato a presidente da 
Xunta. 

Queimar a Fraga 
ou ao PSOE 

O paradoxo é que contra pro
posta de queimar a Fraga en seis 
meses, entre esta iniciativa e 
outras quen resulta queimado é 
o PSOE 

Cando dixen aquilo, a intención era 
compre que Fraga non dure nen 
seis meses. Estabamos convenci
dos de que Fraga seria un desastre 
para Gal iza se gañaba maioria · ab
soluta e goverríaba. Era unha ma
nera de dicer ao eleitorado que se 
votaba Bloque por ser a única al-

ternativa frente a Fraga. Non son 
un iluso pero se unha forza que se 
denomina progresista coma o 
PSOE entrase no proceso, podía 
dar lugar a que Fraga caise antes. 
E eu coido que dentro do PSOE 
hai quen empeza a pensar que se 
non se deciden a dar a batalla nas 
autonómicas pode acorrer que se
xan eles os que se queimen. 

'Q PSOE 
defínese 
teoricamente 
organización 
progresista e non 
hai que descartar 
que podan existir 
elementos de 
sintonización 
entre eles e unha 
forza progresista 
como o BNG' 

Hai quen considera que a actual 
postura crítica do BNG de cara 
a Maastricht teria sentido hai un 
ano pero non agora porque o 
perigo actual está máis repre
sentado polo esfarelamento da 
unión europea. 

Os feítos -comezan a nos dar ara
zón aos que ousamos hai máis de 
seis meses advertir que o Tratado 
era moi cuestionábel e que o Es
tado español non poderia cumprir 
as condicións impostas para o pe
ríodo transitório . O problema é 
que a dialéctica de poderes da CE 
plásmase nunha fórmula concreta, 
que ainda que hoxe non poda ir 
adiante, hase ensaiar reiterada
mente con formas alternativas que 
nalguns aspectos poden ser pia
res. A própria lóxica da correlación 
de forzas, dos intereses e das ca
racterísticas dos poderes econó
micos e políticos combinados non 
vai cambiar. Polo tanto o combate 
de clarificación e explicación do 
BNG sobre Maastricht, a defensa 
de Europa frente á deturpación de 
Europa que representa o tratado, 
vai continuar. O problema está en
tre os europeus propriamente di
tos e a falsificación de Europa que 
se pretende plasmar no Tratado. 
O que as megafonias dominantes 
apresentan como un paso na 
construción de Europa é a antíte
se de Europa. Compre desfacer a 
falácia de que esta postura analíti
ca sexa ·calificada de anti-europea 

· e mesmo reaccionária . 

Pero non lle parece que desde a 
caída do Muro cambiou a con
ceición do Mercado Comun da 
que Maastricht non é máisque 
unha abstracción. 

En absoluto. O que cambiou foi a 
configuración do espazo e os lin-

des aos que os poderes poden ser 
aplicados. Todo o que era a Euro
pa do Leste era antes impenetrá
bel, pero despois da caída do mu
ro ábrese un espazo posíbel. A 
hora da verdade tampouco está 
tan claro que ese espazo poten
cial novo adicional de aplicación 
do esquema realmente sexa apli
cado . Por que? Pala crise das 
economias desta banda que é ta
mén un fallo das previsións esta
belecidas nos comezos da reunifi
cación. Non está a funcionar o in
vestimento de capitais despraza
dos desde a CE cara esas econo
mías. O adiamento débese non só 
á crise da economia norteamerica
na senón á situación crítica do Es
tado alemán. 

O grande estampinazo 

N.esta altura da crise fálase de 
fórmu las neo-keynesianas can
do. ao monetarismo que agora se 
desmontá chegárase polo fraca
so da intervención do Estado na 
economia. Que vai pasar? 

O tratado de Maastricht supón o 
enterramento de Keynes. Por ou
tra banda, a realidade dos feiitos 
está a enterrar as políticas mone
taristas de Friedman e compañia. 
O desfase entre o que acontece 
na realidade e o que se fai nas 
cúpu las tecnocráticas que dese
ñan a política económica é cada 
día máis patente. Ponse de mani
festo que os · problemas de hoxe 
non son tratábeis cunha política 
monetarista. Doutra parte, os po
deres públicos, as tecnocrácias e 
os intelectuais e economistas ao 
servizo do poder están desbotan-
· do o paradigma alternativo exis
tente até agora que é o keinesia
no. Cal é lago o meu pronóstico? 
Tentarán seguir adiante ca des
mantelamento do estado do be
nestar (o Welfare .State) esixido 
polos imperativos dunha política 
monetarista, pero iso non fai máis 
que agravar a situación. A contra
dición é tan brutal que podemos 
atoparnos nunha situación análo
ga á dos anos trinta. Esta situa
ción ten características cualitati
vamente moi diferentes da gran 
depresión dos anos trinta. Ten ca
racterísticas que desconcertan 
aos economistas como que haxa 
situación de paro e inflación. Can
do dician que a crise comezaba a 
desenvolverse, desemboca nun
ha fase máis grave ca a anterior, 
porque leva aparellada unha crise 
social e do Estado. Hai síntomas 
cada vez mais evidentes que lem
bran vivéncias dos anos trinta. 
Por exemplo o racismo, a xenofó
bia e a incapacidade do aparello 
do Estado para manter isa baixo 
control. Irnos asistir á crise, o 
grande estampinazo do aparello 
do Estado no modelo que apare
cera no XIX e que segue igual até 
hoxe. 

Na véspera dun tempo eleitoral, 
a esquerda ten que pedir cartos 
que recortan a sua independén
cia, no entanto as .campañas da 
direita non ten problemas de fi
nanzamento. 

O modelo de reximes políticos, no 
contexto da sociedade en que es-

tamos dá lugar a que desigualda
de exista de partida. Os grupos 
queteñen a hexemonia do poder 
económico e social teñen o seu
próprio aparello partidário que 
defende os seus intereses; entre 
eles e os que carecen dese poder, 
hai un desequilíbrio. Un señor po
de dar catorce millóns de pesetas 
ao PP para o seu tillo ter un pasto 
de saída nas listas para o Parla
mento, e podo dar nome e apeli
dos. En segundo lugar, como se 
pode subsanar equitativamente 

· isa? Mediante unha normativa do 
finanzamento das forzas políticas, 
das eleicións , do regulamento da 
eleicións como tal , etc. Pero can
do pasamos a ese nível, o mesmo 
sistema vai xerando unha normati 
va desequilibradora, non só entre 
forzas de direita e esquerda senón 
entre hexemónicas españolistas e 
nacionalistas. A distorsión é dobre 
e por desesperación inténtanse so-
1 ucións draconianas que non van 
ser aceitadas. As medidas a tomar 
van máis cara os aspectos cualita
tivos do réxime eleitoral ca aos fi
nanceiros. 

Doutra parte, os resultados das 
eleicións dependen de que se 
dispoña ou non dunha organi
zación e de cadros que obrigan 
a finanzarse coas servidumes 
que isto implica. 

As organizacións de ésquerdas 
necesitan liberados, o que pasa é 
que os seus níveis de retribución 
están no límite da dignidade. Pero 
cando son tinglados fortes, chá
manse funcionários dos partidos . 
Este funcion,ariado ten opcións al
ternativas. E como a Administra
ción que quer contratar cadros de 
calidade, e fálase de que hai com
peténcia de empresa privada por
que paga mellar. Unha de duas, 
ou a forza política está no poder e 
na própria estrutura da Adminis
tración dase unha mistura entre 
organización de partido e do Esta
do, ou procura fórmulas de finan
zamento que en boa parte dos ca
sos entran en dinámicas que non 
se poden controlar. 

A esquerda nas institucións ve
se baixo presión da especula
ción por parte dos seus pró
prios apoios. Parece como se a 
cultura do particularismo nos 
levase dun caciquismo de direi
tas a un de esquerdas. 

Na primeira restauración borbóni
ca habia caciques progresistas e 
reaccionários. Non esquezamos 
que o cacique contra o que satiri
zaba Castelao desde O Barbeiro 
Municipal de Rianxo era un pro
gresista. Hoxe estamos na segun
da restauración, tamén borpónica. 
Ese problema pon en xogo un ter
mo moi empregado na política, 
polo menos na esquerda, que é o 
monetarismo. Moitas veces dise 
que é puramente voluntarista e 
polo tanto estéril a de chegar a un 
concello e facer táboa rasa: a lei é 
a lei, a ética ten que ser irrepro
chábel e a norma é igual para to
das. Que pasa? Córrese o risco 
de que nas seguintes eleicións a 
utilización interesada do descon
tento que se produce en determi
nados sectores sociais, máis a re-

Para o portavoz 
parlamentário do 

BNGé un erro 
pensar que as suas 

intervencións 
alporizadas no 

. Parlamento 
producen 

rexeitamento. Beiras 
entende que boa 

parte da cidadania 
vive un momento de 

indignación e 
identifícase con quen 

a expresa. O último 
incidente co portavoz 

do PP lle permitira 
ao dia seguinte 

explicar en rolda de 
prensa cal foi o 

contido do debate 
coa Xunta sobre o 

Xacobeo. Beiras tala 
a pouqos dias de se 

cumprir o décimo 
aniversário da 

organización 
nacionalista. 

acción de represália e vinganza cote: 
dos poderes caciqu is estabeleci - liña: 
dos, dé lugar a que se perda o po- avaJ 
der. Asi que todo o traballo fíxose par 
e'scrupulosamente, pero o que se sex, 
logrou non tivo continuidade. O troc 
avanzo nunha mutación cualitativa por 
da xestión, da ética e dos estilos tan1 
de xestión non se dá. Pero non é que 
disculpábel que unha forza de es- é te 
querdas chegue a un concello e cou. 
en pouco tempo adopte unha liña cidi< 
continuista. Podarán discutirse as e qL 

r--------------------------------
Non ten feito comentário nengun 
sobre a ruptura de negoclaclóns 
co PSG-EG e o posterior lanza
mento de Unidade Galega. 

Non fixen . Tampouco houbo moti 
vos. Penso que todo isto prodúce
se como consecuéncia do esgota
mento do proxecto do PSG-EG. 
Que o proxecto está esgotado sá
beo moita xente que, sen ser mili
tante, estaba próxima ou era sim
patizante; sábeo tamén a militáncia 
máis xenuinamente nacionalista, 
os que apostaban por ese proxecto 
desde coordenadas ideolóxicas 
claramente nacionalistas de es
querda. Finalmente chegou até a 
cúpula do PSG-EG con algunha 
excepción. Pero no canto de tirar 
as conclusións correctas e facer 
unha revisión sen se sair das cor
denadas do nacionalismo de es
querda, pegan un pincho no aire 
para buscar unha sobrevivénvia, 
por mera teimosia en non facer a 
leitura da outra cara da moeda: 
que o proxecto alternativo, en con
cei ción estratéxica e entramado 
sobretodo, funciona. lsto dá lugar á 
postura de que vale calquer causa 
menos se integrar. As contradi
cións da decisión do PSG-EG son 
explosivas e mesmo disparatadas. 
Que un dirixente como Camilo No
gueira estexa a dicer no Parlamen
to que a Autonomia é un fracaso 
cando todos sabemos cal era a 
sua aposta; ou que diga que Fraga 
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cotas ás que se poda chegar e as 
liñas prioritárias nas que hai que 
avanzar, pero non se pode discul
par que por moi enguedellada que 
sexa a situación remate todo no 
troco dun caciquismo de direitas 
por outro de esquerdas. O impor
tante para unha política de es
querdas, sexa ao nível que sexa, 
é ter claro que hai que cambiar as 
cousas, que hai que dar pasos de
cididos na prática para cambíalos 
e que níso hai que ser duro e inco-

ercíbel. Pero hai que ·saber moi 
ben dosificar1 seleccionar e dividir 
ao adversário. Hai que escollar 
prioridades e atacar os pontos que 
haxa que traballar selectiva e gra
dualmente. 

Que pensa da imaxe de axitador 
que dan de Beiras moitos meios 
de comunicación? 

Coido que coñezo bastante ben 
en que meio me desenvolvo e cal 

GALIZA E MUNDO 

é a situación e as características 
dos meios de comunicación e que 
poderes sociais e que clase de 
ideoloxia sustentan. En xeral hai 
algo coincidente: non me surpren
de nada que s~ fabrique esa ima
xe. O que están é procurando que 
esa imaxe sexa repelente, que 
vaia provocar un rexeitamente. Eu 
penso que se trabucan enorme
mente. A proba está en cal é a 
evolución da recepción desa ima
xe por parte de sectores da cida-

dania a cada máis amplos. O erro 
consiste en non decatarse de que 
o degrau de irritabilidade da xente 
é a .cada máis acusado e que ca
da vez hai máis amplos sectores 
que están nesa situación. Cunha 
visión desde o aparato do poder 
pode pensarse que vai suscitar 
repulsión e arrepio pero pela con
tra conecta coa audiéncia porque 
se sinte, cando menosi redimida 
porque alguén o faga. E evidente 
que se se fai un seguimento do 
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'Compre desfacer 
a falácia de que a 
postura analítica 
frente a 
Maastricht sexa 
calificada de anti
eu ropea e 
mesmo 
reaccionária' 

meu traballo e dos meus compa
ñeiros e compañeiras do grupo 
parlamentário do BNG penso que 
hai algo completamente distinto 
desa imaxe. Penso que son un 
dos deputados quemáis ten exer
cido o sentido do humor no Parla
mento. Nesta lexislatura, desapa
recido Carlos Mella ou o próprio 
Barreiro, case que me quedo coa 
exclusiva. Poñamos un exemplo 
concreto: o incidente que deu lu
gar a que eu apostrofase a Vítor 
Vazquez Portomeñe. Aconteceu 
no remate dun debate no que eu, 
como portavoz do BNG, fixera un
ha exposición sistemática na que 
aportaba documentación sobre a 
xestión do Xacobeo. Se o que se 
transmite á cidadania é que Bei
ras montou un círio e aldraxou ao 
conselleiro e nada se di da apor
tación rigorosa ao debate, o que 
se fai é algo profundamente des
honesto e anti-profisional. Nesta 
ocasión, eu tiven que xogar a pro
vocar o incidente para que se ta
lase do debate ao dia seguinte. 
Na rolda de prensa que segue hai 
ocasión de aportar información. 
Unha vez aberto o burato entraba 
a explicación. Non creo que á ci
dadania lle preocupe esa imaxe 
de axitación, senón máis ben que 
nun debate interveñan dous depu
tados e dali a pouco aparezan al
ternando. lsto si que se considera 
detestábel cando o que se xogan 
é o pesto de traballo de toda unha 
fábrica, a situación dos gadeiros 
ou dos mariñeiros. • 

-----------------------------------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
ngun moi pouco máis. Os acordes de 
::lt>ns I u •d d G f ~ h • e I unificación están agora atrancados 

•nza- "' a e a,ega e un a mera ~e1mos1a ~ºl~~:~~~~~:~a~~~d~~rquen 
moti- o que quer é cargarse a EG cando 
dúce- almorzara con Fraga e lle dera pa
;gota- saporte de demócrata; que Fraga é 
1-EG. un ditador, cando se pasou ano e 
lo sá- médio da primeira lexislatura dicin
r mili- do que por primeira vez habia un 
l sim- presidente con autoridade ... Cando 
:áncia se trataba da posibilidade dunha 
tlista, plataforma eleitoral conxunta do 
1xecto nacionalismo para as eleicións eu
xicas ropeas e o BNG lle dera cancha á 
e es- Coalición Galega e el dixera que 
até a coa direita non se sentaría nunca; 
unha que agora busque algo tan difuso 
~ tirar como esa espécie de refundación 
facer do Partido Galeguista; que se quei
:; cor- ra montar con iso unha alternativa 
e es- a base de intelectuais tan diversos 
) aire coma o frustrado bispo galeguista 
~nvia, Torres Queiruga, o Casares de Ga
.cer a laxia e das listas do PSOE na pri
:>ed a: meira lexislatura, xunto con intelec-
1 con- tuais que ao dia seguinte de asinar 
Tiado o manifesto apresúranse a aclarar 
1gar á que non están dispostos a militar e 
~ousa por riba chamarlle Unidade 
tradi- Galega. Debe ser o primeiro caso 
3 son na históría política da Galiza no 
:adas. que unha forza política ameazada 
o No- de expulsión do Parlamento, como 
lmen- fai Fraga coa reforma eleitoral a 
icaso respeito do PSG-EG, se suicide. 
era a 
Fraga Contodo, para o PSG-EG as con-

versas fracasaron por o BNG pór 
o listón moi alto; doutra parte 
acusaran ao BNG de non saber 
estar á altura dun momento his
tórico para o nacionalismo. 

Se se pretende un proceso de 
aproximación que se transforme 
en converxéncia, é unha visión 
unilateral, cifralo todo nunha pro
posta de acordos eleitorais. lso é 
patético. Para o BNG o fenómeno 
eleitoral nunca foi o centro de gra
vidade do seu traballo político. 
Sempre que houbo que encarar 
problemas e definir posicións, 
arriscou e afrontou os problemas 
no seu cerne por moito que lle pu
dese deturpar a imaxe a efeitos 
eleitorais. O último caso témolo en 
Maastricht. Ao mellar, a posición 
do BNG sobre Maastricht amasa 
unha coraxe que non manifestaron 
organizacións que non son políti
co-partidárias e non teñen que 
acudir a eleicións, como é o caso 
do"s sindicatos e en particular os 
sindicatos nacionalistas. A CXTG 
non quixo saber nada do asunto e 
a INTG ten un documento moi 
bon, pero é moito máis ousado o 
documento do Bloque. Sobre os 
asuntos concretos no Parlamento, 
o PSG-EG mantén posicións que 

son cualitativamente diferentes e 
mesmo contraditórias ás veces co
as do BNG; iso demostra que aí é 
onde hai que buscar unha aproxi
mación. Como podemos chegar a 
unhas bases programáticas co
muns sólidas para consolidar unha 
base eleitoral comun que non sexa 
un fraude? En canto ao momento 
histórico, que se entende por posi
ción flexíbel do Bloque? Aquela 
que se axustase exactamente ás 
formulacións de EG? Non se pode 
aceitar que EG acuse ao Bloque 
de falta de sensibilidade cada vez 
que non asumen as suas propos-

'Debe ser o 
primeiro caso no 
que unha forza, 
ameazada pola 
reforma eleitoral 
de Fraga, se 
suicide' 

tas. En canto isa de que é crucial e 
importante chega:rmos a un acor
do, pois claro que o é. Pero sem
pre que os custes do acordo no.n 
perxutjiquen máis do que benefí
cian. E evidente que o BNG non 
pode dicerlle aos cidadáns: nós to
mos por aqui, levamos .dez anos 
dicendo que o naso proxecto é es
te; cada vez máis credes que te
rnos razón no esencial e que o na
so proxecto é valedeiro. De súpeto 
apresentaríamos un acordo co 
PSG-EG .que bota ao caldeiro do 
lixo aquilo que lle dera credibilida
de. lso seria xogar coa xente e en
tender a unidade polas cúpulas. 
Nós nunca o entendémos asi. Ta
mén hai quen di que o BNG medra 
a costa de absorber o espazo elei
t oral de EG. Neste momento o 
BNG ten cinco deputados e Es
querda Galega ten dous, que tan 
sete. As sondaxes de opinión dan 
doce deputados ao Bloque. De se
te a doce van cinco máis, asi que 

. non é certa esa aritmética eleitoral 
que eles fan. Cando se falaba da 
necesidade de reunificación do 
sindicalismo nacionalista os resul
tados por separado calculábanse 
xuntos, non como suma, senón co
mo multiplicación. O resultado 
nestas eleicións foron a suma e 

Nestes anos ten aludido repeti
damente ao colchón necesário 
dunha forza nacionalista de cen
tro. Non vai a iniciativa de Cami
lo Nogueira nesa dirección? 

Aparentemente é asi, pero Camilo 
é a persoa menos indicada para fa
cer iso. Cando falo dese colchón 
de nacionalismo de centro, é nece
sário que os sectores sociais que a 
necesitan den lugar a esa forza po
lítica. Pero ten que nacer de secto
res sociais ou de dirixentes políti
cos que conecten xenuinamente 
coas bases sociais. Non pode ser 
unha causa fabricada nun laborató
rio, nen por unha reunión de inte- · 
lectuais, un manifesto ou unha cea 
convocada polos mesmos que até 
agora repetiron que eran esquerda 
esquerda e que estiveron descalifi
cando á direita até o extremo de 
negárense a sentarse con ela. lma
xina que o proxecto do Bloque fra
casa e eu reaparezo convocando 
unha direita galeguista ou un gale
guismo difuso. Non teria a máis mí
nima credibilidade. Teria que eu 
estar bastante máis majareta do . 
que pensa Fraga que estou ou do 
que din os periódicos. lso podían 
facelo Barreiro, Carlos Mella ou o 
Grupo Coren. • -

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



Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Unha muller entra 
nunha oficina do Banco 
Pastor de Lugo e 
pergunta polo cartel de 
axuda a Somália que hai 
na porta: lnformaa un 
empregado de que 
efectivamente pode 
deixar alío seu donativo. 
A muller, duns sesenta 
anos, pon encol do 
mostrador 7 mil pesetas 
e di: "algo hai que facer 
por esa xentiña, non lle 
parece?". O empregado 
contesta 
afirmativamente cun 
aceno. En realidade está 
surprendido, pois a 
maior parte dos 
donativos non superan 
as mil ou duas mil 
pesetas. Ao dia seguinte 
sae no xornal a notícia 
de que só un 7% da 
axuda a Somália non 
chega ao seu destino. 

' Sorte que a señora non 
ha ler o periódico. 

Hai dous meses 
unha fuga de dous 
millóns de litros de auga 
contaminada con 

EYOLUCJdff . 
DO ffOME ... 

e da TilU \\er. 

O vertedoiro 
de lixo 
no monte Aloia 
O Bloque Nacionalista Galego de · 
Gondomar, a respeito da cons
trución do vertedoiro de lixo do 
Monte Aloia-,_ linc;tante coas parró
quias cte Morgadáns e Pettieiros,' 
e cos nacentes do. rio Miñor, quer 
manifestar os seguintes feitos: . 

1. O lugar da sua ubicación é do 
máis confuso, xa que a estas al
turas está sen 
aclarar definiti-
vamente se os 
terreas perfen
cen ao concello 
de Gondomar 
ou ao de Tui. 

2. lndependente
m ente da pro
priedade do ·1u
gar, o BNG con
sidérao non axei
tado pola sua im
portáncia ecoló
xica, e por ser un 
lugar especial-

Porque 
seguiron 
negoéiando co 
Concello-de 
Tui mentres 
construian o 
vertedoiro 
pola calada?. 

mente rico en acuíferos dos que 
se serven para o consumo huma
no a prática totalidade das parró
quias de Morgadans e de Peitici
ros no Concello de Gondomar, e a 
de Ma~vas no Concello de Tui. A 

. estas circunstáncias hai que en
gadirlle a proximidade dos nacen-
· tes. do Rio Miñor e doutros ríos, 
ademais de ubicarse segundo as 
nosas averiguacións, dentro do 
Parque Natural do Monte Aloia. 

3. Tamén consideramos que a 
tramitación do expediente de le
galización e información pública 
levada a cabo polo Concello de 
Tui, fíxose dun xeito deliberada
mente escurantista e con visos 
de ilegalidade, xa que non se 
consultou, como é preceptivo, a 
todos os afectados, tanto particu
lares como institucións: Entidade 
Local de Morgadáns ou ao pró
prio Concello de Gondomar. 
4. Denunciamos a atitude pasiva 
e caciquil que mantiveron até 
agora os responsábeis do Go
verno Municipal de Gondomar, 
atitude claramente desmobiliza
d ora dos viciños, tendo como 
único obxectivo o de gañar tem
po e evitar asi un conflito entre 
Concellos da mesma cor política. 
Unha vez máis, os intereses dos 

GONZALO 

viciños non se teñen en conta 
para nada. Como é posíbel que 
unha obra de semellante enver
gadura, e visto o irregular do seu 
procedimento, non se tivese pa
ralisado desde o comezo? Por
que seguiron negociando co 
Concello de Tui mentres este po
la sua banca construia e remata
ba o vertedoiro pola calada? 

5. Esiximos do Concello de Gon
domar que se tomen con urxén
cia as medidas pertinentes para 
a clausura e peche do vertedoi
ro. Que non vaia acorrer como 
tantas veces que os pronuncia
mentos da Corporación Munici
pal se queden en papel mallado. 

6. Desde o BNG, alertamos a to
dos os afectados e viciños en xe
ral, a non deixarse convencer 
por outra solución que rion sexa 
a supresión do devandito verte
doiro do Monte Aloia. Debemos 
estar preparados para, chegado 
o momento, esixilo pola via da 

~ Spellboun< 

mobilización, para o cal os vici
ños contarán sempre co apoio 
do BNG. 

7. O BNG de Gondomar está es
tudando a posibilidade de iniciar 
accións mesmo legais contra este 
atentado ecolóxico e á saúde pú
blica. Asimesmo anunciamos un
ha interpelación parlamentária ao 
Conselleiro da COTOP, que, por 
certo, tanto presume ultimamente 
de defender o Meio Ambiente e 
calidade de vida dos galegos. • 

ANTONIO ARAuxo QUINTA 
(GoNDOMAR) 

Maneiro e a 
TVG 
"388.- Unha cousa é a santa des
vergoña e outra a frescura laica". 

Camíño, 
MÑOR. ). M ª ESCRIVA DE BALAGUER. 

No número 544, de 19 de No
vembro, de A Nosa Terra, o Di
rector de Informativos da TVG, 
Arturo Maneiro Vila, descalifica
ba as miñas declaracións verti
das na reportaxe O Mercado dos 
sucesos, do Nº 538, de 8 de Ou
tubro, asegurando que non tra
ballei para o seu meio. 

A respeito do desmentido do Sr. 
Maneiro Vila, desexo precisar que 
si cob'rin información para e·se 
meio. Un dos contratos asinados 
entre a miña antiga empresa, Pro
ductora Faro, S.A., e a TVG, asi
nado precisamente por Don Ra
món Villot y Villot, en Compostela 
o 17 de Outubro de 1990, estabe
lecia a prestación de servizos da 
primeira á segunda empresa en 
calidade de Unidade Informativa 
da TVG, como indica a Primeira 
Cláusula. Conservo cópia. No 
Anexo, no Fólio de Condicións Es
peciais, ponto 8º, sobre a Equipa 
de Productora Faro, S.A., asígnan
se tres equipas de gravación for
madas cada unha delas por duas 
persoas, ENG (cámara) e redac
tor. Na Sétima Cláusula do Contra
to Productora Faro comprométese 
a librar a TVG cópia da documen
tación legal que a vincula laboral
mente ás persoas designadas pa-

ra levar a cabo o servizo, eu era 
unha desas persoas. O número de 
contrato laboral é o 038508. A 
TVG ten que ter a cópia. 

Por estas razóns non entando o 
porqué da carta do Sr. Maneiro, a 
menos que non caise na conta 
de que Horacio Vijande e Horácio 
Vixande somos a mesma persoa. 
Surprende a torpeza, a febleza e 
a falta de audácia, por iso ne~a 
carta só hai frescura laica.• 

HORACIO VIXANDE 
(VIGO) 

Xustificación 
do racismo 
É triste ter que facer manifesta
cións en contra do ra(na)cismo, 
pero ainda é mais triste pensar 
que as nosas consciéncias non 
despertaron até que os asasina
tos dunha dominicana e dun ma
rroq ui no saen nos xornais. As 
notícias sobre rebentos de racis
mo e xenofóbia ven substituir ou
tras que xa pasaron de moda: 
primeiro era a ameaza comunis
ta, despois os integrismos islámi
cos, Sadam, os palestinos, Etio
pía, Somália, o embargo a Cu
ba ... Os problemas seg u en aí: no 
Leste as cousas non melloran, o 
mundo árabe está revolto, os pa
lestinos ainda non tén terra de 
seu, en África marren miles de 
personas de fame, os cubanos 
seguen castigados, pero que 
mais ten, son temas tan trillados 
que xa non nos mobilizan. 

A xenofóbia non é exclusiva 
destes últimos dias, pero este 
rebrote pillounos desprevenidos, 
quizá porque non queremos 
aceitar que vive con nós. 

O problema vai mais aló das di
teréncias de cor: non é só des
preciar e maltratar unha persoa 
porque non é branca. Trátase de 
eliminar todos 
os que non son 
jcoma nós en 
cor de pel, cul
tura, relixión, 
costumes, etc. 
Con estes crité
r ios os colecti
vos marcados 
aumentan; e en
tran no mesmo 
saco árabes, 
sulamericanos, 

Non podemos 
culpar a unha 
persoa por 
querer viver 
dignamente. 

negros, xitanos, desafinzados, 
os que viven en chabolas, ... o 
que lle din povoación marxinal. 
O nível de rechazo médese en 
función dos critérios que cum
pras: es de cor, mao, se es de 
cor, les o corán e vistes diferen
te, piar, e se por riba non tesca
sa e malvives nunhas ruinas, xa 
non hai máis para onde ir. Re
sulta moi fácil culpalos do paro, 
delincuéncia, inseguridade cida
dá .. . Cando nos irnos decatar 
que os imigrantes só son unha 
peza do problema? Ao mellar 
son o detonante porque nos fan 
ver a realidade, pero nunca os 
culpábeis. 

Os grupos xenófobos erran nos 
seus obxectivos: queren eliminar 
imigrantes, vagabundos, ... can
do o que hai que correxir é o 
contexto sócio-económico que 
os levou a esta situación. Non 
podemos culpar a unha persoa 
por querer viver dignamente é 
un desexo lexítimo ó que todos 
ternos direito. A solución pasa 
polo FMI e organismos simila
res, onde países de intensa pro
blemática rácista (USA, Alema
ña) ten unha capacidade de de
cisión importante. 
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RAZÓNS DE CONCIÉNCIA 
NANINA SANTOS 

Angel Sánchez Medrana, notário de Albacete alertounos coas ra
zóns da sua consciéncia, para un comportamento máis íntegro e 
recto, se ouvimos con prontitude e zelo as· razóns de cada unha 
das nosas consciéncias. 

Non quixo dar fe dunha compra-venda que efectuaba Paula Ca
bezas pola sinxela razón de ser ela divorciada. (Seique hai notá
rios que as prefiren divorciadas). 

Poderá acontecer que mañá ou pasado-mañá haxa sectores do 
profesorado aos que se lle poña a consciéncia un chisco máis 
·estrictado que hoxe --ou unha miga menos laxa- e decidan, 
asi, non ensinar inglés aos fillos de pais casados pola igrexa, 
nen explicar Física, Química nen Ciéncias Naturais á rapazallada 
toda cuxos país teñan o "vício solitário" que se chama. 

Se as consciéncias prosperan, pode que os médicos de urxén
cias se neguen a atender aos condutores beodos acidentados, e 
o ferreteiros e os camareiros de bar que non queiran despachar 
cafés ou alcoles, e nos super-mercados e até os guardas de trán
sito a non dar paso a un señor que insultou quince metros atrás 
a unha condutora porque non ia o veloz que el consideraba. 

As consciéncias son moi suas e merecen respeito, pero se lles 
dá por inzar como erva ventureira ... ! • 

Está claro que os poderes eco
nómicos e os governos conside
ran a xenofóbia coma un mal 
menor e unha boa desculpa pa
ra figurar na cabeza dunha ma
nifestación. Mentres tanto, ná
zis, ultras e demais fauna andan 
a matar xente. E, por último, un
ha curiosidade, que facia o gar
da civil asasino de Lucrécia Pé
rez na rua? Levaba cinco anos 
de servizo e xa tiña nove arres
tos por condutas violentas con 
máis de oitenta dias de suspen
sión. Con es tes antecedentes 
esperan a que mate ~lguén para 
apartalo do pasto. E asi como 
funciona a garda civil? Señor 
Roldán, controle os seus cans 
de presa, non quera un ultra con 
uniforme verde velando pola mi
ña seguridade. • 

Fraga 

A. ÜSORIO 
(MAzArucos) 

de Cecebre 
R.I.P. 
Caminho; é un fermoso mencer 
do outono (véspera do Samain) 
en busca de ervas pola fraga de 
Cecebre. 

Caminho polo que había ser un 
espazo protexido. Eu nono sabia. 
(Quera dicer que eu non sabia 
ainda o verdadeiro significado de 
"protexido". Ao longo diste paseio 
voume decatando do que isto 
quer dicer. Ou sexa: 

-Protegón do habitat: Consiste 
en protexer o chan da invasión 
de carvalhos, castinheiros,,, e 
calquer outro tipo de espécies 
vexetais. Dase por suposto que 
a terra ha de estar nua, esteril e 
bem rechea de cemento ou as
falto (a elexir). Excusável é dicer 
·que non haxa nen un miserável 
bicho permitíndose o luxo de 
amolar os visitantes (a ver se 
pensam que por estarem na sua 
·casa ... ). 

-Protec;óm do home: Si, si, con
tra as espécies animais tales co
mo raposos, coelhos ou esquios, 
todos eles perigosísimas feras 
selvaxes que suponhem urna 
am~nac;a á existenc;a do Horno 
(non digo o de sapiens). Grácias 

aos esforgos que se estám a re
alizar neste eido cada día son 
menos os que se atreven a res
pirar. Menos mal. 

-Protegón das augas: as do em
balse, en perigo pala masiva 
afluenga de fochas, gansos e al
gum que outro ciño francés per
dido; ademais, están a roubar o 
espac;o vital aos pobrinhos rapa
ces do "el u be de remo". 

-Protegóm da xuventude: aquí . 
chegamos ao tema das ras. 
Esas noxentas e mais que mo
lestas criaturas que se adican a 
cantar polas noites sen ter en 
consideragom os xoves que van 
a discoteca de enfrente e se di
vertir. lmundo. A sala de festas é 
ademais moi ecolóxicas ela; falo, 
como non de "el bosque" (cha
mada asi en memória do defunto 
idem de carvalhos que ali mes
minho había antes de eles che
garem). 

Buscando artemisa adéntrome 
por unha corredoira. Atopo os 
restos dunha lavadora. Aqui todo 
parece máis nor-
mal. Que bem ! 
Outro vertedoiro 
introntrolado! 
Sorte atoparse 
com umha des
tas cada dia 
máis frecuentes 
espécies ... 

Desde enriba 
dun coche des
tartalado que 
adorna o centro 
da leira busco 
no horizonte de 
eucaliptos unha 

Buscando 
artemisa 
adéntrome por 
un ha 
corredoira. 
Atopoos 
restos dunha 
lavadora. 

mancha marrón-amarelo-roxiza. 
Non hai moito tempo podía velas 
a mareas (curiosamente nesta 
mesma parte da fraga). 

Por fin, un castinheiro! corro cara 
el. Demasiado tarde; debe ter 
pasado por aqui medio pobo a 
preparar o seu magosto. Melhor 
será mercar un par de quilinhos 
na tenda de Pepe e deixarse de 
parvadas. 

Levo caminhando todo o dia des
de o mencer; o sol comeza a 
porse. Nesta hora, entre lusco e 
fusco, deberia comezar a facer 
as minhas oferendas á Mai Te-

..----------------------- radioactividade, utilizada 
CALROS SILVAR 

~fj.J6 ~~ 
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rra. Tristemente só tenho umhas 
poucas ervas que lle dar e umha 
grande dor no meu espírito. 

Ainda que a voz de Duir se es
coita ténue na noitinha e que Ar
turo acompanhou o meu camin
har en forma de corvo, apesar di
so decátome de que os rituais 
máxicos na Galiza xa non volta
rán ser o que era ... • 

SABELA P. EDREIRA 
(A CüRUNHA) 

Retorno da 
expedición en 
bíci a Colómbia 
Regresou a expedición na que 
o colectivo pacifista "Bícis pola 
Paz" desprazou deica Colombia 
a un dos seus membros, Xaco
be Meléndrez Fassbender (neto 
de indixena peruana), acompa
ñado dunha bicilceta, para esta
belecer contacto, intercambiar e 
desenvolver un achegarnento 
solidário cos distintos colectivos 
e movimentos sociais que están 
a traballar nese país latinoame
ricano. 

"Bícis pola Paz" aproveitou para 
faer entrega dunha nova remesa 
de bicicletas que mesmo alá foron 
entregadas a responsábeis dos 
distintos grupos sociais entre os 
que cabe reseñar os seguintes. 

- ONIC, Organización Nacio
nal lndíxena Colombiana: a 
quen foron entregadas seis bici
c 1 et as para transporte dos 
membros de.sta organización 
que reivindica os direitos indí
xenas á sua terra, a vida digna, 
aos direitos humanos. Estas bi
cicletas foron repartidas por to
do o país. onde está implantada 
a organización, ,para distintos 
aspectos nos que traballa como 
poden ser a educación, a pro
moción da saúde, a agricultura, 
as cooperativas ... 

- Movimento Cimarrón: un gru
po social que defende os direitos 
dos afro-americanos que forman 
un importante tanto por c.ento na 
provoación colombiana, e que 
necesitan as bicicletas para po
daren desprazarse sobretodo no 
interior do país, debido á preca-

riedade das poúcas ou nulas 
vias de comunicación entre os 
distintos asentamentos desta co
munidade. 

"Bícis pola Paz" participou ase
m ade nos actos de protesta 
contra o V Centenário que por 
toda Colómbia se están a de
senvolver este ano e transmitiu 
a solidariedade do povo galega 
coa esperanza dun horizonte e 
un camiño co-
mun dos nosos 
povos. 

Con estas 
O membro de 
"Bícis pola Paz" bicicletas 
Xacobe Melén
drez Fassben 
der desprazou 
desde a Galiza 
cunha bicicleta 
feita en Monfor
te de Lemos po-
lo artesán Ma-

son xa cerca 
de400as que 
viaxan con 
Bicis pola Paz. 

nolo Díaz, bicicleta que xa viaxa 
nestes intres polas rutas colom
bianas cos anceios dun desen
volvimento non agresivo, que ra
che coa forte e inxusta depen
déncia enerxética e económica 
que os países do mal chamado 
''terceiro mundo" teñen con res
peito a nos. 

Con estas bicicletas son xa cer
ca de catrocentas as que viax?n 
con Bícis pola Paz por Guatema
la, Colómbia, Bolívia, México, O 
Salvador, Perú, República Domi
nicana, Nicarágua, Venezuela ... 
e por países de Asia e Africa. 

"Bícis pala Paz" é unha Organi
zación Non Governamental que 
desenvolve traballos de· educa
ción para a paz e proxectos de 
cooperación co "terceiro mundo", 
através do envio de bicicletas 
para transporte de médicos, par
teiras, educadores, veteriná-

na refrixeración dunha 
central nuclear sueca, foi 
vertida ao Báltico. 
Greenpeace ven de 
protestar contra a posta 
en marcha da central 
unha vez. reparada. 
Sabiase que Suécia 

. explotaba minas de 
diamantes en Sudáfrica, 
pero non que foran tan 
descuidados na sua 
casa. 

O do sexo por 
teléfono está xa moi 
voceado. Pero non hai 
que esquecer o teléfono 
da esperanza e o da 
amistade: esas 
telefonistas que dan 
palique aos solitários. A 
sociedade de libre 
mercado chega até os 
ventrículos. Un película 
recente de ciéncia 
ficción, titulada A 
conquista do futurq, 
descrebe un negócio 
expendedor de 
lembranzas. Mediante 
unha inócua prótese 
cerebral, o cliente pode 
adquirir o recordo 
dunhas vacacións 
idílicas, dunha noite 
apaixoada, etc. Se 
cadra, para esas, a 
Xunta xa ten decidido 
subvencionar as píldoras 
da saudade. 

O PSOE non vive os 
seus momentos máis 
lúcidos. Borrell ven de 
lles dicer aos galegas 
que reclaman mellaras 
no ferrocarril que: "non 
se pode pedir todo". O 
PTF (Plan de Transporte 
Ferroviário) esgotouse 
antes de chegar a Galiza 
e agora acaba de 
saberse que o ferrocarri.I 
galega non ten nen para 
reposto s. 

Tampouco _presedo 
anda listo no tocante a 

Instalación e 
reparación de fontanaria 
XAautN DoMÍNGUEZ LORENZO 

Tel.: 43 97 96 VIGO 
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·trase·s. Na sua resposta rios ... en colaboración con nume- que a sua idiosincrásia non lles 
rosas ONGD, Ma.nos Unidas, En- permite rachar as ataduras pre-á proposta de pacto do trepobos, Plenti Vetermon, Axu- xuiciosas da intoleráncia. Esta 

BNG, afirmou que "O da en Acción ... e movimentos so- xente que arremete con cornos 
Bloque con tal de chegar · ciais indíxenas. + velenosos contra el é a mesma 

xente que na X Asamblea Nacio-ao poder está di$posto a ANxoMOURE nal dos C.A.F., celebrada en Sa-
pactar ca demo". Pois si (CHANTADA) da os dias 27 e 28 de Novembro, 

amosou un carácter antidemo-que é negativa a opinión 
Combate crático parecido ao que se sofreu 

que ten Presedo do seu no Estado español durante cua-
próprio partido! e amnistía renta longos e escuras anos. Es-

. tes indivíduos apoiaron votacións 
secretas cando lles· conviña, que 

Seguen alá. Fechados nuns es- lego veuse que non tiñan nengun 
euros e noxentos cadeixos. So- tipo de control, e fixéronse donas 1 
frindo torturas psicolóxicas e físi- de expresións do tipo "isto non 1 

1 
cas. Sofrindo o esquecimento do se discute" ·cando querian impar 1 

1 

Apenas tres d ias pavo ao que eles tanto aman. o seu ponto de vista. 1 
1 

Maldecindo na noite as horas que 1 despois, o secretário 1 pasan tan amodo. Apartando os A información á que me retiro fa-1 
1 xeral do PSOE voltou a puños e pechando os oJlos. Re- cia referéncia a duas posturas 1 
1 

dar a sua opinión, neste chinando os dentes. Téñenos aló. contrapostas que se dan hoxe no 1 
1 Ben lonxe. Fan o posíbel por ma- seo dos C.A.F. en relación ao 1 caso económica. "A talos en vida, por rematar coas sentir que existe a respeito da 
1 
1 

devaluación da peseta nasas rosas de liberación. Non política que está a levar a cabo o 1 
1 

comprendedes que se eles mo- Reiterado de Villares na Univer-1 
-dixo- é unha notícia 1 

rren quedaremos todos un chisco sidade. Información que moles-1 
1 positiva para os orfos? non comprendedes que os tau a quen non admiten que po-1 
1 

gandeiros galegas, pois seus berros van finar se non tace- de haber outra opinión que non 1 
1 mos algo? A nosa causa non está concorda co seu xeito estreito e 1 que o leite galega poderá 1 perdida. Non pode estar perdida. ordenado de ver o mundo. 1 
1 competir en Europa". Teríamos todos que ir derrumbar 1 

os muros deses cárceres e fuxir Pero Torquemada xa morreu, e 
1 
1 

voando, todos xuntos, para que ainda que tarde, déronlle a razón 
1 
1 

os patriotas volvesen ser ceibes. a Galileo. Venme á mente unha 1 
1 

E daquela si que íamos vencer. matemática-astrónoma chamada 1 
1 

Resistida, Guerrilleiros! Presos á Hipatia, que viveu na época da 1 
1 

rua, a loita continua. Biblioteca de Alexandria, e que 1 

Ao pleno de acertos 1 

polas suas ideas foi esfolada vi-1 

(A A. V. V., detido pala queima 1 púxolle o ramo Tomás va con cunchas mariñas. A maior 1 
1 dunha bandeira española) parte deses libros foron queima-1 Pérez Vidal, Conselleiro 1 

dos, e a humanidade sofreu un 1 
de Agricultura, o 1 de G.P. 1 

atraso cultural de moitos centos 1 

(RlANxo) 1 Decembro na Rádio de anos. 1 
1 

Galega. "O GATT, o 1 

Desde que Villares está á frente 1 
1 GATT, non sei moi ben o dese barco que se chama Uni-1 

Libertade de 1 

que é ... pero, isto, coido versidade, ainda que faga calma 1 
1 

chicha, o barco segue facend,o 1 
que a Galiza non lle . / 

1 expres1on e auga por todas partes. Os cole-1 
1 afecta porque é un xios privados seguen coñecendo 1 

Universidade 1 

acordo de comércio os exames da Selectividade, ain-1 
1 

da descoñecemos os nemes e 1 internacional, é Galiza Un reporteiro desta casa está a apelidos dos que fixeron as filtra-1 
1 

cións o curso pasado, as taxas 1 como non ten".• ser vilipendiado por exercer unha 1 

das liberdades fundamentais nun seguen a subir, as caréncias an-1 
1 

Estado de Direito: a liberdade de . tigas renóvanse este curso; man-1 
1 

expresión e información. A per- tense o dito de "tanto tes tanto 1 
1 

secución dialéctica que sofre é vales". E mentres, o Excmo. e 1 
1 

debida a unha información que Magfco. Sr. Reitor, dedícase a 1 
1 

saiu publicada en A Nosa Terra o relacionarse con xente de moi 1 

dubidoso talante democrático, 
1 

19 de Novembro, e que é consi-1 ••••••••••••• xente que participa na apresen-1 derada un delito por aqueles aos 

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

! S ormo$ o rlofl)fk ! 
1 1 
1 1 
1 Máis de 400 persoas xa son proprietárias de 1 
1 A NOSA TERRA 1 
1 1 
: _ Agardamos pola tua palabra : 
1 1 

Chama ao teléfono (986) 43 38 30 ou envio o boletin 1 
1 antes do 30 de Decembro. 
1 1 
1 AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S. A. 1 
I _ A NOSA TERRA . 1 
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tación de revistas en centros uni
versitários, e neutros actos máis 
ou menos rimbombantes. Adíca
se tamén a despotricar contra os 
estudantes de Xeografia e Histó
ria , chamándolles insolidários 
por defenderen o direito a un en
sino de calidade. En que cabeza 
humana cabe unir grupos e cam
biar horários ca 
cu rso xa empe-
zado? 

Din os que lle 
bican o cu que 
a responsábel 
da situación dos 
orzamentos na 
Universidade é 
a Xu.nta, que é 
a que ten os 
cartas, pero eu 
non vexo que o 
Excmo. e Magf
co. Sr. Reitor se 
poña en folga 

Eu nonvexo 
que o reitor 
tome 
nengunha 
medida de 
presión por 
mínima que 
sexa. 

de fame, nen tome nengunha 
medida de presión por mínima 
que sexa. O que si fai é darlle 
uso ao Reitor-móbil con chofer 
que ten para achegarse ao seu 
despacho. 

Pero non vale a pena seguir ta
lando desta figura rectórica que 
ternos na Universidade, porque 
acabaremos crendo que está ar 
para algo. 

Agora parece ser que é mester 
convocar unha Xunta de Facul
dade extraordinária para decidir 
se é plausíbel facer un simples 
cartel, no que se lle chama polo 
seu nome a certos personaxes 
de todos coñecidos polos seus 
feítos no ámbito político. Ainda 
vai haber que pedir permiso para 
respirar. 

Non nos deixan estudar para 
construir unha nación, pero non 
hai problema en estudar para 
acomodar o cu aos sillóns buro
cráticos da Universidade. lsto é 
moi normal en xente que ve nas 
asociacións estudantis o trampo
lin que lle permite no futuro parti
cipar da "sopa boba"; pero iso 
supón antes un acomodamento 
das ideas. 

Pero ainda que non nos deixen 
estudar para construir unha na
ción, nen nos deixen adoptar a 
bandeira branca con franxa azul 
e estrela vermella, como símbolo 
do que Galiza debería ser e non 
é; non poden maniatar as nosas 
mentes coa sua cultura do aco
m od amento, e que agora fan 
chamar "diálogo" e "alternativa". 
Acomodamento aos que gover
nan porque deles esperan toma r 

OfS LOW, HABEAA aue 
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a "sopa boba" . Quizá prefiren 
adoptar a bandeira española do 
antiguo réxime. 

Do que non se decatan astes se
res "dialogantes" é que un día o 
sillón no que están sentados, ou 
esperan estalo , pode virarse 
contra eles, e entón as palabras 
pronunciadas desde tan alta tari
ma serán espalladas polo vento 
até o reino do siléncio e da igno
mínia. 

Esta cadeira énchelles a boca de 
frases fermosas que sempre to
man por axiomas, e cando iso 
sucede, ouvímoslles talar de "al
ternativas constructivas" e outras 
expresións de moi bo vestir. Pero 
en realidade do que talan é diso 
que nun tempo non moi lonxano 
foi coñecido como silenciamento, 
e eu chamo censura. Se non se 
critica, nen se fala mal de nada, 
todo vai ben, porque os males 
que non se coñecen non existen. 
E hai moitos xeitos de poñerlles 
un tupido velo diante. · 

Alguén dixo neste xorna! que_ ",~ 
mentira nunca é revolucionaria ; 
eu digo que "ter medo a dici-la 
verdade" tampouco. 

Xoán F. Pérez Arglbay 
(membro dos C.A.F.) 

Á vila de Porriño 
Nesta ruta ourensán 
con recendo de montana 
nun bravo val con estradas 
está Porriño industrial. 

Vila de xentes moi ledas 
perta de pobos mariños 
montanas outas e fortes 
casas de vidros antigos. 

O arquiteuto Palacios 
veira de ría de Vigo 
deixou mostra do seu arte 
para cobixo dos tillos 
dsste honorable Porriño 
nesta vila das montanas 
rente do camiño antigo. 

Que levaba a Redondela 
i as feiras da fronteira 
con cheira os mellares viños, 
do Condado ou do Riveiro 
por camiños montesíos. 

Pola estrada principal 
Vigo e Tui tan camiño 
pola estrada principal 
vaise a vila de Porriño. 

XANCAAMA:Ño 
(VIGO) 
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Ned Thomas, lingüísta galés 
'Os pais mandan aos nenos preferentemente a escalas en galés' 
•MANUEL VILAR 

Ned Thomas, o 
profe sor de Língua e 
Literatura na 
U niversidade galesa 
de Aberystwyth é 
patrocinador da 
revista Planet. Tbe 
Welsb 
Internationalist. 
Estima que a 
situación do galés 
sen lexislación 
específica até agora 
e pequenas 
conquistas 
arrincadas ao poder 
británico, que agora 
quer a exclusiva 
competéncia en 
educacíón. 

A língua galega non ten apenas 
lexisladón, mais pésie a iso vos
tede di que a sua situación non é 
má. Cales son os motivos que 
propiciaron esa lagoa lexislativa? 

O Estado do Reino Unido ten unha 
história diferente da que ten o Es
tado español ou o francés, xa que 
non procede da revolución france
sa e non bai unha constitución bri
tánica escrita, polo que as cousas 
desenvolvéronse dun xeito distinto. 
A única lei en relación á língua ga
lesa saiu do Parlamento no 1967 e 
non é unha lei constitucional, é un
ha espécie de amaño para a xente 
fque vai aos tribunais e teñen o di
reito de falar en galés e de ser tra
ducidos e, tamén, outorga poderes 
aos departamentos govemarnentais 
para que podan utilizar o galés en 
certas circunstáncias e se o dese
xan. É unha lei cativa. 

Mais o estado do galés é mellor 
que o de moitas lfnguas minoriza
das e, posibelmente, rnoito mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Pm exemplo: a educación na 
aas e, pos1Delmente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal , por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
aas e, pos1oe1mente, mono mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Poi ex.emplo: a educación na 
oas e, pos1oe1mente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
oas e, pos1Delmente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
oas e, pos1oe1mente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Por ex.emplo: a educación na 
aas e, pos1oe1mente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
aas e, pos1oe1mente, moito mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
oas e, pos1oe1mente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal, por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
oas e, pos1oe1mente, rno1to mellor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal , por várias razóns diferen
tes. Por exemplo: a educación na 
aas e, pos10e1mente, molto menor 
que o irlandés que ten oficialidade 
estatal. oor várias razóns diferen-

alí onde os galeses falantes son 
fortes. 

Ternos un canal de televisión desde 
hai uns dez anos através de protes
tas e concesións. Pero estas cousas 
non foron incorporadas en leis, son 
adaptacións do sistema británico a 
certas circunstáncias galesas. Moi
tos de nós agora estamos preocupa
dos de xa que o govemo conserva
dor quer quitarlle o control da edu
cación ás autoridades locais, quer 
darlle máis poder aos pais pero ta
mén máis poder para o governo 
central, e nós non estarnos moi se
guros en como todo isto vai afectar 
a nosa língua, porque nas zonas 
onde está habendo unha forte irni
gración procedente de Inglaterra os 
pais, supoño, pretenderán que os 
seus fillos receban a educación en 

En Gales ternos 
oito condados e 

! c.q.4a un ten 
unha política 
educativa e 
lingüística 
diferente. 

inglés, polo que vai en detrimento 
do galés. Ao mesmo tempo o ac
tual governo estabeleceu o galés 
como matéria obrigatória en todas 

as escolas por vez primeira (xa o 
era nalgunhas, pero non en todas), 
mais non desenvolveu os recursos 
precisos para producir profesores 
ao nível que se precisa. 

Que pode significar a Lei para a 
língua galesa que se promove pa
ra os galeses e por qué ten que 
ser un parlamento inglés quen a 
aprobe? 

Os motivos polos que o parlamen
to británico vai discutir unhalei 
para a língua galesa é debido a que 
houbo rnoitas protestas e nas últi
mas eleicións, coa intención de 
conquerir votos, foi prometido por 
todos os partidos, incluído o que 
gañou, o partido conservador, polo 
que teñen que facer algo. A cues
tión é cal vai a ser o contido <lesa 

. .......•......•.......•......••...............................•.....•.....•.•••..••.••.••.•••••..•.....• . . . 
'Emigración e privatización ameazan o gaélico' 
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. . . . . . . .. 

leí. Non o sabemos. Pero parece 
posíbel que as recomendacións 
dun organismo chamado The 
Welsh La.nguage Board. Penso que 
será outra lei cativa, pero pode 
significar un avance sobre o que 
xa ternos. 

Pero pode pasar que os diputa
dos galeses vote11 contra esa lei 
posto que non son galés-falantes. 

Hai catro diputados nacionalistas 
que, obviamente, quererán unha 
lei forte. O Partido Conservador, é 
un partido débil en Gales e para 
gañar apoio fai concesións. O Par
tido Laborista, que é partido forte 
en Gales, está dividido, e síntese 
atacado polo partido nacionalista 
(Plaid Cymru), que tamén é un 
partido socialista. Os Laboristas 
están divididos entre os que pre
tenden maior apoio para o galés e 
os que teñen medo de que cada 
concesión ao galés sexa fortalecer 
ao partido nacionalista. 

Os catro deputados nacionalistas 
foron eleitos nas zonas de maior 
influénciado galés. Quer iso dicer 
que o partido Nacionalista segue 
sendo o partido da língua galesa, 
coma nos anos vinte, sen unha al
ternativa para dar outras respos
tas áo país nun momento especial 
de crise? . 

O partido nacionalista comezou 
cun programa fortemente cultural. 
O seu fundador era un escritor· e 
activista cultural. Se nos compara
mos con Escócia, a língua é moi 
importante para os nacionalistas 
galeses. Pero a partir dos anos 
cincuenta foron desenvolvendo un 
programa basado máis en asuntos 
sociais e económicos. Os naciona
listas se queren ter o poder teñen 
que dirixirse a eses 30% que non 
falan galés, pero non é un partido 
só relacionado coa cuestión lin
güística. Sacando nos anos 70 que 
conqueriu apoio nas zonas indus
triais do Sul, onde o inglés é a lín
gua mais falada, hoxe só teñen 
forza nas zonas de implantación 
do galés. Só hai un distrito de ga
lés-falantes no que nonteñen de
putado, pero se unha boa porcen
taxe de votos. Se conseguen ese 
deputado, as fronteiras dos distri
tos eleitorais do PN coincidiran 
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DIAS 

•Poesía na 
emigración 

A Asociación Cultural Rosalia de 
Castro de Comellá fallou o seu 
prémio de poesia, que recaeu en 
Martín Veiga Alonso con "Como 
un arco de tempo". Tamén foron 
premiadas Maria Dores Couto 
Cotelo ("Como unha onda") e 
Marta Dacosta ("Fragmentos"). 

O xurado fixo mencións especiais 
aos poemas apresentados por 
Mancha Prieto, Rafa Vilhar, Xosé 
Luis Otero e Francisco Souto. t 

• Encontro 
de dous mundos 

Durante esta semana celebrouse en 
Santiago o último dos colóquios 
previstos na programación da 
ConseUeria de Cultura sobre o V 
Centenário. Anteriormente tiveran 
lugar na Universidade de Belgrano 
e en México. 

O programa desenvolvido inclue 
temas de História, Arte, Literatura 
e Socioloxia, que ahondan na 
profunda e continuada relación de 
Galiza con América. Na primeira 
xomada o profesor António E iras 
Roe] falou da emigración nos 

•o Consello 
·da Cultura 
confirma o 
desastre 
no Camiño 
de 
Santiago 

Apesar das boas inten
cións 'anunciadas can
do se conseguiu o 
acordo do 7 de Xullo, 
a Conselleria de Rela
ción s Institucior,iais 
seguiu unha política 
de tirar para adiante, e 
asi se pon de manifes
to no segundo informe 
que realiza o organis
mo estatutário, cuxa 
presidéncia de honra 
ostenta, ao parecer fa
cendo caso omiso, o 
presidente da Xunta. 

O informe publicado polo Consello de Cultura é claro 
"de nada valeron as nosas adverténcias, ou os requeri
mentos da própria Comisión do Camiño criada polo 
Govemo Galega para a sua defensa. De nada serviron 
as suxeréncias achegadas para aminorar o impacto des;; 
ta obra. Moitos dos elementos e espácios catalogados 
para a sua protección pola própria administración teñen 
desaparecido ou sofrido graves agresións nun case ina-
preciábel prazo de tempo". · 

ANXO IGLESIAS 

Despois de abondar nas actuacións no firme do Camiño, 
nas actuacións urbanísticas en diferentes aldeas ou no 
Monte do Gozo, o Consello é categórico "as nosas 
adverténcias foron todas desouvidas. A nosa mensaxe 
non tivo os efectos desexados e o Camiño Galega, aquel 
conxunto patrimonial por todos considerado como espi
ñazo do património histórico do noso país continua sen
do alterado desde unha atitude de progreso mal entendi
do, amparada por unha política de feítos consumados".• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
século XIX e XX, aseverando que 
"non é posíbel coñecer con 
exactitude o número de emigrantes 
galegas a América pero no 
esquema xeral pódese afinnar que 
está entre as principais zonas de 
Europa en canto a emigrantes". Na 

mesma sesión houbo intervencións 
que debullan a emigración galega 
en diferentes paises: Brasil (Elda 
González) e Uruguai (Piiar 
Cagiao). 

O profesor Gómez 'Segade deu 

unha conferéncia sobre a 
participación dos galegas na 
defensa, emancipación e 
organización civil dos paises do 
Plata. Segundo o profesor da 
Universidade de Santiago "tras a 
breve conquista de Buenos Aires 
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(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

No me .................................... Apelidos ........................................................... · .. 
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Teléfono ........ : ......................... Povoación ......................................................... . 
Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 

polos ingleses, prodúcese a 
criación do tercio de Voluntários 
Galegos, que participou na defensa 
da cidade no 1807, organizado por 
P. A.ntónio Cerviño, un galega de 
Moimenta. Despois da sua brillante 
intervención o Tércio extinguiuse 
no 1809, pero constituiría un 
viveiro de homes que loitaron en 
diversas esferas, desde a militar, 
sindical e política na xestación da 
nación arxentina". • 

• · Cursos teatrais 
na sala Nasa 

Con moi pouco tempo en 
funcionamerrto a Nave de Servizos 
Artísticos (NASA) está facéndose 
cun importante protagonismo. 
Agora anúncia un curso de 
interpretación teatral, a celebrar 
entre o 9 e o 17 de Decembro, 
impartido polo actor 
centroamericano Alejandro Tosatti. 
O curso está patrocinado polo 
IGAEM. 

Serán 9 días consecutivos en 
sesións de tres horas, baixo o título 
"O movemento criativo para o 
intérprete".• 

• Máis emisores 
da RTVG 

A Xunta proxecta instalar 75 
novos micro-reemisores, en 41 
concellos galegos, para mellorar a 
recepción dos meios de 
comunicación da autonomía. Os 
novos aparatos, cun coste 
aproximado de 750.000 pesetas 
cadanseu, son de 
desnenvolvimento técnico galego e 
teñen unha sinxela montaxe. • 

Galiza/Estado/Portugal ...... .... . 6.200 pta./ano .. ...... ..... . 3.200 pta./semestre 
Europa .................... ... .............. 7.800 
América e resto do mundo ...... 9.600 ANOSA TERRA 
a) Subscriclóns para o Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

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

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE AFORROS ........................... CONTA/LIBRETA .......................... . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA .................................................................................. . 
Nº SUCURSAL ......... POVOACIÓN ........................ PROVINCIA ............................. : 
Sérvanse tomar nota de aténder até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 
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A Fonsograda, comarca 
iloto no clesntantelamento 

agrário 

A información que paga a pena ter 



O Ribeiro, 
nas xentes 
e no viño 
Desde que a chamada xeración 
Nós nos agasallara co estúdio co
marcal A Terra de Melide, as nu
merosas bisbarras galegas están a 
pedir algo parecido. Chegoulle a 
hora ao Ribeiro<1>. 

A monografía de Luís Domínguez 
Castro, Viños, Viñas e Xentes do 
Ribeiro, ten un arrecendo orixinal: 
quere e consegue darnos a luz, as 
cores, os ruidos, a vida dunha bis
barra nos últimos 100 anos. 

Domínguez atreveuse á innovar na 
metodoloxia rotinizada dos estú
dios locais: con unha documenta
ción de primeira man dos patrimó
nios Meruénda-
no e Pardo, vai 
tecendo o vivir 
familiar, social Donúnguez 
e político da co- non cae en 
marca. Despois desvarios 
de surprender como é 
co seu método, 
o autor logra in- frecuente 
teresar. Ai está 
a eficácia desta 
monografía: le
se con crecente 
motivación e 
con froito no 
mellor coñece
mento da reali
dade galega pa-
sada e presente, 
realidade sem-

en 
historiador 
es urbanos 
que non 
pisaron o 
país. 

pre complexa e alérxica á forma
lismos xeneralizadores. 

Un dos aspectos máis a ter con ta é 
o estúdio dos ingresos da terra en 
producción directa, das rendas, do 
comercio do viño. Domínguez de
mostra coñecer a realidade agrá
ria; non cae en desvaríos como é 
frecuente en historiadores urbanos 
que non pisaron o país. Isto é 
mais de resaltar ao comparalo coa 
análise dos gastos domésticos e 
culturais. Aparece a fidalguia con 
un óbrio comer e unha cercanía 
ao comun vivir dos restantes habi
tantes. Isa parece ter sido normal 
na fidalguia galega, inda que as 
sfnteses cuantitativas acaban por 
criar foxos moi fondos entre os 
sectores sociais e culturais da Ga
liza histórica. 

Nesta liña de orixinalidade, Do
mínguez precinde do aparato bi
bliográfico de tantas páxinas como 
se acostuma en obras deste tipo; 
polo demáis da, nas notas á pé de 
páxina, as indicacións tanto libres
cas como de arquivo. 

Algunhas das comprobacións de L. 
Domfnguez merecen ser transcri
tas. "En primeiro lugar albíscase a 
presencia da propiedade libre, agás 
o dezmo a Deus, ata ben entrado o 
século XVIII, non só entre os fi
dalgos senón entre os campesiños. 
O foro manda, pero non é 
omnipresente ... Esta idea pódese 
concatenar, xa a mediados do XIX, 
cos procesos de reformas liberais 
que afectan á propiedade da terra: 
desamortización e desvinculación. 
A importancia cuantitativa das re
dencións na época de Mendizábal, 
en franca oposición ó coñecido no 
resto de Galicia e mesmo de Astu
rias, volve presentarnos a existen
cia de propiedades plenas labregas 
e fidalgas" (p. 265). 

"Os cambios que se producen nas 

VIÑOS, VIÑAS 
EXENTES 

DORIBEmO 

:una; 

prácticas de cultivo entre 1810 e 
1852 son notables e van na direc
ción da intensificación, do perfec
c ion amento e da racionaliza
ción"(p.268). 

Se subliño estes dous parágrafos é 
para advertir aos "rotinários" que 
revisen afirmacións tan xeralizado
ras como as que se poden ler en 
textos de histórica á vista. Este é 
un mérito das monografias: o des
miuzar as grandes afirmacións e 
conseguer que a hisória cuantitati
va sexa asumida coas porcentaxes 
e non con globalizacións desax.us
tadoras. 

Sen dúbida que este método mono
grafiante de L. Domínguez deixa 
partes do Riberio sen luz. E , por 
outra parte, provoca a curiosidade 
sobre as excesivas "lendas" que 
constituen o saber convencional da 
história do Ribeiro. Unha mono
grafía non pode poñer todo- na 
man. Para un tal método é decisivo 
un bon narrar, unha axilidade re
daccional; isto inda non é do domí
n io do autor, quen, ás veces, ensaia 
parágrafos literários. Ao revés, hai 
páxinas que se resisten por la ·cons
trucción con algunha deficiéncia. • 

FRANCISCO CARBAllO 

DOMINGUEZ CASTRO, LUIS, Viño, Viñas 
e Xentes do Riberio, Xerais, Vigo, 
1992, pp. 272. 

Xa se ten sinalado a asombrosa 
coincidéncia de novas edicións, 
reimpresións e reescritas que nos 
últimos meses ten dado ao prelo 
Xavier Alcalá. A última recebida son 
os Contos das Américas que Xerais 
tirou na sua colección de narrativa. 
Textos de corte épica no continente 
que inspira sobranceiramente ao noso 
escritor.• 
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~ ~I ========Leit========uras~llli--------
Unha 
epopeia na 
Pataágonia 

Viaxes no país 
de Elal 
de Xavier Alcalá 

Nun mesmo mes, entre reedicións 
e libros orixinais, apareceron catro 
volumes da autoría de Xavier Al
calá: Nos pagos de Huinca Loo (IJ, 

"correxida e renovada", 
Cantos das Américas (2), 

Cantos do Impaís <3l, al
gúns destes relatos xa fo
ran publicados, en volu
mes individuais ou colec
tivos, e Viaxes no país de 
ELAL <4>. Esta avalancha 
(sic) de volumes dun 
mesmo autor, fai pénsar 
que algo non funciona 
nas políticas que rexen as 
editoriais galegas, mais 
ese é un problema que 
non nos atinxe e do que é 
mellar non falar. Quen 
arrisca os cartas é o único 
que pode dicir palabra, e 
se os editores os arrisca
ron, expóndose a botar 
catro libros dun mesmo 
autor nun mes, eles sabe
rán por que. (N ós supo
mos que porque lle é ren
dábel, non si?). 

Mais deixandG de banda 
dados que máis pertencen 
á socioloxia editorial do 
país -porque cabe cons
tatar que, agás do presente caso, 
non sei de nengun outro escritor, 
fora dalguén a quen se lle dedicase 
o día das letras, que publicase ca
tro libros nun mes (nen Antón Ris
co)-, aqui interesa o único total
mente inédito dos catro: Viaxes no 
país de ELAL. 

O presente volume é, ben o di o tí-

Contos de Kipling 

Avantando na nonnalización várias 
coleccións de libros están a publicar 
traballos de autores que xa son clásicos. 
Asi foi do escritor de Bombai (India), 
Rudyard Kipling, recupera un ramallo 
de contos e poemas "escritos para ser 
lidos en voz alta". A tradución é de 
Xohana Torres e Maria Dolores 
Martínez Torres. Na colección Arbore 
de Galaxia.• 

tulo, un libro de viaxes. Viaxes á 
Patagónia. Cinco viaxes nun perío
do de tres anos. O seu autor, na 
páx. 146 expón o seu credo estéti
co: "só ere no realismo como for
ma de transcender ás modas e aos 
tempos cando a v~cación literaria 
fai da vida algo que se vai escri
bindo". Xa que logo, estase peran
te o libro dun escritor "realista". 
Mais, como dixera na páx. 15, ben 
que non ere "nada máis que na fí
sica cartesiana pero -confeso
tampouco me atrevo a negar as po
sibilidades de fenómenos diferen
tes, de distintas leis, doutras reali
dades ... ". Quer dicer, sempre pode 
haber unha fenda ... A fonda existe, 
e en certa maneira o presente libro 
é unha constatación dela. Pobre li-

bro de viaxes seria se o seu autor, 
talvez contra as suas crenzas máis 
íntimas, se limitase a botar unha 
ollada "real" aos lugares por onde 
pasa, ás xentes que cruzan (ou 
atravesan) o seu camiño. Non. Xa
vier Alcalá - moi armado de ra
cionalismo cartesianO-: emprende 
a viaxe. A viaxe, decidir unha via
xe, xa é optar pola aventura. Unha 
aventura que o leva ao ponto máis 
austral da Ar-
xentina. O es-
critor desprega 
comprensión e 
amor polo que 
ve, palas perso
as e palas paisa
xes. A maioria 
das veces sínte
se fascinado e 
enfeitizado. 
Fascinado pola 
epopeia duns 
homes e mulle
res - epopeia 
silenciosa. En
fei tizado por 
unha paisaxe 
que nunca se 
pode imaxinar. 

Amaioria 
dos homes 
e mulleres 
cosque se 
cruza 
Alcalá, 
pensan que. . 
a vida paga 
apena 
vi vela. 

E que o escritor -apesar do seu 
esforzo- non pode transmitir ao 
leitor. Incapaz de transmitir porque 
compre vela, a vívela. Mais, con 
acerto, e sabendo que non pode 
transmitir toda a grandeza da pai
saxe ao leitor, o escritor non caí en 
torpezas e non intenta un libro des
cri ti vo, senón unhas impresións 
emocionais. 

Alcalá fuxe do libro de viaxes no 
que se intenta explicar o que se 
ve.El prefire contar histórias. His
tórias reais, que aconteceron ou 
acontecen. Ou invéntaas. Histórias 
que lle parecen boas como tema de 
novela. Nestas histórias -que fas
cinan ao escritor- sempre un ho-

me, ou un grupo humano, é colo
cado nunha encrucillada de azares, 
como todo o mundo, pero en situa
ción extrema. Quer dicer, de cara á 
m~rte. Homes/mulleres perante os
que se ergue a interrogante metafí
sica do sentido da vida e do esfor
zo humano. A resposta - resposta 
que, curiosamente (?), cadra coa 
que dan os personaxes de Latitude 
Austral do mesmo Alcalá-, a res
posta, dicemos, é clara: a vida va
le, e vale simplesmente como vida, 
non ten necesidade dunha filosofía 
nen de crenzas. Esta afirmación 
navida aséntase na pura enerxia 
biolóxica, ou na elegáncia do hero
ísmo, na loita, na liberdade criado
ra, na 'acción, consideradas en si 
mesmas. A maioria dos homes e 

mulleres cos que se cruza 
Alcalá, polos que se sinte 
fascinado, pensan que a 
vida paga a pena vívela. E 
a morte, porque é o últi
mo acto da vida. 

E nas histórias que vai 
contando Alcalá, histórias 
reais, vemos a e1egáncia 
do heroísmo, a liberdade 
criadora de homes e mu
lleres que viven nun lugar 
duro, a acción, a loita. 
Homes e mulleres que sa
ben que a morte pode 
aparecer a cada volta do 
camiño. Ao cabo, Alcalá 
está a narrar unha ·epo
peia. Unha epopeia do día 
a dia, que esixe esforzos e 
heroísmos cotiáns. Unha 
epopeia que non é inven
tada pola imaxinación 
dun escritor, senón que 
está aí. Ou ali. E nesa 
epopeia andaron, ou an
dan, centos de 
galegas.Entre eles, Anto
nio Soto, líder anarquista, 

do que Xavier Alcalá segue as pe
gadas até falar coa sua filia. A fi
gura de Soto atravesa o libro, fas
cina e atrai a Alcalá e este intenta 
dar a máxima información posíbel 
(non seria de estrañar que nun tem
po, sen tardar moíto, non moi lon
xano o escritor de Miguelturra fi
xese un libro sobre esta figura tan 
fascinante); e mesmo di que ten 
poemas -en galega- de Soto. 
Mágoa que non os publique. 

Soto era dirixente da Sociedade 
Obrera de Río Gallegos. En 1921, 
o exército intervén para acabar 
cunha série de folgas longas e du
ras. Asasinou amáis de 120 obrei
ros. Soto fuxiu a Chile e non tor
nou até dez anos despois. A histó
ria foi explicada en ciné, La Pata
gonia rebelde, e por Osvaldo Ba
yer en Los vengadores de la Pata
gonia trágica (libro citado por Al
calá e de onde están tiradas as fo
tografías que aquí se reproducen). 
Pero é un capítulo da história ar
xentina non moi estudado, e que se 
quer esquecer. 

Viaxes no país de ELA~ lese dun 
tirón. Alcalá usa dunha linguaxe 
que fuxe de toda floritura e conse
gue, por iso, belas páxinas poéti
cas. Ainda que ás veces non consi
ga transmitir ao leitor as suas sen
sacións -os momentos en que a 
morte está perta- , noutros mo
mentos déixanos con sabor a pou
co na boca. E ese é un dos maiores 
méritos do libro, do escritor.• 

XGG 

1) Col. Literaria nº 106. Editorial Gala
xia. Vigo, 1992. 
2) Narrativa Edicións Xerais. Vigo, 1992. 
3) Narrativa. Edicíóns Xerais. Vigo, . 
1992. . 
4) Col. Literaria nº 105. Editorial Gala
xia. Vigo, 1992. 216 páx. 
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O pintor 
Carlos Uribazo 
padece 
furor lírico 

Por segunda vez nos últimos dous 
anos as sás do Centro Municipal 
de Cultura de Getafe acollen a 
produción recente do pintor e gra
vador cubano, afincado en Madrid, 
Carlos Uribazo. Se o comentário 
desta exposición asoma a estas pá
x inas é polo indubidábel interese 
do seu traballo e polo sólido ven
cello que desde hai anos ten o ar
tista coa Galiza, país no que ten 
apresentado numerosas exposi
cións individuais, no que é desta
cado participante dos certames de 
obra gráfica que se convocan e lu
gar onde atopa vivificante comuni
cación profisional co máis desta
cado da plástica galega. 

Das 34 obras que compoñen esta 
mostra, boa parte delas son pintura 
de pequeno e mediano formato 
(acrílico sobre tea e táboa) que se 
organizan en 
séries temáticas 
de suxerente 
denominación. Carlos 
Corpos, Xogos 
ou Raiceiras Uribazo 
son alguns dos atopa 
termos que re- vivificante 
feréncian vaga- comunica
mente unha ac
ción plástica 
moi libre, que 
sosténdose en 
composicións 
de motivo cen
tral e tratadas 
cunha apaixoa
da ferocidade 
cromática , 
resólvense con 

ción 
profisional 
comáis 
destacado 
da plástica 
galega. 

fortes relevos silueteando obxec
tos e instrumentos de uso cotián. 
O perfil dun alicate ou dunha cha
ve desatan ao seu redor un trebón 
de sucesos organizados ritmica
mente e ordenados segundo as tó
picas gamas de córes frias ou 
quentes. 

A excepción do co
mentado constitúen;i 
~ous pequenos ca
dros de tema sinxe
lo: unha galiñaza e 
un grupo de aves 
que evocan con fir
meza a tradición po
ética dos pintores do 
Caribe, abandeirados 
sen dúbida polo 
mestre Wilfredo 
Lam. A confiada 
ollada do paxaro 
desde o seu mesto 
marco vexetal é todo 
un manif esto que 
aclara a radical atitu
de <leste artista que, 
fuxindo de falsas 
contradicións (figu- . 
ración/abstracción 
ou outras semellan
tes) e das modas pa
ra despistados, 
afronta a representa
ción do mundo coas 
suas ficcións sen 
nengun pudor e con · 
honrado oficio. 

O inventário da sin
tetizada flora tropi
cal xunto ao conflito 
de todos os verdes 
con breves muxicas 

de córes ardentes é tan exaustivo 
que caberia pensar nun "non plus 
ultra" da vizosa Natureza para se
guir a vontade do pintor na inven
ción <lestes cenários densos, expre
sivos e vitais. Algo semellante ás 
máis inspiradas liñas do poeta na
cional cubano, José Marti: "O meu 
verso é dun verde claro e dun car
mín alampado ... ". 

Asi é que xa ternos configurado un 
teatro de operacións con duas no
tábeis forzas en conflito: a razón 
civilizada, o expresionismo euro
peu e os frios continentais, contra 
os permanentes suores, o realismo 
inxenuista e a vida razonábel. Da 
fluida confrontación destes facto
res resultan propostas do lado de 
acó ou ruáis frecuentemente do la
do de aló, é case insólito o empate. 

Os cinco gravados de formato 
maior articúlanse cunha brevísima 
paleta de duas cores, unha impor
tante porción do papel traballada 
con impresión en seco e boa parte 
do sioporte no seu estado orixinal. 
Estes elementos definen unha área 
de interese que concentra a aten
ción do espectador, permitindo ao 
mesmo tempo que o tema da obra 
se encontre folgado e flua polo es
pácio pictórico sen servidumes. A 
composición xoga cun doble efec
to de estabilidade, ao fixar grandes 
elementos centrais de dominante 
vertical e do dinamismo que consi
gue ao introducir as zonas de cór 
en franxas diagonais. · 

Quizais o bloco de gráfica apre
sentado nesta mostra constitua a 
aportación máis significativa des
te maduro artista que continua a 
dar testemuña dunha entrega froi
tífera ao misterioso oficio de des~ 
cobridor. 

Finalmente un consello. Como a 
exposición vai permanecer aberta 
ao público durante os cruos dias de 
Decembro é aconsellábel proveer
se dunha petaca de bon ron cubano 
e acompañarse coa toleria desbor
dante do trompetista Arturito San
doval. Os pontos escuros que este 
comentarista non soubese desvear 
ficarán asi de súpeto iluminados.+ 

FERNANDO FERRC) · 

O amor, 
á trincheira 

Slowly L.E. Aute 

"O cinismo é a moral do século 
XX, sobretodo dos últimos anos, 
logo de térense desacreditado as 
antigas utopías 
sociais, e fíxo-
se do diñeiro o O 
único Deus". A 
cita de Eugenio 
Trías era o 
frontispício do 
anterior disco 
de Luís Eduar
do Aute, Se
gundo jora. De. 
constatacións 
filosóficas dig
nas pero óbvias 
pasa Aute, en 
Slowly , a citar 
A Divina Co
média de Dan
t~, Al,ighieri 
( . .. L amor, 
che move'l so
le e l ' altre ste
lle") e diálogos 
de Casablanca. 

programa 
expresado 
nas letras, 
tradúcese 
nunha 
música de 
interés 
simples
mente 
romántico, 
no sentido 
máis burdo 
e nobre do 
adxectivo. 

Referéncias culturais que cadran 
co movimento pendular que, ta-

O que puido 
ser e non foi 
Indochina 

Un guión excesivamente literário 
(escrito a catro mans), unha metra
xe de 150 minutos aoque lle sobra 
lonxitude para non cair na reitera
ción e un traballo de actores dis
tante e discursivo, conducen a In
dochina á decepción. Estes erros, e 

· outros, converten o evidente esfor
. zo de Régis Wagnier nunha empre
sa feble e, quizá, candidata ao es
q uecim ento. Wagnier, que come
zou como fotógrafo da alta socie
dade parisina e que traballou como 
asistente de produción antes de di
rixir en 1986 a sua primeira longa
metraxe, "La fem
me dé ma vie" , 
non é quen de dar 
continuidade na
rrativa en imaxes 
a este relato de 
paixóns amorosas 
e de encontros, de 
amores contraria
dos e de esqueci
mentos, de xuven
tude e lenda que 
ten, na exótica 
paisaxe da Indo
china francesa, un 
cenário ambiental 
e histórico (a loita 
anticolonial) de 
protagonismo evi
dente. 

Na miña opinión, 
o cineasta francés 
non controla con xeito e bon tono 
os elementos básicos da narración 
cinematográfica faltándolle ao seu 
filme fluidez e transparéncia. Isto 
é grave, sobretodo, cando a carén
cia da tensión e pulso narrativo e, 
ao tempo, a auséncia da instru-

Música 

mén musicalmente, pratica Aute 
no seu último disco. 

Segue Aute, nalgunhas das novas 
cancións , cos elementos estilísti
cos introducidos nas suas últimas 
entregas discográficas : variedade 
rítmica, frente ao esquematismo 
resistencial , pobreza mesmo, dos 
seus primeiros traballós; variedade 
tímbrica, tamén, por máis que se 
siga a acompañar dun conxunto 

mentalización funcional dos resor
tes citados, son aqui irnprescindí
beis para man-
ter ao especta-
dor suxeito á 
sua butaca du
rante as case 
duas horas e 
média quedura 
a proxección .. . 
Nen sequer o 
evidente exercí
c io de tarxeta 
postal que invo
ca a dirección 
de fotografía, 
nen o atractivo 
dalguns dos ce
n ári os polos 
que transita o 
filme, son quen 
de ciebar o té-

A fita cala 
máis do 
que afirma, 
a reflexión 
sobre a 
colónia é 
máis moral 
e ética que 
política e 
histórica. 

dio que pouco a pouco vaise apo
derando do respeitábel. 

Queda, iso si, (e teño para min 
que isto pode que sexa o único 
que redima a "Indochina" do catá
logo do esquecíbel) análise e in
cursión histórica sobre os recantos 
ruáis escuros e reprobábe"is que in
zan a posición colonial adoptada 

instrumental estándar (programa
cións, nai ... : que é iso?); feelings, 
esta vez polo caribeño Santiago 
Feliú; etc. O que Aute quer novo é 
a idea, precisamente cando se can
ta con cínica e plasta constáncia o 
fin das ideoloxias: e é a idea do 
amor sen límite, da paixón, cando 
cada vez son menos as causas, nen 
sequer as perdidas. Namorarse ou 
morrer titula Luís Eduardo un te
ma rockeiro. Bicos no canto de fu
sis. O "programa", expresado nas 
letras (nos poemas?), tradúcese 
nunha música de intres simples
mente románticos, no sentido máis 
burdo e nobre do adxectivo, nunca 
no pexorativo. O amor hai que bai
lalo, e hai que bailalo alow. Será 
deformación profisional , pero da 
entrega de Aute fico con 
Prodíxios, porque a melodía pare
ce da habanera; a letra, de amor. 

Aproveitamos a nota de recensión 
para lamentar que a música popu
lar na Gali za, no entamo, siga a 
discorrer polo vieiro insolente do 
provincianismo, da pailanada, de 
Ana Kiro ... A música popular, di
cimos, non a tradicional, que esa 
vai ... ao abismo. Os trescentos qui
los que lle largan a Julio Iglesias 
mellor investidos irian en fabricar 
unha Luz Casal en galego que fi
xera felices aos televidentes. Da 
gaita xa se ocupa Fraga. Por iso. + 

HERNAN NAVAL 

pola Franza. 

Á marxe das metáforas que o fil
me enúncia como veículo de com
prensión do fenómeno colonial e 
fora tamén do que atopamos de 
crítica do colonialismo francés en 
Indochina, esbozado qui desde o 
exercício da má consciéncia da 
burguesia franc esa como 
inspiradora do Império Ultramari
ño desde os tempos de Luís Napo
león, o certo é que a fita de Wag
níer cala máis do que afirma (a 
reflexión sobre a colónia é mais
morale ética que política e históri 
ca), ainda que nese siléncio se al
bisquen alguns destellos de luz e 
non pouca honestidade. Desde es
ta perspectiva, é de agradecer a vi 
sión que oferece da loita anti-co
lonia] iniciada nos anosvinte, con
sokidada nos trinta e cuarenta e 
rematada en Xenebra a comezos 

dos cincuenta coa 
chegada da inde
pendéncia , a for 
mación dos dous 
Vietnam e a cria
ción das condi
cións obxectivas 
que provocarán 
máis tarde. a loita 
anti-imperialista 
contra os Estados 
Unidos. Nesta pe
ripécia de loita, só 
apontada como de
corado ambiental 
das histórias perso
ai s que ollamos , 
Wagnier ten a va
lentía de restituir 
ao partido comu
nista o auténtico 
papel que lle co
rrespondeu como 

inspirador e aglutinador do proce
so de emancipación, afastándose 
asi de calquer maniqueísmo en ex
ceso estendido e propagado por 
non poucos dos seus colegas. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 
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Os discípulos galegas de Ricardo Mella 
·'Precisa a humanidade un ideal, e o ideal lévao de seu' 

"A razón non basta", escrebeu Ri
cardo Mella nunha ocasión. Ten
cionaba dese xeito explicar a sua 
certidume de que o pensamento 
sen f eitos era estéril para a emanci
pación do home. Sen embargo, el 
non foi un home de acción propria
mente dita, agás nos seus primei
ros tempos de organizador da sec
ci óns da Internacional en Vigo e 
Pontevedra, ou na sua etapa agrária 
na "boa vila" de comezos de sécu
lo. Home de ideas, educador máis 
que nada, o influxo da sua figura 
volandeira é visíbel en moitos mili
tantes anarco-sindicalistas ali por 
onde deixou as suas pegadas, na 
Galiza e Asturias principalmente. 

Da vixéncia do seu pensamento 
no devir da acción societária da 
"Regional Galaica" da CNT, da 
sua influéncia por estas terras, é 
do que trata a história que me pro
poño contarlles. 

"Reflexionade andando" 

Corria o ano 1912 cando un mozo 
santiagués de 18 anos, carpinteiro 
de profesión e chamado José Villa
verde, chegou a Vigo na procura de 
traballo. Pouco tempo despois, 
vencellado xa aos núcleos libertá
rios que tentaban fender a esma
gante hexemonia socialista no 
obreirismo da cidade, coñece ·a un 
Ricardo Mel1a no cúmio da sua 
criatividade. Comezaba asi unha 
relación que marcaría os pasos do 
futuro líder da CNT galaica, e 
acompañaría os derradeiros anos 
da vida de Mella. Este, despois da 
sua controvertida toma de posición 
favorábel aos aliados no transcurso 
da I Grande Guerra, decidirá gar
dar un doloroso e definitivo silén
cio nos círculos ácratas de opinión. 
O siléncio, sen embargo, non atin
xiu aos amigos: o xastre Eladio Dí
ez, compañeiro de fadigas na etapa 
viguesa de "Acción Libertaria", alá 
polo ano once; Federico Sánchez, 
perruqueiro, anarquista, e insepará
bel de Mella; o mesmo Villaverde, 
seguiron contando decote coa sua 
miúda e modesta presenza nas lon
gas sobremesas do Café Colón, nas 
tertúlias da barbearía de Federico, 
nas peripatéticas reflexións no Pa
seo de Alfonso ... 

Este Mella no solpor da vida, ensu
mido no seu cargo de director-xe
rente da Compañia de Tranvias, 
certamente canso e gastado para a 
loita ideolóxica, céptico ("evolucio
nara ... cara unha comprensión das 
ideas por riba de todos os dogmas, 
unha sorte de cepticismo filósofico 
con gran fondo idealista", dirá o 
seu biógrafo, o asturiano Pedro Sie
rra), será sempre, non obstante, leal 
ás ideas libertária:s. Canta Villaver
de que, despois dunha viaxe por 
Asturias a comezos dos anos vinte, 
comentoulle a Mella a posición fa
vorábel á participación sindical no 
Parlamento, do seu amigo e discí
pulo Eleuterio Quintanilla. Mella 
contestou: "Se volves a Asturias, 
lévaslle a miña aperta e dislle que 
se o xulga conveniente faga coma 
min, que non actue xa que hai xó
venes dabondo para espallar as ide
as expostas por nós, pero que xa
mais negue o seu pasado". 

A paixón de Mella por volver a 
dignidade e forza moral ao anar-

DIONISIO PEREIRA 

Iniciada polo traballadores dos tranvias e apoiada polos periodicos, tanto os bur
gueses como o semanario socialista, a suscripción popular erixiu o mausoleo de 
R. Mella no recanto civil do cimetério de Pereiró. 

•••••••••••••••• 

·Mena d~spois da 
sua controvertida 
toma de posición 

favorábel aos 
aliados no 

transcurso da 1 
Guerra, decidirá 

gardar un doloroso 
e definitivo siléncio 
nos círculos ácratas 

de opinión. 

quismo, contrapondo os ideais de 
amor, xustiza e benestar frente aos 
violentos; a sua teima en colocar 
ao home e a sua liberdade por riba 
de todo, dando exemplo persoal de 
modéstia, toleráncia e respeito das 
opinións alleas contra os intransi
xentes e dogmáticos, foron un ca
miño aberto para Pepe Villaverde, 
nun intre (os anos de postguerra) 
inzado de violéncia sen saída. Nese 
tempo, no ano 1923, o xoven V'illa
verde, cuxa capacidade organiza~ 
dora empezaba a ser coñecida nos 
ambientes sindicais, pronunciou na 
sua vila natal un feixe de conferén
cias nas que, ao tempo que defen
día o papel dos anarquistas nos sin
dica tos, declarábase contrário a 
"empregar as pistolas e as bombas 
nas ruas". Esta posición inimiga da 
violéncia nos sindicatos, ten as 
suas raíces no anarquismo huma-

nista de Mella, e non mudaría nen 
tan sequer nos momentos máis en
cirrados das loitas societárias du
rante o período republicano. 

Como moitas veces ten declarado, 
Villaverde recoñecia en Mella ao 
seu mestre, non só na fasquia ideo
lóxica, senón como modelo de éti
ca na sua condura. Por isa frecuen
tou a sua casa antes e despois do 
seu pasamento; adoptou en <liante 
algun dos pseudónimos cos que 
asinaba ("Raul'', concretamente); e 
del partiu a proposta de editar as 
suas Obras Completas, tarefa aco
metida polos seus amigos asturia
nos, Quintanilla e Sierra. 

Diante da tumba 
de Ricardo Mella 

Os tempos da Ditadura de Primo 
de Rivera, oprobiosos e tristeiros 
como toda época carecente de li-

Bibliogra(ta básica 

berdade, trouxeron para a CNT un 
abrupto debate sobre os princípios, 
función e organización interna do 
sindicato, discusión esta que toma 
como ponto de referéncia a conve
niéncia ou non de seguiren actuan
do legalmente, nunhas circunstán
cias que non permitían o desenvol
vimento normal da Confederación. 
A "Regional Galaica" da CNT, 
conxuntamente coa de Asturias, 
decidiu manterse na legalidade, e 
os sindicalistas galegas asumiron 
un papel dinamizador da futura re
organización confederal. Neste 
contex.to, José Vtllaverde, de acor
do con outros militantes de dife
rentes pontos do Estado, entre eles 
Joan Peiró, Angel Pestaña e Juan 
López, aproveita para editar en Vi
go un semanário denominado 
¡Despertad!, voceiro segundo a 
sua cabeceira da "Federación Re
gional Marítima", mais na realida
de posta ao servizo da devandita 
tarefa reconstrutora da CNT. Na re
dacción, fara dos susoditos, parti
cipan Eladio Díez e o carpinteiro 
pontevedrés Eduardo Collado. 

Pois ben, a condición fundamental 
para unificar a unha militáncia em
pozada nas liortas internas, non era 
outra que erguer a bandeira da fra
ternidade, da "unión moral", do 
mútuo respeito, rexeitando ao tem
po aos posuidores das verdades 
únicas. Villaverde, que dirixiu o 
periódico entre 1928 e 1930, non 
facia máis que aplicar no seu talan
te, mil veces repetido en editaríais, 
saltos e gacetillas, as conviccións 
éticas do seu mestre. Non es va só 
nestas arelas: Collado, despois de 
censurar o ton "impositivo" de 
moitas intervencións, consideraba 
á "consciéncia, capacitación, per
suasión, comprensión e toleráncia" 
como o princípios anarquistas por 
exceléncia. O patrón de pesca co
ruñés Manuel Montes, chamado a 
desempeñar un papel senlleiro na 
CRG durante a República, consta
taba amargamente a proliferación 
da calúnia, a difamación, a falta de 
toleráncia, e concluía que "se qui
xermos demostrar que .anarquismos 
é a antítese do humanitarismo, non 
se faria mellor''. Eladio, ca seu es
tilo amábel, sinxelo e ao templo re
flexivo, afirmaba que "non hai ver
dades absolutas'', para despois cri-

ticar aos "censores e gardiáns da 
verdade" e aconsellar, ao fin, o em
prego do "convencimento en tro
ques do ataque persoal". 

•••••••••••••••• 
Mella dando 

exemplo persoal de 
modéstia, 

toleráncia e 
respeito das 

opinións alleas 
contra os 

intransixentes e 
dogmáticos, foi un 
camiño aberto para 

Pepe Villaverde 

Semella que ¡Despertad! recollia o 
sentido daquelas frases de Mella: "o 
que se considere ao remate da sua 
viaxe, é home perdido para a revo
lución". E, certamente, o seu espíri
to pairaba sobre o periódico: o pri
meiro tomo das Obras Completas, 
"Ideario", anunciábase como un 
"fennoso libro de belidas ensinan
zas", e mesmo vendíase na adminis
tración; pensamentos de Mella in
troducían numerosos artigas; e al
guns traballos seus como ''La coac
ción moral" ou "La inutilidad de las 
leyes", foron reproducidos parcial
mente nas suas páxinas. O número 
15, correspondente ao 18 de Agosto 
de 1928, dedicouse a lembrar o 3º 
cabodano da sua marte, recollendo 
colaboracións de Eladio Díez, o so
cialista madrileño Juan Jo é Mora
to, e José ViUaverde, que e crebia: 
" ... O noso campo está orfo de ta 
clase de homes, <lestes egréxios 
pensadores, destes gladiadores do 
respeito e a toleráncia ás opinións 
alleas que, sen dubidalo, son a ba e 
das opinións próprias". 

Mena vivia na mente non 6 dos 
que o coñeceron, senón tamén dou
tros que unicamente participaroq 
das suas ideas. Tal e como o seu 
amigo Eladio, cantos del~s, despois 

de manter silandeiras con
versas <liante do seu busto, 
esplendidamente tallado 
por Asorei para culminar a 
severa tumba de Pereiró, 
coidaron escoitar aquilo de 
"coincidimos amigo, coin
cidimos ... "! 

Epílogo 

O "modelo galega" da 
CNT, queda asi delimitado 
por un xeito moderado, 
constructivo e unitário de 
entender o anarco-sindica
lismo. E se hai pouco 
apontaba noutro lugar que · 
non se podia entender a 
traxectória do obreirismo 
do naso país, sen antes si
tualo no meio social espe
cífico que o condiciona, 
agora poderíase engadir 
que tamén a vida e as ideas 
de homes senlleiros e irre

V~l lave rde e ·Manuel Montes en Madrid no petíbeis como Mella deixa-
1931para asistir ao Congreso da CNT ron a sua pegada.+ 
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Ano 1926, 

José Vlllaverde 
{de pé con boina)1 

e vários 
correllxionários 

no Paseo de 
Alfonso vigués. 

'As ideas, 
só as ideas sinceramente profesa das e 
sentidas, poden emanciparnos' 
Ademais da sua vocación pedagó
xica, ¡Despertad! cobrou notória 
importáncia como lugar comun da 
militáncia confedera], xa que foi o 
único periódico anarco-sindicalis
ta , xunto con "Acción Social 
Obrera" de San Feliú de Guixols, 
que daquela se publicaba legal
mente no Estado español. Na sua 
andaina, José Villaverde madurou, 
editorial tras editorial, anteriores 
vivéncias societárias, e argallou 
unha .visión do sindicato que será 
decisiva para entender a traxectó
ria da CRG nos vindeiros anos. 

Mella e ViUaverde exclaman a un 
tempo: " ¡tengamos ideas!"; ideas 
para facer conscientes as rebel
dias; ideas para combater o econo
micismo que sufoca a capacidade 
revolucionária do sindicato. Para 
Villaverde, este debe ser unha 
agrupación de produtores onde te
ñan cabida todas as tendéncias 
ideolóxicas, que loite contra o Ca
pital que os oprime economica
mente, e contra do Estado que os 
oprime moralmente. Seguindo a 
Mella, afirma que a cuestión mate
rial é algo importante nun primei
ro momento, pero que a fin de 
conta toda loita remata nunha 
cuestión de ética, de idealidade. 
Economicamente, os traballadores 
tiñan un meio de defensa: o sindi
calismo revoluciónario, basado na 
acción directa. Moralmente, a fi
nalidade era acadar a máxima li
berdade, quer dicer, a Anarquía. 
Ademais, contrários ambos os 
dous a calquer tipo de imposi
cións, rexeitaron o control ideoló
xico e orgánico dos grupos anar
quistas. Villaverde, pois, oponse 
ás pretensións directoras da FAI 
xa desde a sua fundación no 1927, 
e contrapón a necesidade da "he
xemonia moral" dos anarquistas 
no sindicato. Nesta liña atopamos 
a outros correlixionários galaicos, 
caso do devandito Manuel Mon-

• tes, por citar un exemplo. 

A superioridade do mundo das 
ideas sobre o da economia ten en 
Villaverde unha consecuéncia: a 
necesidade de a CNT intervir en 
todas aquelas situacións que con
ducisen a unha estruturación so
cial máis libre e máis· xusta. Con
cretado no momento, a urxéncia 
de .socavar a lexitimidade da Dita
dura, e chegar a unha intelixéncia 
cos grupos interesados na instau
ración da República, sen compro
miso político, presente ou futuro, 
algun por parte da CNT. 

Esta postura, amplamente estendi
da entre os cadros sindicais gale
gas, deu como resultado a campa
ña pro-amnistia que, a partir de 
Maio de 1930, lanzaron conxunta
mente por toda a Ga1iza republica
nos e confederais. Nela interviron 
políticos e sindicalistas de primei
ra fila, como Casares Quiroga, 
Pestana, Pasín Romero, Carballo 
Calero, García Labella, Antón Vi
lar Ponte e, como non, VJ.llaverde 
e Collado. Nas intervencións des
tes, estivo presente a miúdo o pen
samento de Mella. VJ.llaverde des
de o estrado do Teatro Principal de 
Santiago, despois de rexeitar o te
rrorismo ("Non pode un anarquis
ta ser terrorista, xa que no seu es
pírito hai o máis sagrado respeito 
pola vida humana"), parafrasea, 
entre ovacións, a Mella: " ... sen 
pactos, ... , podemos contribuir a 
estabelecer reximens de máis li
berdade sen sinalar limites a estes, 
xa que non podemos esquecer 
nunca, nunca, as frases dun dos te
óricos do anarquismo, que se resu
men así: Máis alá da liberdade, hai 
sempre liberdades, e a ela van a 
CNT e os anarquistas". 

A atitude moderada que Villaver
de toma en relación coa nacente 
República procede da sua crítica a 
unha conceición puramente insu
rrecional da revolución, descon
fianza herdada de Mella, quen en
tendia a devandita dun xeito inte
gral, como resultado do desenvol
vimento entre os homes dos ideais 
de xustiza e igualdade, mediante a 
prática·da liberdade. 

Primeiro desde¡Despertad!, e 

•••••••••••••••• 

O sindicato, para 
Villaverde, debe 

ser unha 
agrupación de 

produtores onde 
teñan cabida todas 

as tendéncias 
ideolóxicas, que 
loiten contra o 

Capital, e contra do 
· Estado. 

máis adiante desde a tribuna da 
"Soli" coruñesa, Vi1laverde argu
mentará contra o xacobismo anar- · 
quista, repetindo até encher que, 
economicamente, o proletariado 
podia cambiar a sociedade, pero 
que carecía de capacidade, o pro
letariado podia cambiar a socieda
de, pero que carecia de capacidade 
tanto moral como organizativa pa
ra tamaña empresa que, de reali
zarse, levaria de seu outro réxime 
onde o Estado e a autoridade so
brevivirian, se cadra (en alusión á 
URSS) sob o feitio dunha nova di
tadura. Villaverde, como Manuel 
Fandiño, daquela secretário da 
CRG, como Collado, Montes e 
tantos outros cadros sindicais, re
xeitaban a posibilidade imediata 
de ir máis alá dunha República 
burguesa, situando o ideal anár
quico na distáncia. Para chegar até 
a nova sociedade precisábase unha 
perseverante tarefa construtiva, no 
sindical e no cultural: "A Anar
quía non pode encamar no povo 
por Real Decreto. A Anarquía é 
unha idea que a cultura adaptará 
ao cerebro do home. Máis que a 
revolución da que tanto se fala 
nestes tempos, a Anarquia produ
cirase pola evolución". Ben pode
rla ser Ricardo Mella escrebendo o 
ensaio "Evolución e Revolución". 
En realidade é o texto da ponéncia 
"Sobre la posición de la CRG ante 
el momento actual'', redactada por 
Villaverde e asumido polo 
conxunto da organización galaica, 
no Pleno celebrado na Coruña no 
mes de Setembro de 1930. A de
vandita fasquia construtiva, tan 
querida por Mella, completábase 
coa reforma da estrutura da CNT, 
mediante o artellamento dos sindi
catos e federacións de indústria, e 
os comités de fábrica e de estatísti
ca, que non só servirian para unha 
mellar defensa dos traballadores, 
senón que prefiguraban os orga
nismos reitores da economía des
pois da revolución. Villaverde, e 
de resultas a "Regional Galaica", 
incorporaban así ao seu universo 
ideolóxico as conceicións do vi
dreiro de Mataró, Joan Peiró. 

A partir de agora, a posición mo
derada da CRG frente á Repúbli
ca, contraposta á "ximnásia revo
lucionária" imperante na maioria 
das Rexionais da CNT (agás, sig
nificativamente, Asturias), mar
caría a estratéxia daquela durante 
o primeiro biénio republicano, e 
levaria en pouco tempo a José Vi
llaverde a sua secretária. • 
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OS LIBROS .QUE TODOS O .S GALEGOS 

DEBEN COÑECER!! 

(ja{egos 
as mans cíe 
5tmérica 

Os camiños dos emigrantes deixaron 
rodeiras que aparecen por todo o mundo a 
poucó que se removan as silvas do tempo. 

Somos, con Irlanda e Grecia, o país máis 
emigrante do mundo. Recuperar as cadras 
de tanto mapa trabucado só será posíbel 

desde a contestación leal a unha pergunta 
sinxela: ¿por que emigramos tanto 

os galegas? 

As pezas da crónica perdida comezan a 
acaer con harmonía nestas páxinas 

conmovedoras que .compuxeron Gonzalo 
Allegue e a súa equipa. 

No primeiro tomo oferécese unha estense documentación baseada en arquivos, 

protocolos notaria is, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoais ... 

O segundo tomo consta de móis de duascentas fotografías que documentan os 

traballos, oficios, a vida cotió dos galegas de Alén Mar. 

· XAÁVENDA 

P.V.P.: 12.500 Pta. 

NIGRA IMAXEN S.L. 
TELÉFONOS: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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O· trinque Verbas cruzadas VICENTE BARREIRO MESA Televisión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HORIZONTAIS: 1-Na baralla, o número un de cada pau. Cer
ta planta que crece entre os toxos. 2-Terceira letra do alfabeto. 
Tirar da nada, xerar. Existes, tes entidade. 3-Nome de letra. 
Envolves e suxeitas unha cousa. Yoga! . 4-Dise do que está no 
aire, plural. Marchabas. 5-Que está por cocer. Para onde, a 
que lugar. 6-Filtrará, peneirará. A comida da noite. 7-Siglas da 
moeda dos EE.UU. Vaticínio, presáxio. 8-Vogal. Metal nobre. 
Nível. 9-Consoante repetida. Paxaro doméstico. Vocal. l 0-
Alisar, igualar. Nos coches, matrícula de Pontevedra. 

F.I.S.T. 

Cidadán 
Bob Roberts. 

Sátira dos procesos 
eleitorais 
norteamericanos e de 
certos candidatos 
fascistas de nova cepa. 
Interesante. 
Ollo que durará pouco 
nas pantallas. + 

Anúncios de balde 
Xa estamos en Barcelona: P.P.G. 
(Produtos Patrióticos Galegos). 
Venda e distribuizón de produtos 
da terra de alta calidade a prezos 
sen competéncia: camisetas, ban
deiras, pegatas e outros obxectos 
imprescindíbeis para calquer cele
bración patriótico-reivindicativa. 
Un magnífico agasallo para as vin
deiras festas. Se queredes contac
tar connosco, non lle dedes máis 
voltas e escrebede a: Dores Asorei 
Veiga. R/ Ausiás March, 130, 2º 
1ª. 08013-Barcelona. 

A Casa da Xuventude de Oleiros, 
está interesada de cara ao ano que 
ven en ter información sobre todo 
tipo de fanzines que se distribuen 
pola Galiza adiante. O noso ende
rezo é r/ Darwin, 1. 15172 Perillo 
(A Coruña). (981) 63 65 98. 

O Cole<;tivo Gai de Compostela 
(CGC), reúnese todas as semanas 
para traballar na defensa dos direi
tos dos homosexuais. Unha das no
sas actividades é a publicación da 
revista S'homos, á venda nos pubs 
da zona vella compostelá. O próxi
mo número sairá á luz a princípios 
de Decembro. Para contactardes 
connosco ou recibirdes calquera ti
po de información escribide ao 
Apartado 191. 15780. Compostela. 

Sabes se queda nesta sociedade al
gunha niuller que non téndose trai
cionado a si mesma este disposta a 
negar tantas veces como sexa ne

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

J.---11--..... -~ 
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do. 677. 15080 A Coruña. 

Alúganse cuartos a mozas estu
dantes. Un dobre e outro sinxelo. 
Situados na zona de Santa Marga
rita, perto da Av. Fisterra. A Coru
ña. Tf:269842 

As músicas do mundo, etno-folk e 
fusión. Distribucións Beltaina, Apt
do de correos 8282, 36200. Vigo. 

O Comité Cidadán Galego Anti
SIDA de Compostela terá o seu 
local aberto ao público de luns a 
venres de 16,30 a 21h, e os martes 
e mércores polas mañáns de 11 a 
13h. Tamén coman cun COJ?testa
dor automático para facilitar o con
tacto fora <leste horário. O local es
tá en Fonte de San Miguel, 2-bai
xo. 15704 Compostela. Apdo. co
rreos 117. Tlf. 57 34 01 

Casa Popular "Fogar Infantil". 
Centro social okupado de Ourense 
precisa da tua colaboración. Se estás 
interesada/o en criar unha cultura al
ternativa, autoxestionada e reivindi
cativa podes participar na organiza
ción de exposicións, charlas, obra
doiros, cursiños ... Tamén necesita
mos axuda material , o que a ti non te 
serve, a nós podenos ser útil. Esta
mos no antigo orfanato, no recinto de 
campus universitário. Apdo. 660. 
32080 Ourense. 

Autonomia. Centro de difusión al
ternativa (discos, libros, camisetas, 

cesario o patriarcado 
e rebelarse contra él, · 
en feito de insumi
sión? Respostas ao 
Apdo 305. Vigo. Aso
ciación Antipatriar
cal. 

,...---------·----, 
chupas). Mércores e 
venres de 19,30 a 
21,30 h. Sábado mañá 
e tarde. R/Maria Ber
diales, 39-2. Vigo. Dis
tribución non comer
cia]. 

Vendo unha Historia 
da Arte de Salvat (1 O 
tomos) e o apéndice O 
rostro humano na 
arte (1 tomo). Intere
sados chamar ao (981) 
58 81 25. Perguntar 
por Xosé. Prezo 
31.000 pts. 

Au pair, servícios de 
asistentas, aias, coida
doras. Se necesita al-
gun dos nosos servícios 
ou traballar non dubide 

Pisos para 
compartir, avisos, 

alugueres, 
cámbios, compras, 

vendas, 
contactos ... 

de publicación 
gratuita na sección 

Anúncios 

de balde 

Teléfono 

(986) 43 38 86 

ANOSA TERRA 

Os pubs "Cómic" de 
Baio e "Silfo" de 
Carballo coa Asocia
ción Cultural "Monte
blanco" de Ponteceso 
pretenden organizar 
concertos de rock, 
pop e folk e tamén 
exposicións de foto
grafia, pintura e es
cultura. Os grupos ou 
colectivos interesados 
en contactar chamade 

-------------.J aos tlfs. (981) 71 49 

en contactar con nós. RJ Marqués de 
Valladares 12, 2º oficina 9. Vigo. TI 
43 9946. 

24 ou 75 42 36. Pre
guntar por Xosé Mª Varela. 

Tea de liño, primeira calidade e 
bon prezo. Véndese por metro. 
Tlfs. (986) 31 24 87 /43 99 62. Mércase cheminea de ferro en bó 

estado.(986)433830. 

Está funcionando dentro da aso
ciación Ecos do Su/ unha sección 
cie apoio aos povos indios. Te
rnos moito traballo por <liante. Se 
quetes participar, ponte en con
tacto connosco. Ecos do Sul. Ap-

Vendo ou troco sobres con mata
selos e rodillos conmemorati
vos, os máis dos anos 1980 e 
1981, acepto outros sobres ou se
los. Ricardo Alonso, rua Compos
tela 2-3C, 36700 Tui. Tlf. (986) 
60 35 59 .• 

Venres 4, 21,30 h, en Gran Cinema 
da TVG. Dirixida por Norman Je
wison no 78 e guión de Joe Esterz
has e· Sylvester Stallone que tamén 
é o actor principal. Anos 40, a co
rrupción e a relación da mafia co 
sindicahsmo norteamericano. 

VERTICAIS: 1-Muiño de roda movida por auga. Golpe dado 
no chan co cu. 2-Vixésima letra do alfabeto. Nome que se lle 
dá ao boneco que se queima no antroido, plural. Seiscentos en 
romanos. 3-Pechado, fechado. Consoante. 4-Voz militar de 
mando. As tres primeiras letras do nome do noso ·continente. 
Axuda a levantar .ou subir. 5-Fermoso. Personaxe bíblico. 6-
Nome da muller de Gorbachov. Seiva viscosa que se emprega 
para colar.7-Reza. Sen médula ou miolo. Símbolo do bromo. 
8-Consoante. A muller que toca a campá. 9-Vogal repetida. 
Estrela do Can Maior. Consoante. l O-Tostase. Relativo ao óso. 

Jezabel 
Venres 4, 18,40 h, Entrada Libre da 
TVG. Dirixida por Willian Wyler 
no 38, e con Bette D~vis e Henry 
Fonda. Amores dunha muller pose
siva e desafiante, Bette Davis, que 
acadou o seu segundo óscar con es
ta película. 

Sj)LUCIÓN AÓ ANTERIOR: Bo. Abellón. A. Abade. Ro. 
Con. Ceos. V Ordean. Eco. Nas. Subas. Babor. Sos. Aro. 
Acosar. B late. Oso. As. Colos. M. Raposas. Ra. 

Clipmania 

Convocatórias 

II Xornadas . de 
meio mariño e 
acuicultura 
Son 1 O Charlas sobre culti
vos e patoloxias de distin
tas especies . Realizanse na 
sá de conferencias O Cas
tro (O Castro. Sada) e em
pezan as 7 do serán. O día 
.3 de Decembro Sergio De
vesa falará do Cultivo do 
rodaballo e os Efectos da 
calidade do meio no pro· 
ceso ; e o dia 10 Jaime 
Montes ha tratar Patoloxia 
de moluscos e a Relación 
entre a calidade da auga 
e as enfermedades nos 
cultivos. 

Camiño de 
Santiago. 
Concurso de 
obras teatrais 
inéditas 
Convoca a S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, con tres 
categorías: Teatro profisio
nal, teatro escolar (adapta
da aos últimos cursos de 
EXB e primeiros de ensino 
meio) e teatro de títeres. 
Os prémios: 3.000.000 e un 
accésit de 1.500.000 para te
atro profisional; 1.000.000 e 
un accésit de 500.000 para 
teatro escolar e 500.000 e un 
accésit de 250.000 para títe
res. As obras han ser inédi
tas e estar escritas en galego 
normativo oficial ou en cas
telán. O tema ha gardar al
gun tipo de relación co ca
miño de santiago e os traba
llos presentaranse por quin
tuplicado, sen asinar e con 
unha plica pechada cos da
tos persoais, antes do 21 de 
Febreiro en: S.A. de Xestión 
do Xacobeo. Departamento 
de Cultura e Programas. 
(Concurso de obras teatrais). 
R/ dos Feáns, nº3, baixo. 
15706 Santiago. Para máis 
infonnación (981) 595939 / 
595936 e 902 199300. 

VII Xornadas 
de História de 
Galícia 
Tratase dun ciclo de 1 O 
conferéncias que baixo o 
título Entre a revolta ir
mandiña e a revolución 
informática terá lugar no 
Ateneo de Ourense a sema
na do 14 de NadaL Cele
braranse duas conferéncias 
diarias, ás 18 e ás 20 h to
dos os dias da semana. Tac 
mén haberá un colóquio 
sobre a História de Ou
rense. Os que desexen po
den mandar comunicacións 
cunha extensión máxima de 
25 páxinas, antes do 1 O de 
Nada! á secretaria do Ate
neo de Ourense. Tamén ha
berá diploma acreditativo 
da asisténcia (que se verifi
cará nas sesións), previa 

entrega no Ateneo dun bo
letin de inscripción e pago 
dunha matrícula de 7.000 
pts (4.000 estudantes e de
sempregados). Para máis 
información dirixirse ao 
Ateneo de Ourense. R/ Cu
rros Enriquez, 1 entrechán. 
32003. Ourense. (988) 23 
58 22. 

VIII Prémio 
Antón Losada 
Diéguez 
Convocan os concellos do 
Carballiño e Boborás de Ou
rense, e premiaranse: Duas 
obras, publicadas no 1992, 
unha no eido da creación 
literaria e outra de investi· 
gación con 500.000 pts cada 
unha; unha obra inédita de 
escritores da comarca do 
Carballiño con 250.000 pts e 
outro traballo inédito de in
vestigación encol da comar
ca do Carballiño. O prazo 
para apresentaren as obras 
remata o 15 de Xaneiro de 
1993. Para máis información 
dirixirse ao concello do Car
balliño. Ourense. 

IV Certame
exposición en 
Defensa 
da Natureza 
Papaventos Educación 
Ambiental coa colaboura de 
Xevale Ecopacifismo orga
niza este certame non com
petitivo que trata de ser unha 
mostra de diversas manifes
tacións artísticas en defensa 
da natureza. Poden participar 
todos aqueles que o desexen 
e aceptanse todo tipo de mo
dalidades: Debuxo, fotogra
fia, narrativa, poesía, expre
sión corporal, etc. Todos os 
traballos recibidos acadarán 
un agasallo, a xeito de libros 
ou artesanias, e formarán un
ha exposición que pode ser 
itinerante. A data límite para 
a entrega é o 23 de Decem
bro e os traballos han ser en-

Sábado 12, 17,20 h, na TVG.+ 

viados a Papaventos. Avda. 
Portugal 16. 27500 Chantada 
(Lugo). Máis información 
nos (982) 440275 e 440368, 
perguntar por Anxo. 

III Certame 
Galego de Arte 
]osé Domínguez 
Guizán 
O Centro Cultural Begonte 
convoca este concurso no 
que poderán participar pin
tores galegos, só se admi
ten duas obras por autor, 
con tamaño máximo de 
1,5x 1 m enmarcadas. O 
prémio está dotado con 
250.000 pts e estatuiña de 
Sargadelos. As obras serán 
remitidas, á Delegación 
Provincial de Cultura de 
Lugo (Pintor Corredoira 1), 
antes do 25 de Decembro. 
Os gastos de envio e devo
lución correrán a cargo da 
delegación. A obra premia
da quedará en posesión do 
Centro Cultural. 

Concurso Galego 
de Video Escolar 
A Conselleria de Educa
ción organiza este concur
so ao que poderán acceder 
os aJunos, en colaboura cos 
seus mestres, de EXB de 
Galícia. Os traballos esta
rán en Galego e realizados 
nos sistemas VHS, BETA 
ou U-MATIC. Hai tres pré
mios (150, 90 e 60 mil pe
setas). Os. traballos envia
ranse até o 15 de Decembro 
ao Centro de Recursos Di
dácticos. r/ Armando Du
rán, s/n. 27002. Lugo. 

Língua e 
publicidade 
Aga Produccións/Ednaga. 
S.L. convoca unha Bolsa de 
Investigación sobre "A 
Língua Galega e a Publici
dade", á que se poderán 
acoller colectivos ou perso
as. As solicitudes entrega
ranse no domicílio social da 
entidade, R/Maria , 98-2. 
15401 Ferrol. Mais informa
ción no Tlf. (981) 35 04 75. 

Axudas 
para proxectos 
Convoca a Axéncia Espa
ñola de Cooperación Inter
nacional do Ministério de 
Asuntos Exteriores. Sub
venciona proxectos de axu
das ao desenvolvimento, 
promoción e difusión edu
cativa, intercámbio e acti
vidades culturais. Poden 
solicitalas persoas xurídi
cas, entidades públicas ou 
privadas. O prazo remata o 
31 de Decembro. A convo
catóri a está publicada no 
B.O.E. do 19-05-92. Máis 
información na Axéncia, 

Avda. Reyes Católicos, 4. 
28004 Madrid. Tlf. (91) 
583 91 54. 

Concurso 
de Teatro Breve 
A Escola Dramática Gale
ga convoca o XII Concur
so de Teatro Breve, para 
orixinais inéditos, cunha 
extensión máxima de vinte 
fólios a dobre espazo. Man
daranse por triplicado, sen 
remite e con plica a: "Esco
la Dramática Galega. XII 
Concurso de Teatro Breve. 
Rua Santa Teresa, 18 baixo. 
15002 A Coruña". O pré
mio, dotado con 50.000 pts. 
inclue a publicacion da 
obra premiada nos Cader
nos da Escola Dramática 
Galega. O prazo de admi
sión de orixinais rematará o 
dia 31 de Decembro. A 
E.D.G. poderá estrear, de 
acordo co autor/a a obra 
premiada. 

Poesía 
A Concelleria de Cultura 
de Ourense convoca o Pré
mio de Poesía "Cidade de 
Ourense", para obras dun 
mínimo de 800 versos, es
critas en galego ou portu
gués. As obras deberán en
viarse a esta Concelleria e 
no caso que pertenzan a au
tores portugue e poderán 
ser presentadas na Cámara 
Municipal de Vilareal. O 
prazo de recepción de ori
xinai pécha e o l 1 de De
cem bro. O prémio está do
tado con 250.000 pts., pla
ca de prata, e publicación 
da obra. 

Prémio Empre a 
A Confederación de Em
presários de Pontevedra 
convoca un prémio de In
vestigación e Periodismo. 
Os traballos serán orixi
nais, e publicados nos 
méios de comunicación en
tre o 1 de Xaneiro e o 3 1 
de Decembro deste ano, da
ta de peche da convocató
ria. De cada orixinal apre
sentaranse seis cópias antes 
do 15 de Xaneiro do 93, 
nos locais da CEP, r/Veláz
q uez Moreno, 9-4, 36201 
Vigo. Tlf. 43 96 11. Os tra
ballos publicados en prensa 
enviarán un orixinal da pá
xina e data do periódico no 
que foron publicados. Os 
traballos de rádio e televi
sión enviarán soporte mag
nético con indicación de 
día e méio no que foron 
emitidos. Adxuntaranse os 
dados personais do autor/a, 
enderezo e teléfono. Toda a 
documentación enviarase 
nun sobre pecho. O fallo do 
xuri darase a coñecer no 
primeiro trimestre do 93, e 
o prémio estará dotado con 
1.000.000 pta.• 



Música 

God Fathers 
Concerto na Iguana Club de Vigo, 
Domingo 6 ás 12 da noite. 

Hard-core 
Dous grupos de hard-core na Nave 
de Servícios Artísticos de Compos
tela (NASA), ás 21 h. O dia 7 
Subterranean Kid e o l O Socie
dad Alcoholica. 

Orquestra Sinfónica 
Estatal de Armenia 
O dia 3 no Centro Cultural Caixa
vigo, concerto organizado pala 
Sociedade Filármonica. 

Actos 

Homenaxe ao Gaiteiro 
A sociedade Etnográfico A Buxa
nia organiza a homenaxe, que se 
divide en tres xomadas. Venres 11 
ás 20 h, no Auditório Municipal de 
Vigo, presentación do primeiro ca
demo de Música Tradicional, da 
colección editada pola sociedade; 
actuación do grupo de gaitas Breo
gán de Moaña e do solista Enri
que Otero. 
Sábado 12, ás 19,30, no Teatro Sá 
de Concertos Caixavigo, serán ho
menaxeados: Jesus Portela, Enri
que Otero, António Dominguez, 
Manuel Castro e Luis Soutullo; pa
ra dar paso a actuación de Merce
des Peón Mosteiro e os grupos 
Xistra e Treixadura. Domingo 
13, ás 11,30 h, no Centro Cultural 

Teatro 

Xogos á hora da sesta 
No Teatro Principal de Ourense, 
dia 3 ás 21 h e dias 4 e 5 ás 23 h. 
A compañia Teatro do Malbarate 
baixo a dirección de Cándido Pazó, 
pon en cena a obra Xogos á hora 
da sesta, de Roma Mahieu. 

Mangantes 
No Centro Cultural Caixavigo o 12 
e o 13, TBO Teatro presenta a 
obra Mangantes. 

Fas e nefas 
O 8,9 e 11, ás 21 h, na Nave de Ser
vícios Artí ticos (NASA) de Com
postela, a compañia Ollomol Teatro 
Submarino repre entará Fas e ne
jas (ou o castelo enmeigado 5.000 e 

Publicación~ 

Tres Artigos 
Tratase da última revista do Comité 
Aberto da Facultade de CC. Econó
micas ~ Empresariais de Santiago. A 
publicación presenta tres artigas de 
F. Femández Buey, sobor do movi
mento estudiantil e a universidade, 
baixo os titulas A insólita, ainda 
que breve, experiéncia dun sindi
cato democrático baixo o fascismo 
(1965-1968), Foi realmente o mo
vemento do 68 só un comezo? e A 
universidade 20 anos despois: 
Mercantilización e corporativis
mo. Á venda no Centro de Recursos 
para Estudantes Mancomún (Pavi
llón de Servícios Estudiantis, Cam
pus Universitario, Compostela). Pó-

Vanbrugh 
Quartet 
O 3 de Nadal ás 11 da mañá, no 
Auditório de Galícia e dentro do 
programa de Concertos especiais 
para xóvenes. Interpretarán pezas 
de Haydn, Beethoven e Mozart. 
Entrada libre. 

Orquestra 
do Mozarteum 
de Salzburgo 
O 4 de Decembro ás 21 h. no Au
ditório de Galícia. Baixo a direc
ción de Hans Graf e con obra de 
Britten e Beethoven. + 

de Coruxo. Proxección do video 
Andando a terra (vol.2), realiza
do polo grupo Berce. Pechase a 
homenaxe cun debate público so
bor das Recolleitas no Folclore 
Galego e a sua aplicación, que 
conta ca participación de: Cándido 
Meixide, M1• Xosé Martinez, Mer
cedes Peón, Santiago Caneiro e 
Xosé Valtierra. 

A pataca quente 
Ciclo de 5 conferéncias na socie
dade cultural A Oliva de Vigo. A 
primeira é o dia 3, con Xosé Mª. 
Palmeiro que falará de Emigra
ción, racismo e xenofobia. Na se
guinte, dia 11, Daniel Soutullo im
partirá a charla titulada Qué é o 
proxecto xenoma? • 

pico) de Eduardo Blanco Amor. 

Cabaret 
Os días 12 e 13, ás 21 h, na NA
SA; a Compañia de Maria apre
senta o espectáculo Fisterra-Bro
adway. 

III Mostra 
Galega de Teatro 
Trátase da fase final da III Mostra 
Galega de Teatro (Xuventude 92). 
As representacións terán lugar no 
Auditório Municipal Gustavo 
Freire de Lugo, ás 7 ,30 no serán. 
O dia 4 actua Teatro Atlántida ca 
obra Dous do dereito, dous do 
revés, e o 9 o grupo Ancoradou
ro presentará Maní.+ 

dese conseguir por correo enviando 
175 pts en selos a: Comites Abertos 
de Facultade, Aptdo 855, Santiago. 

Axenda Libertária 93 
O Ateneo Libertario ven de editar 
a axenda para o ano. lnclue calendá
rios, fotografias, textos, enderezas 
de utilidade, citas, etc. Os beneficios 
obtidos revertiranse, un ano máis, no 
desenrolo de proxectos libertários. 
Prezo 550 pts, se son máis de 5 
exemplares 450 pts e se son máis de 
10 os gastos de envio son de balde. 
Pedidos ou demanda de informa
ción: Ateneo Libertario, Poble Sec, 
C/ Elkano, 48-08004. Barcelona. TI 
(93)3293661.. 
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Exposicións 

Galícia e América 
No edificio Sarmiento do 
Museo de Pontevedra, 
está organizada pola 
Xunta e o Consello da 
Cultura Galega e recolle 
cinco séculas de relación 
con América. 

Cabos 
Até o 10 de Decembro 
na sede de Santiago do 
Colexio Oficial de Ar- · 
quitectos de Galícia 
(C.O.A.G.) . . Trátase dun
ha exposición fotográfica 
de Xaquin Novoa, e or
ganizada polo C.O.A.G., 
encamiñada a sensibili
zar a opinión pública do 
efecto que os elementos 
estranos, colocados in
discriminadamente polas 
compañías de servícios, 
producen nas fachadas. 

Simón Pacheco 
Exposición de pintura na 
Galería de Arte Ad Hoc 
de Vigo, de 11 a 1,30 e 
de 17 a 21 h, aberta até o 
10 de Decembro. 

Ernesto Che 
Guevara 
O Ateneo da Coruña 
acolle unha mostra de 
carteis sobor da vida do 
Che. 

Vida na Costa da 
Morte 
Mostra fotográfica na sá 
A Fábrica en Allariz. 

Mirando ao Mar 
Fotográfia na Casa da 
Cultura do Grove. 

Carlos Maside . 
Mostra antolóxica no Au
di tór i o de Galícia, en 

Televisión 

Cielito lindo. 

Produción 
Galega 
O Centro Galego de Ar
tes da Imaxe ofrece un 
ciclo de tres películas de 
produción galega, na sua 

A segunda Expedición das Especias, capitaneada por Jotre de Loaisa, saindo da Coruña en 1525 

Compostela; de 12 a 19 h sa da Parra en Santiago. 
Pax1nas coordenadas por 

(pechado Luns) e até o 20 
. Máis de 250 obras co
rrespondentes ao periodo 
1924-1958 e que se arte
llan en cinco apartados: 
pintura, obra gráfica, de
buxos, deseño industrial e 
bosquexos para murais e 
vidreiras. Completa a ex
posición unha selección 
de obxectos persoais do 
artista, coma libros, car-. 
tas ou fotografías (ver A 
Nosa Terra nº 541). 

Xohán Torres 
Expón as suas pinturas 
na Galeria Sargadelos de 
Ferro l. 

Literatura Galega 
Mostra na Casa da Cul
tura de Redondeta. 

América 
tece que tece ... 
No pub Pepa a Loba en 
Santiago, de 9 ,30 a 14,30 
h poi a mañá e a ·partir 
das 19,30 h no serán. Ex-

sá de proxeccións da Co
ruña, ás 20,15 h. Dia 4, 
Cielito Lindo, con guión 
e dirección de Albert 
Ponte. Intérpretes Evaris
to Calvo, Nuria Sanz, 
Víctor L. Mosqueira. 

. . IAGO LUCA 

posición de tapices cedi
dos por Pilar Sampedro. 

Manuel Vidal 
Pinturas na Galeria Mar
ga Prada de Ourense. 

Camiño de 
Santiago 
Pinturas de Masito Bei
ro na Casa da Cultura de 
Dodro. 

Xosé Díaz 
Fuentes 
Expón as suas esculturas 
no Museo Provincial de 
Lugo. 

Colectiva 
Na Galería Minotauro de 
Santiago, mostra de cin
co artistas galegos. 

Xaquín Chaves 
Mostra de pintura na Ca-

Trata dunha 
parella de re
cén casados 
que cruza ás 
áridas terras 
do Medio 
Oeste no seu 
automóbil 
cando sofren 
un acontece
m en to que 
cambiará pa
ra sempre as 
suas vidas. 

Dia 9, Coi
tadiños. Di
rección e 
guión Héctor 

.Carré; intér
pretes: Elisa 
Mantilla, 

Rosa Morales, Beatriz 
Bergamín, Camilo Rodrí
guez e Santiago Ferná
dez, A historia trata das 
situacións amorosas de 
tres adolescentes cun 
mesmo mozo. Dia 11, 

Enrique Martinez 
Díaz 
De 18 a 22 h (de 12 a 14 
h., domingos) na Casa da 
Cultura de Vigo, exposi
ción de pintura. 

Con Costra 
Na Galería Trinta de 
Compostela, de 12 a 14 e 
de 17,30 a 21,30 h, até o 
dia 15. Esculturas de 
Manolo Paz. 

Foto Press 
Disparos 
·Até o dia 10, a partir das 
20 h; no pub J oam Airas 
de Santiago. Expoñen 
A. Hernandez e Xoan 
Soler. 

Maria Elisa Abalo 
Pintura na sá Francisco 
Asorey (Facultarle de Fi
losofía de Santiago), de 
9 a 21 h de Luns a Ven
res, até o dia 11. + 

pasan duas películas se
guidas Coitadiños e A 
sorte cambia ¿?, esta úl
tima dirixida por Héctor 
Carré e con Mercé Pons 
Veiga, Camilo Rodrí
guez, Manuel Manquiña 
e Manuel Lorenzo como 
intérpretes. 

A ollada 
cinematográfica 
Trátase dun ciclo, orga
nizado pola Universida
de de Santiago, no salón 
de actos do Colexio 
Maior Universitário Fon
seca. O programa empe
za o 11 de Nadal, cun 
mai:atón titulado Cine e 
histeria, que empeza ás 
8 no serán e inclue as pe
lículas: Cat peoplec (a 
muller panteira) de J. 
Tourneur, Belle de jour 
de L.Buñuel; Cara a ca
ra de I. Bergman e Pose
sion de A. Zulawsky. + 
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Franco, cen anos despois 

O atentado do que nunca se soubo· 
•ALFONSO EIRÉ 

A o cumprirse os cen anos 
do nacimento de 

Francisco Franco, ainda segue a 
haber moitos pontos escuras 
sobre a sua vida. Até o de agora 
as biografias fixéronas os 
vencedores. Hoxe os 
vencidos, non só 
teñen un 
"púdico" 
medo a non 
seren 
obxectivos, 
ou a remover 
na história, que 
quedo u 
enterrada polo 
Pacto 
Constitucional, 
senón- que atopan 
moitos atrancos para 
reconstruir feítos e 
pasaxes por mor das 
fidelidades ou do medo 
que fixeron esquecer 
moitas causas. Vázquez 
Montalbán, no seu libro 
Autobiografia del General 
Franco cita un atentado da 
guerrilla galega a Franco, 
publicado en A Nosa Terra en 
1980: aquí reescrebemos parte 
daquela reportaxe. 

O dia 8 de Decembro de 1980 dabamos 
coa fonte principal, con aquela que nos 
podia confirmar as nasas pescudas. Esta
bamos en Pontedeume con 
dona Claudina. Oitenta e 
seis anos ás suas costas e 
31 ao servizo dos Franco 
como ama de chaves. Lem
bro perteitamente o día por
que foi precisamente a re
ferén ci a á nosa devoción 
pala "!maculada Concep
ción", que "nos levara a ter 
confesado e comungado xa 
-na misa da mañanciña", o 
que fixo que Cláudia saca
se o pecho da porta. 

Despois de tela espoitado 
máis de duas horas, de 
contarnos miles de recor
dos, sen que contestase a 
nengunha das nosas per
guntas, cando xa estaba
mos outravolta na porta , 
despois de inquirimos por 
terceira ou cuarta vez se 
un libro sacado sobre Fran~ 
co por aquel tempo fora 
obra "de esa Pasionária del 
demonio", falounos, por fin, 
dos que lle querían mal ao 
Generalísimo e dun atenta
do que pretenderan come-. 
ter no mesmo Pazo de Mei
rás alá polo verán de 1947. 
Este foi o seu relato: 

había moita xente e que o vía difícil. Pero 
ela seguiume insistindo, chorando ainda 
máis, e díxome que era sobriña de Pita da 
Veiga. Cando me dixo isto xa comecei a 
sospeitar. Como a sobriña dun grande ho
me, amigo do Generalísimo, como era Pi
ta da Veiga, me viña a pedir a min para 

entrar no Pazo? 

"Ao dicer isto xa non agardei 
máis, colguei. Subin xunto 
da Señora [como todo o 
_mundo tiña a obriga de lle 
chamar a Carmen Polo, 
a esposa de Franco] e 
conteillo todo. Logo in
teirei me de que esta 
rapaza estaba en 
contacto cuns ho
mes que querían 
matar ao Generalí
simo. Eses mal
vados! 

"Aquela rapaza 
vivía na casa 
de Doña Ma
tilde Vela, na 
Calle Real, 
número 16, 

cuarto. Ma
tilde Vela era a 

Presidenta das "Hijas al 
Servício de España". Esa zorra 

fóralle ali chorando co canto de que lle 
mataran ao home na guerra polo que non 
tiña que comer. Decindo que era de moi 
boa família pero que coa guerra xa se sa
be, ... con pantominadas. 

"Doña Matilde, como era tan boa, acolleu
na na casa, pero mire o que me saiu? Ta
mén estaba metida na casa da filla do 
Generalísimo, xa a enganara tamén, era 
moi asi. .. 

"Esta rapaza que lle digo, sabe, ia sempre 

de loito e todos os dias marchaba ao ce- . 
mitério levarlle froles ao seu marido, dicia. 
Sabe o que ia facer? Porse en contacto 
cos homes . que estaban tóra-, até tiña ali 
un teléfono e todo. 

"Cando soubo que- a descobriran tirouse 
desde o cuarto piso da casa de Dona Ma
tilde. Logo seica colleron tamén aos cóm
plices e matáronos. Dona Matilde púxose 
moi má ca disgusto. Como a tivera na ca
sa ... Xa non· me acorde máis. Sabe que o 
Generalísimo tirou sempre á sua nai que 
era unha santa, o outro irmán, o Ramón, 
ao seu pai, que era un badulaque". 

Entrar no Pazo de Meirás 

Moitos dos alimentos que se consumían 
no Pazo de Meirás comprábanos en Ultra
marinos Aniceto Rodríguez, unha tenda 
situada no coruñés Cantón Pequeno. Ali 
ia case todos os días unha furgoneta bus
car a compra. Sabedores disto, membros 
do comando apresentábanse no estabele
ci mento "provistos dunha placa como 
esas que usan os dos xulgados" e facian 
averiguacións. Segundo alguns a sua in
tención era intruducirse no pazo metidos 
na furgoneta. Unha vez ali axudaríalles a 
rapaza que se facia pasar por "Sobriña de 
Pita da Veiga". Segundo outros o que ten
taban eta porlle veleño á comida. A infil
trada seria a que procurase que lle chega
se esa comida a Franco. 

Mais o plano qu_edou desmantelado ao 
fracasar o intento de introducir a alguén 
no pazo por mor das suspicácias de Clau
dina. Hai quen dia que, máis ben foi a Se
ñora quen puxo todo en movimento. 

O certo é que os servizos secretos come
zaron a facer averiguacións. Detiveron a 
moita xente, interrogaron aos que xa esta
ban na cadea desde oito días antes de 
chegar Franco a Galiza, e descobriron un 

piso no número 23 na 
rua Real , ocupado por 
seis homes, alugado ta
mén a Matilde Vela. 

Despois dun tiroteo, de
tiveron ao comando. Aos 
oito dias foron pasados 
polas armas en Punta 
Dormideras, ou Campo 
das Ratas, polas contí
nuas execucións que se 
facian neste lugar por 
aqueles anos. Foi un 
Domingo á mañanciña. 
Os carpos foron tirados 
ao mar que os voltou a 
terra días despois perto 
da Torre. 

"Un día chamáronme por 
teléfono ao Pazo. Era unha 
moza chorando. Díxome 
ser do Ferro!, que lle quería 
moito ao Generalísimo e 
pediume fixese algo para 
que entrase a servir no Pa- · 
zo. Eu contesteille que xa 

Dona Claudina, estivo 31 anos ao servizo de Franco como ama de chaves. Ela deu as 
claves do atentado descoñecido. · . 

Hai quen afirma que se 
lles formou Consello de 
Guerra, pero nos arquivos 
de Capitanía non existe 
nengun expediente deste 
proceso. Tampouco os 
xornais daquela época re
coll ero n nada. Nen tan 
sequer o famoso suicídio 
da .rua Real, do que si se 
acordaban moitos cida
dáns coruñeses hai doce 
anos. A explicación dada 
por unha das persoas, 
que nos pediu que con
servásemos o anonimato 
ainda despois de morta 
polo medo a represálias 
contra a sua família, é 
q.ue "seria catastrófico 
que se soubese que que
rían matar a Franco na 
sua própria terra". • 
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TRES EN RAIA 

Vangardas 
do espanto 

• XOSÉ A. GACIÑO 

O s cabezas rapadas -rapadas 
non só por fora- estenden 

as suas siniestras actividades por toda 
a Europa. O mesmo queiman mulleres 
turcas en Alemaña que apuñalan a un 
español en Milán ou disparan contra 
dominicanos en Madrid (neste caso, 
algo máis ca un cabeza rapada) ... Vai
se debuxando un cadro estremecedor, 
que se vai asemellando ás situacións 
de angúria e miséria moral que se vivi
ron nos penosos anos trinta do fascis
mo, anos tamén de crise, propícios á 
manipulación dos temores cotiáns. 

Son como as vangardas da anti-solida
riedade, dispostas a agredir a quen en
torpeza os seus soños de domínio e 
superioridade. 

Vangardas do espanto e da tiranía, 
pero que contan cunha base social 
máis ou menos difusa, elaborada pala 
cultura da competitividade e do enri
quecimento material individual por en
riba de calquer outra consideración, 
unha base social que, nestes tempos 
de crise, está disposta a aceitar a 
mensaxe de que todos os diferentes 
-xitanos , negros, xudeus, árabes, 
sudacas, marxinais de toda caste
son os culpábeis das dificuldades 
económicas. 

Falta por comprobar se es? base so
cial dispón de tanta forza como a que 
permitiu que Hitler, Mussolini ou Fran
co --estamos a lembrar o centenário 
do seu infeliz nacimento- desprega
ran as suas maquinárias do terror, se 
esa base social embebe ao conxunto 
da sociedade dos seus critérios pasi
vos e acomodatícios, da obsesión de 
que teñen algo que conservar ... Seria 
realmente desalentador comprobar 
que non tivésemos aprendido nada 
dos tempos tenebrosos.• 

VOLVER AO REGO 

A ONU votou maioritariamente 
contra o embargo norteameri

cano a Cuba. Só dous países, Israel e 
Rumania, apoiaron aos Estados 
Unidos. Pero a notícia ocupou lugares 
marxinais nos méios de comunicación. 

Tampouco se informara apenas da 
petición de CE no mesmo sentido. 

É democrático que a información in
ternacional esteña monopolizada por 
duas axéncias de prensa (UPI e AP) 
que ocultan e distorsionan todo aque
lo que non coincide cos intereses do 
seu país, os EEUU? 




