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Suiza divi.d ida
entre
,
xerman1cos e
latinos

.

Despois do non danés e as xa
patentes reticéncias británicas
ao Tratado de Unión Europea, o
non suizo ·ao Espácio Económi- .
co Europeu, considerado antesa-

la da CEE, abre unha nova fenda
no edifício de Maastricht. Pero o
debate medra ainda máis dentro
da p·rópria Suiza, por. mor da divi.sión entre os cantóns xermánicos que votaron maioritariamente polo non e os francófonos que
se definiron polo si . Son moitas
as voces que reclaman xa un novo pacto federal. A desilusión é
notória entre os emigrantes galegos que agardan o recoñecemento dos seus plenos direitos
na Suiza.+
(Páxina 5)

·o·fracaso
de Kio· deixa
sen respaldo
a política
forestal
da Xunta
O proxecto· de Eurogalícia
Forestal está en perigo iminente de desaparición pola
crise de do Kuwait lnvestment Office (KIO), ou delegación de investimentos de
Kuwait, grupo ao que pertenece Torras , que ten o 75
por cento das accións da
que pretendia ser a futura
papeleira galega. Aos efectos desta crise hai que unirlle ao estancamento tamén
de Papelga, a outra celulosa, pois os fiNlandeses de
Tampella consideran que a
coxuntura mundial non permite construir novas factorias. A extensión do eucalipto favorecida pola Consellaria de Agricultura en colaboración con estes intereses
industriais, deixará a moitos
proprietários rurais sen comprador.+
.(Páxina 7)

Mena Sandoval:
1
A esquerda xa non pode ser
aéusada de pro-soviética'
Formou parte durante dezasete
anos das Forzas Armadas Sal vadoreñas. Participou na guerra
con Honduras como voluntário .
Posteriormente integrouse no
Escuadrón de Paracaidistas da
Forza Aérea e lago ascendeu a
Capitán da célebre Guardia
Nacional. Dirixiu un intento de
goipe de Estado progresista e
en 1981 pasouse á guerrilla. Foi
un dos sete representantes da
FMLN na mesa de negociación
co governo de Cristiani que ser-

viu -coa mediación da ONU para poñer fin a dez anos dunha guerra que causou oitenta
mil mortos . Francisco Mena
Sandoval sinala que "o militarismo debe ser abandoado pola
sociedade ". "Sei - afirma- que
ca negociación estamos corren do un risco , pero o povo salvadoreño leva setenta anos co rrendo riscos , desque no ano
1932 o Exército asesinou a trin.ta mil campesiños". •
(Páxina 12-13)

Apesar das adverténcias de

Património o Camiño de Santiago
muda en pista de todo-terreos
Apesar de todas as advertén cias, informes, reportaxes e reunións, a conversión do Camiño
de Santiago no seu tramo galega
nunha pista de veículos todo terreno, impracticábel para camiñantes que non queiran terminar
cos pés esnaquizados polo xabre, segue adiante. Entre bambali.nas un soterrado enfrentamento entre Consellerias que a
voz de mando de Fraga dificilmente pode silenciar.•
·
(Páxina 17-18)
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Cincuenta mil barcos
con toda clase de cárregas n.aveg_an cada ano .a rentes da costa

A segunda encrucillada ·marítima
do mundo non ten ·sistemas para
regular o tránsito de barcos
HORÁCIO VIXANDE-G. LUCA DE TENA

O do Aegean Sea é o sexto accidente dun barco con carga perigosa que acontece en duas décadas na costa
galega. A auséncia do prático e un erro na manobra de aproximación condenan as rias por vários anos. Un sistema
de control teriao evitado.
Sen prático abordo, co radar interferido por un chubasco, o petroleiro grego Aegean Sea fallou
a enfilación da entrada na Coruña e arrumbou para a praia do
Orzán. En terra non habia meios
para corrixirlle o erro. A administración central deita as culpas
sobre as costas do capitán para
se zafar de responsabilidades .

O Aegean Sea
fallou a enfilación
da entrada e
arrumbou para a
praia do Orzán. En
terra non habia
meios para
corrixirlle o erro
O casco do Aegean Sea, tronzado entre as rocas chisnadas da
Torre de Hércules, inaugura outra década negra para as rías de
A Coruña, Ares e Ferrol. O embarrancamento do petroleiro grego só foi posíbel porque o Estado non desenvolveu nengunha
das medidas de control de trán sito marítimo que prometera cando os accidentes do Erkowit,
Urquiola, Cason ou Polycom mander e porque as normas de
seguridade para transporte de
mercadorias perigosas estaban
absurdamente relaxadas por
desleigo do capitán do porto.
Na madrugada do día 2, que o
Aegean Sea cargado con 79.300
toneladas de crudo arrumbase a
xeito pala canal Oeste de entrada
no porto da Coruña, ou emba'rrancase contra a torre de Hércules, dependia só de Konstantinos
Stavridis, o capitán grego de 43
anos, o seu primeiro oficial e o
mariñeiro que executaba no leme
as suas ardes. A rias da Coruña,
Ferrol e Ares con máis de oitocentos mil habitantes que viven
en boa parte de ofícios relacionados coa mar, non estaban representados por intermediário nen-·
gun nesta operación. O director
do Porto, que é a persoa disposta polo Estado para o goberno
das entradas e saidas de barcos
adicados a comércio ou servícios, delega operativamente no
prático para dirixir as operacións
con risco para terceiros. Pero o
prático non estaba cando o Aegean Sea se achega a 5 nós de
velocidade á costa.
XURXO LOBATO/ V.N.

No cuarto do rádio , situado no
carta andar do castelo do barco
grego , entra unha chamada da
caseta de práticos do porto da
Coruña. Son as 2.15 da madrugada. O petroleiro portugués
Cereal ven de largar amarras eneal da doca de Repsol, e o Aegean Sea recebe orde de entrar.
As 2.48 o petroleiro grego vira os
derradeiros elos da áncora que o
tivera fondeado 48 horas na ria
de Ares . O vento sopra do Oeste
fresco , con forza sete (50 a 60
quilómetros horas) e aguanta a
proa do barco endereitada á parte Norte das Xacentes para onde
sae a toda máquina.
Segundo a declaración de Konstantinos Stavridis perante a titular
do xulgado de intrucción número
6 da Coruña, Maria Xosé Martinez Saez, ás 3.35 recoñecera
polo través de Babor (esquerda)
a enfilación da ponta Fiaiteira, no
fondo do porto de A Coruña, e o
radar indicáballe que a Torre de
Hércules ficaba a duas millas
(case catro quilómetros) aberta
pola mesma amura (pedazo da
borda que vai desde a proa até a
metade do casco). Na pantalla do
radar, colocado na escada de 16
millas , observara as espirais
brancas de alomenos cinco chubascos. A mar ia levada, con ondas de cinco a seis metros. O
anemómetro marcaba vento de
forza sete con rachas de forza 8
(62 á 74 quilómetros/hora) .

Cara ao Orzán
"O barco tiña que vir moi cingui do de Norte, e o seu ángulo de
xiro era moi pechado -declarou o
capitán Sánchez Lebón, prático
do porto da Courña que sobrevivira ao incéndio do Urquiola despois de nadar tres horas, fuxindo
das lapas. O Aegean Sea é un
barco que non ten bow thruster
(propel na proa); hoxe non hai
buque que non a teña e con ela
un barco de grande eslora pode
virar en distáncia curta".
O capitán Stavridis non confirmou esta conxetura dos práticos, que polo demais carecían
de evidéncia direita. A partir do
ponteo que o mariño fixo sobre a
carta 412-A do Instituto Hidrogáfico no Xulgado de Instrucción, a
virada para enfilar as torres de
Mera e se meter na canle de
Ponta Her.mínio completouse a
máis de catro millas ao Oeste da
Ponta de San Pedro. O fallo
chega nos sete minutos seguintes de navegación. A partir das
4.1 O un chubasco descarga so(Pasa á páxina seguinte)

Franquícia para as desfeitas
Todo navegante que dia ou noite, vente ou chova,
procure o achego da beiramar con máis dun cartón de
tabaco (limiar entre uso privado e vício de contrabando),
receberá a visita do Servício de Vixiáncia Alfandegária
ou da Garda Civil do Mar que lle ha pedir explicacións
precisas sobre os seus proxectos comerciais e
singladura; todo cidadán que se aventure nun bote sobre
augas costeiras e emita sobre terra un sinal de rádio ou
televisión, será deseguida abordado por unha cañoneira
rápida para que amose o permiso de radio-difusión; todo
pescador, en fin, que cargue nas suas adegas algunhas
dúcias de fanecas de tamaño non-regulamentar, acaso
teña que parar máquina para informar a unha
patrulla da Consellaria de Pesca dos seus hábitos de
comportamento coa bioloxia mariña.
Pero un barco que transporta 80.000 toneladas de
petróleo nunca será estorbado mentres navega pola
costa, por moito que arrumbe os seus 261 metros de
eslora por augas perigosas para a navegación ou
resolva fender coa proa unha praia urbana. O Governo
concede aforamento para navegación libre a todo barco
de máis de vinte mil toneladas, e especialmente se
transporta carga perigosa como ven de demostrar o
Aegean Sea. Poderiase pensar que a autoridade
responsábel do porto de A Coruña, o comandante militar
Antonio Diaz-Pache, ten ben máis preocupación ca os
capitáns que mandan buques de pavillón extranxeiro
(Ven da páxina anterior}

-para que as entradas e saidas por mar teñan todas as
garantias de seguridade para vidas e bens. Pero non é
asi. O capitán Konstantinos Stavridis reclamou unha ·
practicaxe que o Estado, a traveso do seu
representante, lle concedeu só parcialmente. Non se
pode respostar vaia entrando a un barco que pode
arruinar por un erro dun minuto a economia dun tércio
da povoación galega. O prático Rodolfo Garcia tiña que
estar abordo do Aegean Sea e o capitán do porto estaba
na abriga de vixiar que así se cumprise.
Esta neglixéncia, igual ca o fallo cartográfico que o
Estado quixo converter inútilmente nun proceso contra o
capitán do Urquiola, costará a pagar unha marea de
cartas de todos nós. Mentres arde tendido en dous o
Aegean Sea ao pé da Torre de Hércules é tempo de
cavilar se cunha mínima parte do que custaron ao erário
público as desfeitas do Erkowit, o Urquiola, o
Polycommander, o Andros Patria e o Cason non
teriamos o sistema de control de tránsito marítimo máis
eficiente do mundo.
A partir do escándalo do Cason, a Dirección Xeral da
Mariña Mercante anunciou un Plan de Salv.amento
Marítimo e de Loita contra a Contaminación,
cópiaoportuna dos sistemas.de seguemento do tránsito
de mar que hai ben anos funcionan no Reino Unido,
Alemaña, Dinamarca, Holanda, Noruega e Suécia,

costas que os naso mariños coñecen ben polo rigór con
que se identifica e dirixe todo barco en tránsito.
No centro deste plan estaba a torre de control de tránsito
marítimo de Fisterra, situada en Porto do Son,
plenamente operativa no primeiro semestre de 1991,
segundo anunciara o ministério de Transportes Turismo
e Comunicacións; outro elemento clave desta rede de
seguemento era a estación de Cabo San Adrián, para a
que o concello de Malpica cedera terreas no cúmio do
Monte Beo. Funcionara xa esta sub-central, como
prometera a Administración, cun radar de banda S, outro
de banda X e un centro de comunicacións, e teriase
evitado acaso o encallamento do Aegean Sea.
Estes obxectivos aparecen asumidos como próprios na
Guia Metodolóxica para a Prevención dos Accidentes
Marítimos e dos seus Efectos, publicada no ano 89 pala
Consellaria da Presidéncia. Nela figura o porto da
Coruña como zona de risco potencial de máxima
prioridade.
Fiando en asesores mal informados, o presidente da
Xunta comentou que xa vai senda hora de reclamar
dobres fondos a petroleiros coma o Aegean Sea (que
ten dobre fondo, casualmente) pero non fixo referéncia á
neglixéncia do capitán de porto ou á urxéncia da rede de
seguimento do tránsito marítimo.•
ANOSA TERRA

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

O Estado trata de eludir a sua responsabilidade e do Comandante de Mariña

bre o Aegean Sea con rachas
de forza 9 (88 quilómetros/h). O
fenómeno interfire o radar e a
ponte de mando confunde a sua
situación a respeito da terra.
Despois duns minutos de tensión, o barco pergunta por rádio
ao prático se divisa o petroleiro.
Venta e chove arreo e a lancha,
que está na altura da Pragueira,
ainda na boca da ria, non albisca o monstro de corenta metros
de manga. Pero pasados uns
segundos , a medida que se
achega á canle de ponta Hermínia, o prático olla a bandeira
branca e azul da cheminea do
petroleiro e comprende inmediatamente que as 114 mil toneladas do Aegean Sea non navegan cara Mera senón para o in-

Inculpar ao capitán a toda costa
O Regulamento Particular de
Praticaxe do Port.o da Coruña
estabelece para os buques
transportaren derivados do petró 1eo , mercadorias perigosas
ou averiados, cun calado superior aos nove metros, a abriga
de tomar ao prático nos límites
exteriores do porto.
A zona de praticaxe do porto da
Coruña foi ampliada a partir do
acidente do Urquiola. Esa área é
a comprendida por un paralelo
situado duas millas ao Norte da
Torre de Hércules até o meridiano da ponta Penaboa (ao pé do
Monte San Pedro) polo Oeste e
do Seixo Branca polo Leste. Logo o prático Rodolfo García non
estaba onde debia estar.

(Pasa á páxina seguinte}

A administración

Ainda que o capitán ten o mando do barco, o prático indica que
debe facer nos casos de ter informacións que só el coñece, así
o indicou o Director Xeral da Mariña Mercante, Rafael Lobeto.

Central deita as
culpas sobre as
costas do capitán
para se zafar de
responsabilidades.

A UGT denunciou en rolda de
prensa ser habitual que o prático

colla o barco na bocana do porto
só para dirixir o atraque, pésie o
comandante militar da Coruña,
António Díaz-Pache Montenegro, negar este extremo . .
O prático cando o Urquiola,
Sánchez Lebón , ,entende que "o
Aegean Sea entrou porque llo
dixo alguén , e quen o pode autorizar é o capitán do porto (o
Comandante de Mariña), o
único que pode autorizalo: por
razóns operativas, o capitán do
porto delega no prático tamén
por razóns operativas".
O sindicato UGT tamén ten esix id o repetidamente o cumprimento das normas de seguridade marítima internacional que
abrigan aos petroleiros seren escoltados por dous remorcadores
na sua entrada. Non habia nengun remorcador xunto ao barco
no momento do acidente.
Para o sindicato, as presións
de Repsol sobre a Administración fanlle relaxar o seu contro I sobre o tráfico marítimo

Nun primeiro momento as autoridades recoñeceron a culpabilidade do prático.

con destino á refinaría.
Todo indica que o comandante
de Mariña, mália negalo, coñece a desídia no sistema de praticaxe do porto da Coruña e renúncia ao labor de inspección
que, como máximo responsábel
_do porto, estaba abrigado a desenvolver. Para un porto que
· sofre o seu terceiro acidente
marítimo grave en quince anos,
a rotina de praticaxe deixa, segundo _queda ben ás claras pala
manobra do Aegean Sea, en
mans dos capitáns dos barcos
a parte de meirande risco da
entrada en porto.
As declaracións do avogado do
Estado, Fernando García Agudín, tratando de implicar exclusivamente ao capitán do buque,
tratan de situar as responsabilidades por pasiva; para el o capitán teria que ter protestado
diante das instrucións do prático e o seu siléncio seria unha
autoi ncu lpación.
Venres 4 de Decembro, ·o Director Xeral da Mariña Mercante,
Rafael Lobeto, en declar~cións
públicas acusaba da catástrofe
tanto ao prático como ao capitán, na mesma roda de prensa
na que estabelecia estas responsabilidades recoñecia que
ainda non talara ca avogado do

PEPE CARREIRO
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Estado, García Agudín. Dias
máis tarde Lobeto modificaba
as suas posicións e implicaba
ao capitán do barco como único
responsábel da catástrofe.
A neglixéncia do prático e a renúncia do Comandante de Mariña a facer cumprir o Regulamento de Praticaxe do Porto da
Coruña converterian ao Estado
en responsábel civil subsidiário,
ainda que a culpa da catástrofe
fose compartida tamén polo capitán do Aegean Sea.
O Fundo Internacional de Indemnización de Danos Causados pola Contaminación de Hidrocarburos, aoque os estados
aportan diversas cantidades
através da Organización Marítima Internacional (OMI) en función dun canon determinado
polo movimento de hidrocarburos de cada país, teria que
adiantar de imediato as imdenizacións, pero no caso do Urquiola non o fixo e o Estado
pleiteou durante 16 anos retra- sando o pagamento.
A estratéxia da Administración
é clara, eludir toda responsabilidade e exculpar ao prático e
ao seu superior local máximo,
o Comandante de Mariña, para
non ser responsábel civil subsidiário. +

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

(Ven da páxina anterior)

terior da ensenada do Orzán.

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

tutos de Monte Alto ficaron valeiros a partir das dez e meia.

Unha mancha

Várias emisoras de rádio en terra
A cabeza do capitán
seguiron a conversa a berro"s entre o prático, a bordo da lancha, e
A primeira decisión do trébede de
a ponte de mando do petroleiro.
representantes públicos constituiA arde de virar todo a babor, non
do para tratar do accidente -o disó chegou tarde senón que seria
rector da Mariña Mercante, Rafael
a causa direita do encallamento.
Lobeto; a governadora Pilar Lledó
O barco, que navegaba a cinco .e o alcalde coruñés- foi ordear a
nós (case dez quilómetros _hora),
detención do capitán Stavridis. No
fallaba a virada e ia case sobré o
meio de chamadas á calma, Rafabaixo do Boi. Son as 4.17 da ma·
el Lobeto fai unha primeira asignadrugada e no governo do Aegean
ción de responsabilidades nas
Sea toman outra decisión errada: · persoas do prático e do capitán
meter toda máquina atrás. Os
que non cumpriron o regulamento.
propeles a todo gas non dan paA partir do accidente do Urquiola,
rado o barco que puxado por venno ano 76, está en vigor unha motas de 80 quilómetros avanza, radificación do regulamento de pracña no baixo do Becerro e derranticaxe do porto da Coruña que amca na Galeira, xusto no momento
plia a intervención obrigatória do
da baixamar.
prático nos barcos de grande tonelaxe e carga perigosa que crucen un paralelo s_ituado duas millas (case catro quilómetros) ao
árias emisoras de
Norte da Torre de Hércules. O carádio en terra
pitán estaba no seu pasto; o prático non. O prático é un funcionário
seguiron a
do Estado que depende direitamente do .capitán de porto, o coconversa a berros

que lixa até o peixe de Irlanda
Os reflexos dos marisqueiros e
a rápida intervención das autoridades da Consellaria de Pesca, que recomendou a .retirada
o marisco, evitou a perda de toda a produción. Con todo, as
mareas vivas están a deixar
marcas de petróleo nunha liña
de costa excepcionalmente alta
e e enorme o estrago causado
polo petróleo a toda a producción de baixura.
As manchas do Aegean Sea
chegan alén da costa, aos grandes mercados peninsulares e
estigmatizan todos os produtos
de mar que leven o carimbo do
porto contaminado. Mesmo os
barcos do Gran Sol, que pescan
no Sul de Irlanda, serán perxudicados polo embarrancamento.

V

En Lorbé levantouse boa parte

do mexilón das bateas. Foron
toneladas de mexilón; cada corda dunha batea pesaba 200
quilos. Foi un esforzo para o cal
non houbo interrupción. Mesmo
a Consellaria levantou a proibición de mariscar fins de semana para pacieren os mariscadores salvar todo o que cultivaran.
As autoridades calculan que
nestes momentos faltan por re~
coller menos de 20.000 toneladas de petróleo. As características desta clase de petróleo do
mar do Norte, lixeiro e volátil, favoreceron que unha parte se
evaporase; pero boa parte corre
puxada polo vento mesturada
coa auga e outra máis está a decantarse, aglomerada con matéria orgánica, no fondo. A capa
de fondo producirá a marte da
fauna por anóxia mentres que a

entre o prático, a
bordo da lancha, e
a ponte de mando
do petroleiro

Os cálculos que manexa a
Consellaria de Pesca, que está
a coordenar o. conxunto das
axudas e o control da actividade, estabelecen que o piar é o
efeito tóxico do petróleo, que
ademais provoca mal sabor no
peixe, pero este efeito pode ser
evitado polos próprios peixes,
ao poderen fuxir das manchas.
As espécies máis afectadas
son as fixas: percebe, ourizo,
algas e todos os moluscos bivalvos. A nécora tamén foi moi
prexudicada ; pero como se
descobrera cando o accidente
do Urquiola a fuxida do polbo ,
principal depredador deste
crustáceo , favorecerá máis
adiante a sua recuperación.
Mália que a pesca foi proibida
até o dia 15 ao longo dunha
franxa que vai da Coruña a Ortega! , foron salvadas , sempre
segundo a Adminsitración , as
zonas de A Pasaxe, Pontedeume, O Parrote e O Pedrido. As
Pias tamén foi aillada da marea
negra en boa parte.

O prático gabeaba a escala do
petroleiro poucos minutos despois do encallamento. O vento
duro do Oeste a traballar sobre a
formidable obra marta (parte do
casco non mergullada) ia revirando a popa. As primeiras axud as -o remolcador de altura
Alonso de Chaves e os helicópteros Pesca I e Helimer- atoparon o barco coa popa a Norte.

Os arenais de Valdoviño e a
entrada á ria de Cedeira están
anegados de cru e en Betanzos
os mariscadores protestaron
pala falta de coordenación das
autoridades , que perm itiron
permanecer rota a barreira protectora durante 48 horas.

A máquina do barco a todo dar,
xunto coa axuda dos vinte mil cabalas de poténcia do Alonso de
Chaves non zafan o casco dos
cairos da ponta Eiras. O dobre
fondo do Aegean Sea atura o
rasponazo das touzas de seixo
que rodean o baixo da Galeira. O
transporte é un O.B.O, (siglas inglesas de Ore!Bulk!Oil, ou barco
polivalente para transporte de áridos, carga de grandes volumes e
mandante de Mariña. Para o avopetróleo cru) construido hai 17
gado do Estado, a actuación do
anos no Xapón e reformado para
capitán foi neglixente.
cargar petróleo. Con todo e a forte estrutura do casco, pouco anA Xunta intervén nas rodas de
tes das oito da mañá o mar coPrensa· a traveso do conselleiro
mezaba a tinguirse de marrón · de Pesca ou do seu director xeescuro despois que abrise unha
ral. Fraga visita a todo correr unfenda no costado de babor.
ha parte da xeografia contaminada e declara que estes petroleiAs dez e cinco da mañá comezaron as explosións, inducidas pala
enorme carga estática do barco
encallado. Para esa hora, a Torre
de Hércules era un ir e vir de veciños do cercano polígono de
Adormideras que recebiria arde
de desaloxar pouco despois;
chegaran tamén representantes
do Concello e a Administración.
Unha parte dos tripulantes abandoara o barco por arde do capitán a partir da seis da mañá; ás
8.15 resolveuse que toda a dotación saise do barco, agás o capitán, a mariñeiria da ponte e o
prático. Todos eles serian resgatados duas horas despois, ao se
declarar o primeiro lume. .
O vento racheado do Oeste estiraba o corredor de combustíbel a
arder, anunciado por unha torre
de fume negro desde unha distáncia de máis de trinta quilómetros, cara as rias do Ferro! e
Ares. Coléxios, gardeirias e insti-

disolución pode botar a perder a
colleita pero non os cultivos. A
Administración asegura que non
houbo a penas parte afectadas
pala decantación de petróleo.

A Comisión Europea anunciou
axudas aos dgnificados, mais
ainda non concretou a cuantía
nen as datas.

1

:
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Un oprerativo composto por biólogos trata de subsanar as graves consecuéncias para o meio ambiente.

1
1

L---------------------------------------------------------------------------ros deberian levar dobre fondo.
O Aegean Sea ten dobre fondo.
Os armadores non comprenden
por que se deu arde de entrada
en porto en condicións meteorolóxicas tan duras. Explican o accidente como consecuéncia dun
caso de forza maior:
o temporal deixou á
tripulación sen vi.sibilidade durante quince
minutos e a virada fa1lou. Constantinos
Stavridis declarou no
xulgado de Instrucción número seis, que
todo se debera a un
act of God. Este termo, que equivale a
forza maior, foi traducid o como unha declaración de intervención divina por parte
2 do mariño grego.
::>
-~

Fican vinte mil toneladas por recoller ainda.

z Hai diferéncias entre producto> res de mexilón e Consellaria
~ sobre volumes de perdas , xa
~ que a estimación sobre a pro~ dución é distinta. Entre cinco e
~ dez millóns de quilos foron
~ afectados pala marea negra,
ainda que parte deles foron re cuperados. +

Cinco horas despois
s do encallamento, o fu~ me encollia o ánimo
~ da povoación das tres
~ rias. A decisión sobre
o lume non ~ra doad~.

Se o petróleo arde, é pésimo para
a atmósfera e bo para o mar; se
non se qüeima, é bon para as persoas, o campo e as povoacións e
ruin para os peixes. Rolando o
vento para Norte, o brazo de fume
botábase perigosamente sobre a
cidade e os bombeiros traballaron
duro até controlar o lume.
No entanto, medra a sensación
de impoténcia vivida nos naufráxios do Erkowit, Urquiola e An-

Fraga visita a todo
correr unha parte ·
da xeografia
contaminada e
declara que estes
petroleiros deberían
levar dobre fondo.
O .Aegean Sea ten
dobre fondo.

dros Patria. Oito estamentos da
Administración, funcionando con
ben máis conxunción que na
desfeita do Casan en Fisterra
(1987), non poden conxurar a
imqxe do andácio de cirno e
óleo que lixa praias, bateas, carrumeiros, rochas, beiradas e argazos. É un voila a empezar
cando se cumpren dezaseis
anos do embarrancamento do
Urquiola e ainda moitas indemnizacións non foron pagas. O
conxunto de voces indignadas
coinciden nalgunhas preguntas:
Como é posíbel que calquera
clase de barco, coa carga que
imaxinarse poida, teña liberdade
total para achegarse á costa sen
que existan instalacións que vixien o seu rumbo nen barcos
qu13 impidan as manobras en falso? Que foi da torre de control
de tránsito marítimo que a dirección da Mariña Mercante prometera públicamente para a Torre
de Hércules despois do desastre
do Urquiola (1976)? Por que non
funcionou a torre de control de
Fisterra, instalada en Porto do
Son que o Governo Autónomo
declarou en plena operatividade
para Q ano 91 ?+
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ACONSTRUCIÓN EUROPEA
Os traballadores galegas temen o endurecimento das condicións laborais

Os suizos reclaman un novo pacto federal,
ante O perigo de separación ·dos cantóns francófonos
• MANUEL VEIGA

O non suizo ao Espácio
Económico Europeo,
antesá da entrada na CE,
abre unha nova fenda no
edifício construido en
Maastricht. Na própria
Suiza o dispar resultado
da votación entre a área
xermánica (que votou non)
e a románica,
fundamentalmente
francófona (que votou s1)
mostra e aviva as
diferéncias entre as duas
comunidades. Tamén se
dá a ver a distáncia entre a
clase política e
empresarial, que pediu
maioritariamente o voto
afirmativo , e a povoación.
Os emigrantes provintes
da CE (entre eles 70.000
galegas) ven curtada, polo
menos
momentaneamente, a
posibilidade de se
converter en cidadáns de
pleno direito.
O governo suizo tiña xa solicitada
a sua entrada na CE, agardábase
por un voto positivo prévio ao

EEE (Espácio Económico Europeo}, composto polos doce paises da CE e os sete da EFTA
(Asociación Europea de Libre Comércio) da que Suiza é membra.
A votación foi moi alta (o 78,3%),
pero a povoación x~rmánica (o
66% do total) decideu o resultado
final moi xusto a prol do non. Os
xermánicos temen a influéncia
alemana, á inversa da área francófona que se sinte máis próxima
e identificada coa cultura francesa, o mesmo que sucede coa zona dé influéncia italiana.
"Suiza, afirma Hans-Peter Platz
no xornal Bas!er Zeitung, móstrase desde o 6 de Decembro
como unha nación profundamente dividida. O resultado presenta
unha Suiza románica claramente
aillada que non encontra pontos
de contacto coa Suiza xermánica. (.. .) O non ao EEE será quizá provisório . Pero as consecuéncias afectaránnos máis a
nós mesmos que ás nosas relacións con Europa".
"A fin de evitar un estoupido, sinala José Ribeaud en La Liberté,
Suiza debe dotarse dun novo
Pacto Federal baseado no respeto das minorías linguísticas.
Se isto non se fai , ninguén poderá evitar que os latinos concreten
a sua identidade política. Porque

son xa 1.200.000. A chegada da
crise (o paro pasou do 0,8% ao
3,9% en moi poucos meses e ao
6,2 se se considera tan só a Suiza románica) fai temer unha me. llora dos direitos laborais dos traballadores provintes doutras áreas deprimidas da CE que pasarían a ser cidadáns da mesma
consideración que os suizos.

a Suiza francófona existe. As
suas fronteiras aparecen definidas sobre o mapa do·voto europeo. Sen dúbida rexeitará a entrada a ceacu no século XXI".
A maioria dos políticos opóñense
a esta interpretación. Jean-Philippe Maitre, responsabel do Departamento de Economía Pública
do Cantón de Xenebra sinalou
ao coñecerse o resultado que
"será preciso resistir á demagóxia pseudo-secesionista".
Franc;ois Gross, redactor xefe de
Rádio Suiza Internacional, afirma, sen embargo, que as decisións que veñen deben ser políticas. "Son medidas políticas,
máis que cuestións económicas,
as que agor¡:1. se deben impoñer.
É a ocasión para oferecer unha
verdadeira revisión das estruturas da Confederación Helvética".
Para Chistian Deadon, presidente do Comité contra o EEE e a

Europa de Maastricht, "Europa
deberá construirse agora contando cos cidadáns. Despois do
non danés a Maastricht este é
un novo impulso para a construción doutra Europa".
En efeito, o non suizo ten semellanzas co danés. Os suizos de
fala xermana que decidiron o voto negativo sábense privilexiados dentro de Europa e temen
as correntes que se poidan abrir
coa libre circulación de capitais,
. mercancías e traballadores que
prometía o EEE.

Os inmigrantes polo si
Súiza conta con 6,7 millóns de
habitantes e o seu enorme desenvolví.mento (ten a renda percapita máis alta do mundo) débese en gran medida ás deficientes
condicións de traballo que sofren
desde hai várias décadas ostraballadores inmigrantes que hoxe

"Coa morea de estatutos que dividen aos traballadores e que fan de
nós máquinas de traballar e calar tiñamos esperanzas na CE que melloraria a nasa situación legal, por
exernplo como temporeiros", sinala
Xesús Gómez, galego e membro
do Sindicato lnterprofisional de
Trabal/adores e Trabal/adoras de
Xenebra. "O voto positivo, engade,
terianos dado aos emigrantes o direito a elexir os comités de empresa, o direito á información no interior da fábrica, etc".
O SIT, sindicato ao que pertence
Xesus Gómez, teme que o non
sexa aproveitado polos empresários para liberalizar ainda máis a
economía, pode ser "a ocasión
soñada por eles para reducir o
papel do Estado, as cargas sociais, as garantías salaríais, etc.".
O SIT sinala, por último, que a
campaña polo dereito ao voto
dos inmigrantes "gaña unha importáncia decisiva".+

É membro do SDP, que representa á renovación nacionalista da esquerda

O ex-comunista KusOn -reeleito Presidente de Eslovénia
•G.L.T.

cións democráticas para o Parlamento e a Presidéncia de· Eslovénia desde a declaración de independéncia deste Estado en Abril
de 1991 . Milan Kusan obtivo o
64% dos votos ; o candidato democristián lvan Bizjak acadou o 21 %.

Milan Kusan foi re-elixido
presidente de Eslovénia
como candidato do
Partido para a
Renovación Democrática
de Eslovénia (SDP) ,
refundación nacionalista
do partido comunistatitista que governou este
Estado da Federación
lugoslava durante corenta
e catro anos. Kusan é o
terceiro dirixente dun
partido comunista, xunto
cos de Lituan ia e
Eslováquia, renovado pala
identificación nacionalista,
que resulta vencedor
nunhas eleicións libres.

A opinión das tribunas políticas
de Lubliana , capital do país , é
que Kusan trunfou claramente
nas eleicións a causa da sua extensa popularidade como figura
emblemática da independéncia
de Eslovénia.

A re-eleición de Kusan, que sorprendeu a todos os meios da CE,
produciuse nas primeiras vota-

O parlamento da república proclamara o 1O de Xullo de 1991
unha declaración conxunta de in-

O Parlamento quedou constituido
con maioria do Partido Liberal
Demócrata, afiliado á Internacional Socialista, seguido polo grupo
demo-cristián, que obtivo a mesma porcentaxe ca os ex-comunistas do SDP. O Partido Nacional Esloveno, de tendéncia dereitista, recolleu un 10% dos votos.

dependéncia na que afirmaba o
dereito á autodeterminac ión ,
"nunca discutido por nengunha
das repúblicas iugoeslavas agás
na estratéxia de instauración", sinalaba o manifesto.
O Estado esloveno foi o primeiro
en independ izarse da Federación e padeceu .a ocupación das
tropas sérbias a partir do 26 de
Xuño de 1991 . Previamente, o
povo de Eslovénia apoiara co
88% dos votos a declaración de
independéncia proposta polo
presioente Kusan. Perante as
primeiras ameazas do exército
sérbio , os vellos partisanos comunistas de Eslovénia artellaron
unha eficaz defensa do território
que impediu a toma dos centros
neurálxicos da capital polas tropas federais. Privadas de apoio
táctico as tropas sérbias cederon
en menos dunha semana as
suas armas aos reservistas eslovenos. Belgrado anunciou unha
trégua que significaba a virtual
independéncia eslovena. t

Se non atopas os nosos discos na tua tenda habitual ,
ou queres máis infoc.mación cubre estes datos·e envíanos ó noso enderezo

ARMEGUl_
N • BRATH • DHAIS • GALERNA •
GAITEIROS DE SOUTELO DE MONTES •
LUAR NA LUBRE • MANUELA E MIGUEL •
MILLO VERDE • NA LUA

0

RAPARIGOS •

TARANIS • LJXIA • XOCALOMA • YELLOW
PIXOLIÑAS.

SONS GALIZA, O NOSO SON

------------

-

_,....__,....._

Ante Markovic, Presidente de lugoslavia e Milan Kusan (á dereita) na entrevista que
mantiveran despois da batalla de Eslovenia.
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DIAS
XOSÉ LOIS

•Torres Santomé
será a alternativa a
Meilán Gil
O Decano da Fa!:;ultade de
Humanidades da
Universidade de A Coruña,
Xurxo Torres Santomé, será
o candidato que se enfronte a
Meilán Gil para o cargo de
reitor da universidade
coruñesa, ainda que o actual ·
decano agarda ao último
momento para anunciar que
pretende recuncar no
cárrego.+

• Os agricultores
contra os
acordos do
GATT

• Non se cumple a
Leide
Normalización
Lingüística

Várias manifestacións de
agricultores tiveron lugar en
distintas capitais europeas para
protestar contra os acordes da
CEE e os EEUU. A queima de
bandeiras americanas ante as
distintas embaixadas foi unha
contante. Unha das principais
manifestacións tivo lugar en
Bonn, participando nela.máis ·de
50 mil agricultores que
colapsaron totalmente a pequena
capital alemana.•

• Enfrontamento
hindumusulmán
Perta de 500 persoas levan morto
xa a causa dos enfrontamentos
entre as comunidades índia e
musulmana no subcontinente
asiático, ainda que tamén en
Europa (na Grande Bretaña
incendiaron seis templos hindues)
así como en diversos paises
árabes se producen desputas.
Os sanguiñentos episódios
comezaron cando os integristas
hindues derrubaron a mezquita
de Babri Masjid, situada en
Ayodhya, ao Norte da India.
Xustificaron esta reacción
afirmando que estaba feíta sobre
as ruinas dun templo hindu, que
os musulmáns esfarelaran con
anterioridade.
A destrución desta mezquita
voltou abrir as feridas de 1947
cando as revoltas relixiosas e o
enfrontamento entre hindus e
mahometanos levou a que o
subcontinente asiático se dividise
en dous estados: o índio e o
paquistaní.+

•Tropas
norteamericanas
en Somália
Máis de 28 mil soldados
norteamericanos tomarán
Somália dentro da chamada
"Operación Restaurar a
Esperanza", que trata de garantir
a distribución de axuda
humanitária entre os dous millóns
de somalies que corren o perigo
de morrer de fame.
Esta operación, aprobada
unánimemente polo Consello de
Seguridade da ONU, levanta
suspicácias nas diplomácias
mund~~s máis progresistas que
desconfian das verdadeiras
razóns dos EEUU para meterse
de cheo nesta campaña, sobre
todo cando decidiu recortar
drásticamente os presupostos.
Esta atitude nortemaericana
contrasta coa mantida no conflito
dos Balcáns. Barállanse
principalmente duas razóns.

A-.maioria dos nenas galegosfalantes son escolarizados en
español, contravindo mesmo
a Lei de Normalización
Lingüística, segundo un
informe financiado por
Política Lingüística e
elaborado polo Instituto de
Ciéncias da Educación.

Unha que EEUU pretenda
quedarse cun ponto estratéxico
do chamado "Corno de Africa";
outra, que desexe lavar a sua
imaxe ·entre os árabes despois
da Guerra do Golfo. •

manifestación en Compostela
para pedir o traslado dos presos
independentistas a Galiza, polo
se reagrupamento e pola
liberdade dos presos políticos
ente·rmos.

• Manifestación
polo traslado
dos presos

Os convocantes son os
"Familiares de presos
independentistas galegas e
familiares dos presos antifascistas" e é apoiada entre
outros, polos "Comités antirepresivos". •

O dia 13 terá lugar unha

En preescolar existe un ha
gran cantidade de nenas
galega talantes que receben
o ensino en español. No
resto dos grupos só aos
galegas talantes se lles
ensina nesta língua, mais só
a metade das horas. Por se
fose pouco a maioria das
asignaturas impártese con
material didáctico en español.

• Detencións
de nacionalistas
catalans
A Garda Civil detivo nos Paisos Cata-.
láns a catro persoas por orden da "Audiéncia Nacional", acusándoos de ter relación con grupo armado Terra Llure.
Entre os detidos atópase Jordi Vera,
Membro do Comité Executivo de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
que está considerado como un dos principais artífices da disolución de Terra
L/iure en Xullo de 1991 e do ingreso de
boa parte dos seus membros en ERC.
Afírmase qLJe estas detencións pode deberse a delitos anteriores a 1991 "non
prescritos", ainda que no nacionalismo
catalán inscrébenas dentro dunha "cam paña para desprestixiar aos nacionalismos non pactistas que están a acadar
un gran aumento eleitoral". •

• Manuel Carneiro
en liberdade
O dirixente da APU Manuel Carneiro foi
pasto en liberdade a pasada fin de semana despois de permanecer un ano na
cadea. Carneiro, tora detido nunha ampla redada contra os independentistas
· acusándoo de apoiar ao EGPGC e foi
recibido a sua chegada a capital departamental por compañeiros e amigos . •

Estes dados contrastan con
que o 87 por cento do
profesorado posue algunha
titulación en galega. O
informe conclue que é moi
escaso o avance
normalizador. •

O BNG celebra o seu X Aniversário cun chamamento
á integración dos que quedaron descolgados
O Bloque Nacionalista Galega
celebrou o X Aniversário da sua
fundación cun· xantar seguido de
festa na cidade da Coruña ao
que asistiron máis de mil
persoas. Tres foron os eixos
fundamentais dos seus discuros:
apresentarse como a verdadeira
alternativa de Governo; como
organización coerente que non
prescindiu dos seus princípios e
como integradora de todo o

nacionalismo. Neste sentido,
Xosé Manuel Beiras realizou un
chamamento para recuperar a
"alguns dos que ficaron polo
camiño", dirixido principalmente a
sectores do PSG-EG que xa
estiveron no BNG, e da FPG.

pero afirmando que "será o que
poña as condicións para pactar",
calificando ao PSOE de
"sectário" por rechazar sen máis
unha proposta de coalición
governamental para desbancar a
Fraga lribarne.

Os distintos oradores que
tomaron a palabra insistiron en
que o BNG "é unha organización
que quer governar e facelo xa"

owa idea estivo tamén presente

en todas as intervencións: "o
BNG nori pega bandazos
políticos", afirmando que "nunca

hipotecamos as nosas
elaboracións e análises por medo
a baixar nas eleicións", e
apresentándose como a "única
forza organizada de Europa que
non fixo nengun desarme
ideolóxico por temor á falta de
credibilidade".
Neste sentido tanto o alcalde de
Allariz, Anxo Manuel Quintana,
como Beiras Torrado, fixeron
tamén fincapé en que "a
presenza nas institucións non
nos inoculou os andácios delas".
O chamamento á integración_de
sectores do nacionalismo hoxe
fóra do·BNG estivo acompañado
dunha crítica ao intento de lanzar
Unidade Galega, "porque as
operacións de unidade non se
poden facer en cenáculos, senón
que hai que facelas desde a
base·~ (Anxo Quintana), "pois o
centro de gravidade das
organizacións políticas hai que
situalo onde está a xente que
sabe e sofre os problemas, e non
facer funambulismo afirmando
que eles teñen ·as solucións pero
que o povo non os entande"
(Xosé Manuel Beiras).
O acto tamén tivo unha vertente
de solidaried.ade cos afectados
pola maré negra, denunciando a
deputada García Negró que "non
é unha catástrofe natural como
queren dar a entender, senón que
depende de decisións políticas".•

GALIZA E M NDO
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POLÍTICA FORESTAL

Co timo de KIO e a renúncia finlandesa fracasan as duas c~lulosas patrocinadas polo governo Fraga

A Xunta, con eucaliptos e sen fábricas de . pasta
•A.E.

O proxecto de
Eurogalícia Forestal está
en perigo iminente de
desaparición pala crise
de do Kuwait lnvestment
Office (KIO), ou
delegación de
investimentos de Kuwait,
grupo ao que pertenece
Torras, que ten o 75 por
cento das accións da
que pretendia ser a
futura papeleira galega.
Aos efectos desta crise
hai que unirlle ao
estancamento tamén de
Papelga, a outra
celulosa, pois os
fiNlandeses de Tampella
consideran que a
coxuntura mundial non
permite construir novas
factorias. A extensión do
eucal ipto favor~cida pala
Consellaria de
Agricultura en
colaboración con estes
intereses industriais,
deixará a moitos
proprietários rurais sen
comprador.
A fins da próxima semana reunirase o Consello de Administración de Euro-Galicia Forestal para decidir o seu futuro ante a crises do grupo kuvaití KIO , pro prietário do grupo Torras , que
canta co 75 por cento do capital
de Eurogalícia, fronte ao 14,7 de
ENCE e outras pequenas papeleiras. Xosé Luis Lagares, director xeneral de Eurogalícia comentou que se Torras non continua, procurarán novas sócios.
Pero todo parece indicar que
non hai quen esteña disposto a
investir os 120 mil millóns que se
necesitan para pór a andar ese
proxeto, sobre todo cando levan
agardando que o Governo lles
conceda o 80 por cento do capital a fondo perdido, sen que até
de agora se producise.
A crise de KIO que levaria consigo a desaparición iminente de
"Eurogalícia Forestal " hai que
unirlle a negativa da empresa
finlandesa "Tampella", que constituiu ao 50 por cento con "Promocións Papeleras de Galícia", a

empresa "Papelga", que pretendia construir outra celulosa no
concello de Narón. Tamén nesta
ocasión a suvención solicitada
vense retrasando vários meses,
din os responsábeies do proxeto
que "por causas sempre non explicada suficientemente". "Papelga" solicitaba o 50 por cento do
investimento, que supuiñan 23
mil millóns de pesetas.
Pero este retraso en pór a' camiñ ar a papeleira de Ferrolterra
non parece debido só a negativa
de Madrid a conceder a subvención. Un representante da empresa finlandesa "Tampella", presente hai unhas semanas nun
seminário sobre a problemática
forestal en Ourense manifestou
que "a coxuntura mundial, con
fortes reservas nas distintas indústrias , desaconsella a posta
en marcha de novas factorias".
Desta afirmación podiase colexir
que deixaba paralisado o proxecto de Narón. A acumulación de
pasta de papel sen vender é a
que leva, cíclicamente a ENCE
de Pontevedra a paralisar as
suas actividades.
Esta situación fai fracasar totalmente o plano agrícola de Fraga
lribarne, baseado case exclusivamente no aproveitamento forestal para indústrias de pasta de
papel , através da extensión de
espécies de crecimento rápido.
Estes árbores xa están a un précio moito máis barato na Nova
Zelándia e na rexión austral
americana onde foron masivamente plantados a meados dos
70 con vistas a abaratar o euca1ipto galega a meio de importacións de choque.

A celulosa de Lourizan queda como único comprador do eucalipto fomentado pola política forestal da Xunta. O binóm io
celulosas-madeira de crecemento rápido, fracasa antes de nacer. Na foto, carga de pasta de Enc;:e en Marin.

CAPITALISMO DE CASINO
A. EIRÉ

O derrumbe do mito KIO deixará este neme como
paradigma do capitalismo de casino que fomentou
o governo do PSOE durante os 80 como escada de
achegamento aos paises máis ricos do mundo. O
governo de González franqueolle todas as portas
ao grupo de investimento de Kuwait, e non tivo
nengun reparo en traspasarlle empresas do seitor
A negativa a construir as papepúblico que se atopaban nunha
leiras é o segundo escalón do
situación estábel. O grupo xogou
fiasco da política agrária do PP,
con estas propriedades indusdespois de que a CE se negase
triais coma con fichas de ruleta,
a aprobar e subvencionar o Placun afán puramente especulatino Forestal apresentado por Fravo. As promesas de investimenga lribarne en Bruxelas.
. to a medio e longo prazo, quedaron só en palabras. Entre
Kio na Galiza
1984 e 1989 KIO obtivo máis de
150 mil millóns en operacións
Outra das consecuéncias da cribursátiles especulativas, causa,
ses de KIO para Galiza vai ser a
en parte, da actual bancarrota.
dificuldade que yan ter os pensionistas de Fesa-Enfersa para
Fronte a estas operacións burcobrar os complementos salasátiles, Javier de la Rosa, o anria.is pactaaos cando o pecha da
·.
facto ria.
terior Administrador, cifraba os
investimentos en 300 mil millóns
de pesetas. Pero De la Rosa e
Despois deste peche ao Grupo
os actuais administradores non
Torras só lle queda na Galiza a
se poñen de acordo. As suas diempresa Caelines de Viamianferéncias son de 200 mil millóns.
zo, que tamén vai sofrar a crise
do holding, agravada pala caíKIO levaríase do Estado Espada da produción que está a esñol 100 mil millóns, segundo De
perimentar. •
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CONFLITQ AGRARIO

Desde a Xunta pretende paliarse o problema vendéndolle as patacas a Rúsia .

Os ex-centristas néganse a perder
o eleitorado da Límia
•B. LAXE

A venta da
mitade dos
excedentes de
patacas a
Rúsia é o
xeito escollido
desde a Xunta
para tratar de
amainar o
conflito
desatado na
Límia que
levou a mais
de cen
cárregos do
PP a anunciar
que
abandoarian
esta
formación
política se non
se atopaba
unha solución
satisfactória
ao problema.
Os
agricultores
consideran
esta postura
como un éxito
dasua
dinámica
mobilizadora.

~

cárregos institucionais do PP
"tomaron esa postura foi palas
nasas movilizacións e por ver
que os abandonaba o eleitorado
pois seguia as consignas do
Sindicato Labrego Galega e non
as deles".

situación traspasouse ás pró prias fileiras do Partido Popular. (
Máis de cen cárregos eleitos . ·
anunciaron a sua decisión de
abandonar o partido se desde a
Xunta non se pon solución ao
conflito.

Sexa como far, o certo é que
desde a Xunta axilizaron a percura de solucións, ainda que estiveran afirmando todo este tempo que "nada podian facer ante o
conflito". Despois de lograr que
tres cadeas de supermercados
publicitasen as patacas da Límia, dirixiron os intentos a buscar compradores extranxeiros
para os excedentes.

A decisión foi tomada despois de
producirse as mobilizacións en
Compostela e Ourense. A manifestación na capital de Galiza
tentou desconvocarse desde as
fileiras do PP, pedindo tempo par
facer xestións. O Sindicato Labrego Galega mostrouse disposto a que o alcalde de Xinzo , Isaac Vila, un dos homes máis fortes dentro do "vitorinismo", fixese
as xestión en Compostela, pero
seguiu coas mobilizacións e cando desde o PP tentaron facer fracasar a marcha sobre Santiago,
mesmo impedindo que participasen os alumnos do instituto , o
mecanismo mobilizador xa estaba en marcha.

A via máis importante semella
ser a que se abriu cos contactos
con Rúsia que compraria 50 millóns de kilos de patacas ao précio de 20 pesetas en almacén.
Sobre desta operación fanse diversas consideracións. Por unha
banda que o prezo das 20 pesetas sexa en armacén, algo que
non satisfai aos agricultores, porque non saben cal será o précio
que van cobrar, tendo medo que
os que se benefícien sexan "determinados armacenistas ligados
ao actual PP". Por outra, os labregos saben que esta só é unha solución transitória e de que
pouco valerá se non muda a política agrária da Xunta.

CD

o
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Ainda asi, os labregos móstran-

~
a: se ledos polos éxitos xa acada-

:::;¡
X

Vitorino Núñez quer facerse co control do PP en Ourense.

Un destacado membro do PP da
para que esta merque a mitade
se a nosa postura de forza".
comarca da Límia era contun- ··dos exc~dentes.. de patacas que
dente ao avaliar as xestións que .· existen nesta'9omarca: "se agora .,. De~d~ a bancfo· abs ,!ábregos
está a realizar a Xunta con Rúsia
a. ~onsellária se.-dá ·presa débe- -consideráse tamén que se os

dos e partidários de seguir coas
mobilizacións mentres non se
atope unha solución axeitada.

Enfrontamento no PP
A tensión vivida na comarca pola

Logo, a postura de Pérez Vidal e
Fraga non fixo máis que enfurruñar ainda máis as outrora bases
centristas. De$te xeito , os rexedores "populares " da comarca
non tiveron outro remédio que
sumarse á manifestación da capital das Burgas.
Ali recibirian outra leición : por
máis que trataran de impedilo,
ao pasar por diante da sé do PP
os berros contra este partido foron unánimes, participando mesmo os seus "caciques parroquiais".
En vista desta situación de animadversión das suas bases de
votante~;, os antíguos rexedores
centristas, non tiveron outro remédio que forzar á Xunta para
que buscase unha solución que
lle permitise non perder unha
ampla capa do eleitorado, temerosos de que moitos votos podan
ir parar ao BNG.
A esta situación hai que unirlle
que moitos destes concelleiros e
alcaldes están bastante lonxe da
filosofia do PP, vindo como ve ñen na sua maioria do "cooperativismo franqueiriano ". O papel
cumplido por Vitorino para tratar
de meter no redil "popular" ao
centrismo ourensán, foi relevante, pero eso non quita agora que,
revoltos "centristas" e "populares", non sigan as embestidas e
as cornadas .
As liortas aumentan cada vez
que chega a hora na que se enchen as listas eleitorais. Asi, un
conflito comezado pola base dos
votantes centristas é tam én
aproveitado polos seus dirixentes para tratar de facerse un burato nas listas das próximas confrontacións eleitorais. Sabido é
que non hai sítio para todos, polo que resulta léxico que comecen as tirapuxas á menor ocasión. Como decia un concelleiro
de Vilar do Bárrio "cando se comeza cunha loita, ainda que sexa de monada, nunca se sabe
como vai acabar, se a bofetadas, navalladas ou a tiros. Hai
quen pode aproveitar que xa entrou a disgusto no PP. Probe de
Pérez Vidal se non para a causa
antes de que se chegue ás
mans".+
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NOVOAGROMAR DO NAZISMO EAXE.NOFÓBIA

Manuel Fraga lribarne, á esquerda, na sua época de Ministro do Xeneralísimo.

: O centenário do
nacemento de Francisco
Franco, militar que dirixiu
a sublevación en 1936
contra o governo
democrático da República,
foi utilizado por alguns
grupos para exaltar a
figura do dictador. Vários
méios de prensa deron
cabida a artigas
indulxentes ou apolexetas
do lider extremista que en
1940 se entrevistou con
Hitler. A connivéncia cos
que ondearon a cruz
gamada palas ruas de
Vigo, como se pode ver na
fotografia, acadou ao
presidente da Xunta. Esta
actitude contrasta coa
postura do governo
alemán que ven de
declarar ilegal ao grupo
nazi Frente Nacional. O
governo xermano estuda a
posibilidade de privar aos
líderes da extrema dereita
dos seus direitos cívicos.

António Ramilo, actual Presidente da Confederación de Empresários de Galicia, con
Franco. A sua simpatía pola extrema direita foi manifestada en numerosas ocasións. A foto é de Magar nunha portada do especial sobre Franco do Faro de Vigo.

O Presidente da Xunta e alguns comentaristas loubaron a sua figura,
en contraste coa postura do governo alemán que decideu ilegalizar os grupos nazis

O centenário de Franco foi aproveitado por alguns
grupos para exaltar a figura do dictador
•MANUEL VEIGA

"En España houbo un réxime autoritário que deu prioridade ao
desenvolvimento económico e
social sobre o político, e non foi
absolutista nen dictatorial máis
que nos primeiros momentos ",
afirmou Manuel Fraga na sua recente visita a México na última
semana de Novembro. O xornal
La Voz de Galicia que recolleu a
notícia publicou un comentário
irónico lembrando que durante o
franquismo "os partidos concurrian en noble lide ás urnas cada
catro anos ; os xornais podían informar sen censura prévia sobre
canto ocurría; non había un tribunal de orde público exercendo
funcións inquisitoriais contra os
que disentian ; a xente non ia ao
cárcere por ter, expresar ou promover ideas distintas ás oficiais".

fascista viron a luz en diversos
periódicos estes dias. O articulis. ta habitual de La Voz de Galicia,
Carlos Luis Rodríguez, afirmou o
7 de Decembro que "o franquismo foi un fenómeno galaico pola
sua versatilidade e auséncia de
dogmas".
Luis Moure Mariño escrebeu en
El Correo Gallego do 4 de Decembro, nun suplemento adicado
ao centenário do dictador que
"Franco foi un exemplar de honestidade até as suas últimas

horas". O mesmo dia e no mesmo xornal, o membro do Opus
Dei e Dean da Catedral de Santiago, Xesús Precedo La Fuente,
xustificaba as recepcións baixo
pálio que a lgrexa deparaba a
Franco, co argumento de que asi
era tamén nos demais paises.
En realidade, semellante trato
non era nen moito menos habitual e foi establecido através do
Concordato asinado pro Franco
e o Vaticano nos anos cincuenta.
Outros xornais como Faro de Vi-

Os neutrais
Os argumentos excu lp atórios
son comúns a todas as nacións
cun pasado fascista. En Alemaña, vários autores nazis teñen
publicado textos onde se trata
de demostrar que os campos de
concentración nunca existiron.

"Franco era un asesino de dereito comun, un delincuente histórico, un criminal de guerra. (... ) E
é curioso que agora, aos case
vinte anos da morte do tirano,
haxa que considerar esta rotunda afirmación, investigada e literariamente demostrada, como
un acto de valor que non alcanzan os historiadores chamados
profisionais: envoltos nunha imaxinária obxetívidade ou neutralidade profisional e quizá noutras
razóns que ainda existen e que
se centran nunha frase ambígua: o que non se pode dícer"
(Eduardo Haro Tecglen El País,
31 de Outubro).
En contra desqs opinións unha
editorial de El País do 3 de Decembro lembraba que, a maiores
do enfrentamento bélico, Franco
e o seu réxime eran responsábeis do fusilamento de 23.000
republicanos (30.000 segundo
outras fontes), do encarceramento de 270.000 e do exílio de méio
millón (dos cales 150.000 non regresarian nunca). A própria tes temuña de Franco acredita -tal e
como recolle na sua biografia
Vázquez Montalban- que a guerra foi planteada como unha operación de escarmento que "dei - ·
xara limpa a España durante polo menos tres xeneracións".

O Presidente da Xunta xa afirmara , en entrevista publicada
pola revista Pfayboy, en Setembro de 1991 que o periodo da
dictadura "será xulgado como
moi positivo dentro dalguns ...
anos". Na mesma ocasión negouse a deslexitimar o intento de
golpe de Estado de Tejero, oferecendo unha ambígua resposta
ao xornalista.
Con motivo do centenário .do nacemento de Franco, a própria
Televisión de Galicia, méio que
acusa cada vez máis a presión
do governo, adicou 2 minutos e
12 segundos do telexornal de
meiodia á notícia dunha marcha
de cen persoas (segundo as
suas própria cifras) ao Val dos
Caídos en homenaxe ao Generalísimo.
Os artigas laudatórios, asi como
os exculpatórios ou pretendidamente neutrais sobre o periodo

go publicaron tamén suplementos de tono obxetivo, desde unha
postura aparentemente neutral e
distanciada sobre os acontecementos da época.

Desfile fascista na Rua Colon de Vigo. Foto Arquivo Pacheco.

O comentarista militar, Carlos
Fernández, lembraba, pola sua
parte, o pasado dia 2 en La Voz
de Galícia, unha das múltiples
anécdotas de Franco en Africa,
segu ndo a cal o futuro dictador
mandou fusilar a un soldado que
protestara pola rancho. A versión
do Ex-Ministro de .Exte riores,
Serrano Suñer -recolle Cámbío
16- aponta que foi o próprio
Franco o que asesinou coa sua
· pistola ao soldado, en preséncia
de reclutas e oficiais. •
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Q USO DE HERBICIDAS

O Ministério de.Obras Públicas segue facéndoas

A COTOP decide paralizar as

fumigacións nas gáveas das estradas
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

A ConseJlaria de
Ordenación·do Território
decidiL.i non fumigar as
gáveas das estradas a
partir da Pril"!lavera de
1993, despois de se
producir un debate por
este motivo na Comisión
Segunda dq Parlamento
Galega. O Ministério de
Obras Públicas, pala sua
banda, afirma que seguirá
con estas medidas.
O pasado 24 de Novembro, a
empresa "Herbiplast" fumigou a
"Radial VI" ao seu paso por Lugo
e a poucos metros do Rio Miño,
o que levantou as protestas dos
grupos máis concienciados coa
defensa do meio ambiente. Na
Dirección Provincial· do MOPT
restáronlle import.áncia a esta
medida, afirmando'. que a fumigación "realízase con · produtos
ecoloxicamente limpos .e puros,
perfeitamente contrastádos". Recoñecen que hai produtos que
poden ser nocivos, pero afirman
que o MOPT usa "produtos foliáceosí que son absorbidos polas
raíces da planta se caen ao
chan. O resto", din, "ainda que
os arraste a auga non fan dano".
Pero ninguén do MOPT supervisa estas fumigacións, "porque
son empresas que teñen moita
experiéncia e a sua competéncia
na matéria está demostrada".
Segundo o personal do MÓPT
de Lugo, o único que fan é confirmar que o produto "sexa o
adecuado, que se adapte ás etiquetas internacionais".
O Servizo de Proteción da Natureza (SOPRENA) da Garda Civil
afirma que nestes casos o seu
cometido é "ollar se os fumigad o res teñen autorización do
MOPT. No caso de non tela pómoslles unha sanción".

Occidente
debe salvar a Ieltsin
Asi opina Richard Nixon nun artigo asinado por el no diário THE
NEw YORK TCMES no seu número do 29 de Novembro. "O Govemo
de Ieltsin está e~ perigo de marte. O Frente de Salvación Nacional,
unha nefasta alianza
de ex-comunistas e
u ltranacionalistas ,
demandou do Ieltsin
resignado un
retorno aos modos
autoritários e a
restaurar a Unión
Soviéticade antes do
91. Poderia ser a
pre cripción para o
comezo da II Guerra
Fria".

que "no Consello da Xunta acordaron controlar a ramallada polo
procedimento mecánico porque
lles pareceu máis natural". Vilaboa afirma que "sen facer outras
análises entendo que a fumigación que se viña facendo tampouco tiña uns efeitos moi nocivos. Despois de vários anos non
se aprécian graves danos".

peitosos de que non podan danar ás persoas tamén . Pode que
non supoñan un perigo imediato,
pero se qLJeiman unhas plantas,
a forza ten que repercutir en todo
o ecosistema. Os técnicos non
son unha panacea. Os das fumigadoras, loxicamente, son parte
interesada, compriria contrastar
os seus dados con outros".

A COTOP adxudicáballe a fumigación a várias· empresas, completando as zonas para que cada
adxudicatário tivese un bon número de quilómetros. Así, ademais de "Hiberplast", fumigaron
tamén "Herbín", "Cosmos", "Ruiblás", "Reboreda" ...

O certo é que en máis de unha
ocasión os labregos teñen denunciado a intoxicación de vacas
por pacerenen ervas contaminadas ·por estes produtos. Hai uns
anos os viciños das Nogais e Becerreá queixáronse .polas fumigacións na Rad~al-VI que lles
afectoµ .ás suas hartas.

Na COTOP afirman que confian
na capacidade destas empresas
pero, ademais, "ternos un biológo ou dous que vixian que usen
produtos selectivos que matan o
toxo pero deixan as gramínea$,
a herba pequena, para que o
ambiente fose o próprio da Gali. za· que é o que nos interesa que
se apreciase".
Segundo Vilaboa, "isto. xa se viña facendo na Franza e estábamolo ensaiando na Galiza, pero
non é unha laboura dun ano nen
de tres, como nos advertiron os
biólogos de '-'Herbín".

O Delegado do Servizo do
Meio Ambiente declarou que
eles non teñen nada a ver co
tema, "a non ser cando recebe.mos .denúncias por parte
dos grupos ecoloxistas, porque, ás veces, hai que recoñecelo, fanse causas ao bruto".

..........,,,,,.,....... 'rfº

Os Verdes, pola boca de Xurxo
Viveiro, · dan .razóns ecolóxicas,
paisaxísticas ·e económicas contra a .fumigación. Ecolóxicas
"porque afecta· á microfauna e
ecosistémas ao pé das estradas.
A saúde dos animais e plantas e
suponse que tamén á xente a
médio e longo prazo".
Xurxo Viveiro· afirma que é paradóxico que se afirme que as fumigacións se realizan p~ua evi.tar
os incéndios, "cando as gáveas
quedan com.pletamente secas
polo que o lume prende mellar".
Afirma tamén que as razóns
paisaxísticas saltan á vista "ao
fumigar as estradas quedanhorríbeis. Na vez da vexetación autóctona o que lle oferecem os aos P.osíbeis turistas
do Xacobeo-93 é ·un espectáculo degradado".
Na COTOP fixeron unha avaliación económica dos custes
entre fumigar e rozar, afirmando que "rozar sai catro veces
máis c;;aro. A máis barata das
rozadoras custa sete millóns
de pesetas e só timpa un kilómetro de estrada ao día. Unha
fumigadora fai 30 quilómetros
nunha xornada de traballo".

A COTOP suspende
as fumigacións
A COTOP viña empregando
idéntico sistema para acabar coa ramallada das gáveas das estradas, en vez de
empregar o método tradicional de rozar. Realizaba unha campaña de fumigación
na Primavera, que tiña unha
segunda pasada se era necesário.

As rozadoras manuais a motor
(os fouciños xa non se usan)
son menos agresivas para a
paisaxe, pero na Administración xa non as teñen e as empresas particulares tamén as
desbotaron porque necesitan
moita máis.man de obra.

O Conselleiro Guiña Crespo,
lago dun debate na Comisión
Segunda do Parlamento no
mes de Outubro, deu orde ás
Delegacións Provinciais desta
consellaria de paralisar as fumigacións na Primavera de 1993.

A oposición
dos ecoloxistas

O Señor Vilaboa, r:esponsábel en
Lugo de Viabilidade Invernal e
temas afins afirmou, referíndose
ao cámbio de atitude da COTOP,

A esta prática fumigadora véñense opondo desde hai moito tempo os ecoloxistas porque "os herbicidas son, cando menos, sos.:.

A desculpa que poñen para botar
estas gadañas mecánicas é que
"un motor ás costas dun operário
un dia resístese ben, pero vários
días vibrando non é suportábel,.
Así as cousas botamos man do
máis cómodo, a fumigación".+

Pero o motivo de fondo que Nixon aduce na sua reflexión stá
expresado . nestas palabras: "Pero o colapso dun Boris Ielts.in prooccidental poderia ter un grande impacto sobre a econom1a
americana, tanto que a nova administración [d Clinton] poderia ter
que irse a casa ".
Nixon recomenda o apoio dos EUA para consolidar a Bori Ieltsin
no seu pasto ao frente de Rúsia. "Unha vi:ogo a econo~a libre d e
empresa en Rúsia significaria billóns de dolares en n~goc10 e
centos de miles de postas para os traballadores americano 1 .

O maior verquido de petróleo
do Estado español
o INTERNATIONAL llERALD Tu.mUNE aborda no seu número do Venres 4
de Decembro a catástro(e ambiental que asolou as costas da Coruña.
O rotativo neoiorquino non entra a considerar sobre quen deben
recaer as responsabilidades do embarrancamento e posterior
verquido de cru, pero fai unha comparación con outra recente
catástrofe. "O Aegean Sea ia carregado con arredor de 550.000
barris de petróleo -dí o semanário-. Para comparar o supertanque
Exxon Valdezverqueu máis de 260.000 barris en Alaska, no 89,
nun dos maiores accidentes petrolíferos".
Este médio de comunicación fai un balanza do acontecido cando o
Urquiola e aborda os danos do novo accidente. "A mancha
.
formada ha ter un enorme impacto no peixe e nos bancos das nas
de Betanzos e Ares, estuários ao Norleste na ria da Coruña".

A India: os xuices contra as castas
, ·os desfavorecidos terán direito ao 27% dos po tos de funcionário
. na administración central na India, logo dunha senténcia da Corte.,
Suprema dese subcontinente. Desta notícia faise eco ª. e.~ición
·· int~rnacional do rotativo parisino LE MONDE na sua edic1on do
·.Xoves", 19 de..Nóvembro.
A decisión criou polémica pero "non é algo novo. En Agosto do 90
o daquela primeiro ministro, M. V. Sir;gh, provocou unha vi~~enta
axitación ao se declarar pola aplicacion dunhas recomendac1ons
anunciadas no 83 por unha comisión presidida por un maxistrado,
M. Mandal, que propuña acordar as condícións preferentes para os
aspirantes a funcionários (. .. ) considerándoos segundo un plano
socio-económico".
"O desequilibro é patente entre a élite e a maioria",. co~enta o
periódico francés para xustificar a reserva para os c1da~ans men~s
favorecidos, xa que os máis dos postos re1tores da soc1edade estan
destinados a membros das castas altas.

Os ciumes de Vitorrno
Amália Batista, no número do Sábado 5 de Decembro do DIARIO 16
destapa que Vitorino Núñez, Pr~sidente do Parlamento
Galega, non só "se cabrea con Beiras", senón qu~ ~~mén ten .
ciumes pola cobertura que recebe Fraga na Telev1s1on de Galtza.

DE GAUCIA

A TVG non cubriu unha visita cursada por uns deputados gregos á
cámara galega e a Vitorino non lle gustou.
"A história rion teria saltado aos periódicos senón fose porque
Alfredo Cid, [xefe de prensa de Vitorino] distríbuiu entre os
representantes dos meios de comunicación a carta que Vitorino
enviou ao director da telegaita, Francisco Rodil Lombardía,
tirándolle das orellas por non ter cuberto informativamente a
visita", informa Amália Batista.
"A Televisión de Galiza -continua Amália Batista-, deu a notícia da
visita no seu telexornal de tarde-noite, pero as imaxes ... eran de
Manuel Fraga, cos gregos. Asi que , ciumento, doido, cabreado,
enfurecido e despeitado, o Pnoderador da Cámara despachouse a
gosto coa carta".+
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"A ~IDA: UN COMPROMI~O DA COMUNIDAD E"
A Organiz.ación Mundial da Saúde reali1.a un chamamento para conmemorar baixo un lema universal o día 1 de Decembro nunha acción común para
loitar contra a SIDA.
Cómpre un forte compromiso da comunidade para poder facer fronte á SIDA. As actitudes de integración e respecto dos dereitos constitucionais das
persoas afectadas pola intección forman parte dese compromiso comunitario. Representantes significativos da comunidade galega en diferentes ámbitos
pronunciáronse sobre estes aspectos:
·
Xoán Manuel Plñelro, TVG:
Eu creo que a solidariedade é algo consubstancial coa persoa humana, é dicir, se non somos solidarios coas persoas que teñen dificultades, neste caso
con algo tan terrible como a enfermidade, de que serve estar aquí, de que serve ser persoas...
Santiago PemM, TVG:
Tumos que ser solidarios con todos pero a mio pr~ópanme especialmente os cativos. Non te,!\ningún sentido que pola falta de coñecementos, pola
ignorancia, se marxine os nenos nas escalas cando nelas as posibilidades de transmisión da enfermidade son nulas ...
Xeaua ~uera, Secret•lo Xeral de U.G.T.:
Unha persoa é uriba 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 saúde, oeste sentido, a solidariedade é fundamental, hai que ter en conta ademais qúe ninguén
está libre de verse afectado ...
Xoaé Lula Bernal, Humorista:
A SIDA non distingue a ninguén, é un problema que nos afecta a todos, a loita contía a enfermidade pasa pola información, a posta en prácti~a das
medidas preventivas e a solidariedade cos enfermos ou portadores, todos estamos implicados...
Xesús D'8z, Secretarlo Xeral de CC.00.:
A partir do coñecemento, da información, ternos que evita-la marxinación dos enfermos de SIDA, está moi claro que a convivencia no traballo cun
enfermo ou portador non supón ningún risco de transmisión. Nunca estará xustificada a marxinación no colectivo dos traballadores, unha vez máis
debemos amosa-la nosa solidariedade coma con calquera outro enfermo...
Antón Relxa, Artista:

Mentres a ciencia avanza na curación definitiva da SIDA o que non debe avanzar é 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, escota 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.tG.:
Creo que todos debemos apoiar este tipo de compromisos e de campañas e que ademais é fündamental que manteñamos unha postura activa, que nos
informemos sobre o tema e fundamentalmente que foxmemos 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 preví-la transmisión da enfermidade.
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Q PROCESO DE PAZ NO SALVADOR

Ex-capitán do Exérci~o, ex-guerrilleiro e negociador da FMLN

Francisco Mena Sandoval
'O militarismo debe ser combatido, veña de onde veña'
Formou parte durante 17 anos das Forzas
Armadas Salvadoreñas. Participou na guerra
con Honduras como voluntárió: Posteriormente
integrouse no Escuadrón de Paracaidistas da
Forza Aérea e lago ascendeu a Capitán da
célebre Guardia Nacional. Dirixiu un intento de
golpe de Estado progresista e en 1981 pasouse

á guerrilla. Foi un dos sete representantes da
FMLN na mesa de negociación co governo de
Cristiani que serviu -coa mediación da ONUpara poñer fin a 1O anos dunha guerra que

ron a darme outras opinións, moita xente sabia
que houbera un fraude e
Ainda que non único -hai outora denunciado, pero
tros militares, mesmo oficiais,
os militares impoñian
integrados na guerrilla-, o seu
sempre o seu critério.
caso é especial. Como explica o
Houbo logo un intento
cámbio de bando?
de golpe progresista, eu
opúxenme a el, o que
Compre ter en conta o ambiente
favoreceu a miña carreimilitarista qüe existe en América
ra, empecei a ser moi
Latina. De novo pensas en que
ben visto. Anos despois
tes que vivir de algo e un dos xeicomecei a ter inquietutos e "servindo ao povo". lnspíraste nos desfiles, nas películas ... Na
des e a manifestalas. O
Escola Militar recebin unha mostra
que fixeron .foi tratar de
comprometerme, manmoi romántica do que era a vida
dándome de director da
no exército. Pasaron moitos anos
até que me decatei de que a realiEscola de Gardas Nacionais. Ali empecei a
dade era outra cousa. Aprendéronme que trña que defender a dedubidar de min, non só
m ocráci a e que para iso debia
como militar senón coobedecer as ordes e eu creiao.
mo ser humano. Non o
Pero a democrácia que os Estapresenciei pero dinme
dos Unidos entenden é unha e a
conta do plan para matar ao Padre Rutilo
que a nós nos compre é distinta.
Eles pensan que cas eleicións
Erande. Conteille a
abonda. En 1972, catro anos des- ·MonseAor Romero quen foran os
pois de graduarme, deciannos: o . . autores. Presenciei milleiros de
comunismo está gañando forza.
torturas, mulleres cos xenitais
Eu nen sequer sabia o que era, só
destrozados ... Pensei en sairme,
tiña na cabeza que era mao e que
pero Monseñor Romero e os xesuitas, o Padre Ellacuria e Seguntodo o que se opuxera ao sistema,
fose un sindicalista, un labrego
do Montes, aconselláronme mirar
a ver que se podia cambiar desde
que reclamaba calquera cousa,
era comunista que estaba contra a
dentro. Conformamos un movidemocrácia e habia que destruilo.
mento chamado Juventud Militar,
Destruilo é pouco, mesmo habia
para investigar a corrupción e os
estrutu ras no exército -que eu
asesinatos e tentamos dar un golnon coñecia ao primeiro- para
pe de Estado o 15 de Outubro de
matalo. Daquela houbo unhas
1979. Fixemos bastante, pero non
eleicións e a maioria votou nunha
trunfamos. Sofrin un atentado e
oferecéronme ir de bolseiro a Escoalición opositora (formada pola

causou 80 mil mortos. Francisco Mena Sandoval
sinala que "o militarismo debe ser abandoado
pola sociedade". "Sei -afirma- que ca
negociación estamos correndo un risco, pero o
pavo salvadoreño leva setenta anos correndo
riscos, desque en 1932 o .Exército asesinou a 30
mil campesiños".
dunha guerrilla?

• MANUEL VEIGA

paña ou Fráncia, pero non aceptei. Non tiña máis opcións, saquei
á miña família do páis e máis tarde coñecin xente da guerrilla.
Nunca fun un infiltrado, non tiven
relación coa FMLN até os últimos
meses do 80, a partir de aí empecei a aportar os meus coñecementos á loita.

Vostede é autor dun libro Del
ejercito nacional al ejercito guerrilllero que axiña será editado
no Estado español. Desde o
ponto de vista do militarismo,
que diferéncia a un exército

Estou orgulloso de ter
deixado de ser militar
para convertirme en guerrilleiro. Son un traidor,
como eles me chaman,
con gusto e por iso fun
ameazado tamén polos
Escuadróns da marte.
Pero coido que o militarismo debe ser combatido, veña de onde veña .
As armas non deben impoñerse ás ideas, ainda
que poida parecer irreal
dicer isto dada a situación que vive o mundo .
Na Escala Militar formáronme como un profesional das armas, a parte
técnica , pero onde
· aprendin para que serve
un militar, quer dicer para defender os intereses
do povo, foi na guerrilla.
Nas Forzas Armadas practícase a
obediéncia cega, os membros da
FMLN !?aben en cámbio por qué
loitan. E certo que no tocante ao
combate as duas partes buscan o
mesmo que é aniquilar ao enemigo, pero o que hai detras é distinto
e iso vese por exemplo no trato
aos prisioneiros . Non hai que esquecer que , ainda que educado
na doctrina norteamericana, o militar é un salvadoreño orixinário das
clases pobres. Cando é capturado
percibe o trato dos guerrilleiros e
mália a seguridade , o elemento
humano comeza a impoñerse ,

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

A paz ten riscos, pero non podemos
estar en guerra toda a vida'
1

'Encarregaron aos
militares e a min
persoalmente para
que fose cambiar
papeletas das
fumas'.
Democrácia Cristiana e outras
duas forzas). A doctrina decía que
como militares tiñamos que ser
apolíticos, pero xa nos fixeran par~
ticipar na campañs.i eleitoral a prol
do partido oficial. A noite viron que
o governo perdera, enton dixeron:
non podemos deixar que o comunismo suba ao poder e encarregaron aos militares e a min persoalmente para que fose cambiar papeletas das fumas. Durante unha
noite enteira adicámonos a poñer
unha tacha nas papeletas da oposición para que foran declaradas
nulas, mentres comprimentabamos papeletas novas do partido
oficial. Ainaa daquela pensaba
que iso era defender a democrácia porque asi me aprenderan, pero os familiares e amigos comeza-

A FMLN está a defender a desmilitarización. Que garantias
hai para que ese proceso de
paz non fracase?
A primeira e principal garantia é
o mesmo povo. Ainda que a posibi lidade de opoñer o povo ás
armas non é boa. Pero ternos o
dereito a buscar algo máis civilizado, un futuro de loita política,
sen armas. Xa sabemos o que
pasou até agora, en dez anos de
guerra houbo máis de 80 mil
mortos, o piar xa o coñecemos .
A actitude da.s Nacións Unidas e
da comunidade internacional é
moi importante coa sua preséncia en todo o proceso de paz.
Estamos, de verdade, correndo
un risco, porque ou resolvemos
os conflitos politicamente ou a
história voltará a lexitimar unha
loita armada. Ogallá que non.
Pero reitero a importáncia do povo, porque se algo nos deixou a
guerra, ademais de marte, foi un- .
ha maior cultura política da povoación. As mesmas comunidades

(cooperativas que se autoxestionan, algunhas das cales foron
criadas no território que controla
a guerrilla) teñen logrado importantes conquistas políticas. Agardamas que os acordes se vaian
cumprindo, pero tampouco nos
enganamos, ainda que os Estados Unidos pretendan darlle agora a Cristiani o Prémio Nobel da
Paz, nós sabemos que se chegamos aqui foi grácias á loita coas
armas, pero igualmente é certo
que as armas, sen alternativa política, non solucionan nada. Recoñecemos que hai riscos, que o

proceso é IQngo e complicado,
pero non podemos estar en guerra toda a vida. eremos· que a
parte militar xa xogou o seu papel, agora vamos á acc;ión política. Pero, claro se isto non se
respeta, se en América Latina
segue habendo exércitos por riba do poder civil, inxustícia social
e os Estados Unidos non entenden iso, voltará a loita armada.
Por iso compre que dialoguemos
e aprendamos a respeitarnos.

Que cámbios económicos pode traguer a paz?

'Xa sabemos o que
pasou até agora,
en dez anos de
guerra houbo máis
de 80 mil mortos'.

Os capítulos máis detallados e
debatidos na negociación foron
os militares e políticos. A parte
económica está tratada dun forma máis xenérica. Os cámbios
estruturais da economia non se
darán nesta negociación, virán
despois. No proceso que se dea
haberá que ver como a economia neoliberal nos admite a nós
que ternos terras e unha idea de
solidaridade. +

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

prodúcese. unha certa identificación e o prisioneiro decátase de
que o que lle ensinaron -que os
guerrilleiros lle arrancarian os
olios, a língua etc- é falso , de feito
os soldados que foron prisioneiros
da guerrilla e son liberados -por
un intercámbio , por xestión da
Cruz Vermella etc.- non son reintegrados ás unidades militares
porque os mandos temen as influéncias que sofriron mentres estiveron capturados. Eu mesmo ti ña dúbidas sobre a guerrilla, non
sabia se teria cabida, pensei que
ia encontrar mareas de cubanos e
de sandinistas e resulta que os
extranxeiros eran na sua maioria
mexicanos, chilenos , etc.

Hai poucos días produciuse un
golpe de Estado en Venezuela
dirixido por alguns militares de
ascendéncia social marxinal. O
militarismo segue a ser un problema en América Latina?
En xeral , a xente toma ao militar
por un inimigo. Pero non hai que
esquecer que o militar é tamén
unha persoa. A carreira militar ten
un atractivo grande en paises en
crise onde o paro é enorme . A
maioria dos militares non pertencen á clase dominante, pero acaban comprometéndose na defen sa dos seus intereses, identifícan se con esa clase, da que form an
parte só en apariéncia e ch egan a
matar e torturar para cumplir a
función que teñen marcada. Pero
hoxe os militares comezan a darse de conta de que están a seren
usados a prol da inxustícia e con tra o seu próprio povo. O problema é complicado , pero hai dados
positivos. Recentemente no Brasil ,
un Ministro falou en nome do
Exército para dicer que estaba co
presidente Collar de Mello. Pero
os militares negáronse a vixiar as
manifestacións que criticaban a
corrupción de Collor. Se os militares se puñeran a solucionar o problema fariano da sua maneira ,
mais non pola via da xustícia .
Non é que defenda aos militares
brasileiros, pero esa actitude foi
unha novidade. Os golpes de Estado non serven para resolver os
problemas. Eu participei nun, como dixen, pero estamos avanzando a unha sociedade máis civilizada e iso non serve. Miremos o caso do Perú, un civil governa cun
militar. Na miña opinión Fujimori é
piar que os militares. O exército
está para disparar e matar, non
sempre a sangue fria porque os
que fan iso son uns poucos . O
que pasa é que esas minorias cometen traxédias. Os Escuadróns
da Morte, que teñen todos os
exércitos de América Latina, fan
máis dano nunha noite que todo
un exército combatendo. Se os
militares teñen que existir durante
algun tempo ainda, porque é moi
difícil eliminalos, hai que facer que
se sometan ao poder civil.
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'Os soldados que
foron prisioneiros da
guerrilla non son
reintegrados ás
unidades militares
porque os mandos
temen as influéncias
que sofriron'.

3.1

o

Xuventude Militar, ao que pertencia, pediu para levar adiante unha
reforma agrária mil millóns de dólares non lle foron concedidos. Sen
embargo, máis tarde, durante a
guerra, os Estados Unidos deron 5
mil millóns para unha reforma que
non resolveu o problema, porque
estaba feita só coa intención de
quitarlle base campesiña á guerrilla. Pero eses cartos non os regalan, senón que agora están contabilizados como débeda do Estado
salvadoreño cos Estados Unidos.
A venda de armas non é para defender un governo determinado,
senón par·a obter gañáncias.
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'0 noso proxecto está
máis claro agora'
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Como afectan os cámbios mundiais ao Salvador?

m

O exército xa non pode dicer que
loita contra o comunismo, xa non
pode calificar á FMLN de pro-soviética. A inxustícia social está
máis clara. Isa é unha ventaxa
para definir un proxecto e superar
as clásicas divisións da esquerda.
Non se pode dicer que o socialismo fracasara no Salvador. O que
coñecemos nós é un fracaso do
ca~italismo e sobretodo do neoliberalismo. En América Latina non
hai alternativa a iso. É o que estamos debatendo e construindo
agora. Darnos e.anta dos erros cometidos nos paises de socialismo
real sírvenos para non cair nos
mesmos problemas. No Salvador
non estamos vivindo unha cuestión teórica, senón os cámbios na
práctica. Durante o próprio proceso de guerra criamos cooperativas
que son unha semente de modelo
alternativo. lsto é difícil , pero xa
ternos a paz para podelo facer.
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Podia concretar máis estes proxectos?
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O comufJ}smo, desculpa
para un negócio
Cal foi o papel dos Estados Unidos no Salvador?

lOi

A coartada dos Estados Unidos foi

ue

sempre o comunismo. Serviu de
encubrimento de todo tipo de in-

xustícias. Os Estados Unidos
usaron os exércitos para a defensa dos seus intereses, pero hoxe
en dia nen eles mesmos parecen
qapaces de ·controlar ese poder.
E coñecida a influéncia do complexo militar-industrial cuxo único
obxetivo é facer negócio coas armas. As veces resulta que iso

acaba indo en contra dos próprios
intereses dos Estados Unidos, é
para esas que o povo norteamericano se dá de canta. Os Estados
Unidos armaban, por exemplo, á
contra nicaraguana, despois nós
comprabamoslle armas á contra.
Quer dicer que nós combatiamos
con armas norteamericanas ao

Cando a represión chegou a moitas vilas, o povo buscou refúxio ,
mesmo no estranxeiro, en Guatemala, Honduras, México ... Aí a
xente comeza a criar comunidades e a convivir. Empezouse a
romper co individualismo e a traballar en base a solidaridade. A
guerrilla tamén tiña poucos méios,
entón comezamos a construir proxectos agrícolas -moitos axudados coa cooperación internacional- que comezaron a dar a sua
produción, mesmo durante a guerra. Pensamos que ese poder
~ económico popular hp.i que potenffi cialo desde a base. E algo que le~ vará moito tempo, pero ternos un~ ha esperanz.a. Máis calamidades
~ que pasamos non irnos ter. Claro
que unhas comunidades están
máis desenvolvidas que outras. A
exército salvadoreño que estaba
Segundo Montes está moi av·anorganizado polos Estados Unidos.
zada. As veces póñennos ao lado
cooperativas formadas polo goverO apoio á política do governo
no para contrarrestamos. Pero re- ·
salvadoreño custoulle moitos
sulta ao revés, porque nos colabomillóns de dólares aos Estados
ramos con eles , deixámoslle os
Unidos?
tractores , compartimos todo. Isa é
unha gran lección práctica.+
En 1980, cando o movimento da
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Guvasa,

empresa
constructora adscrita
ao lobbi socialista, foi
a constructora do
penal de Lurigancho
(Peru). Agora, o
Ministro de Xustícia,
Tomás de la Cuadra,
e o seu homólogo
arxentino veñen de
asinar un
Memorandum de
entendimiento en
materia penitenciaria.
Velaí en que foron e
en que serán
empregados os
créditos anunciados
co gallo do V

Centenário.

A catástrofe do
Mar Exeo serviulle á
RTVG, fundida no
desprestíxio do
partidismo, para
demostrar que os
méios de
comunicación
públicos galegas
poden ser úteis. Xa

Matizacións
de Xosé Prego
sobre a
radioloxia
vascular

que deban ser tratadas na misma, diminuindo, xa que logo,
mortandade e amputacións. ·

GONZALO

-- .....

5º.- Dado· que as seccións do
servizo de Cirurxia, asi como
Anestésia-Reanimación destacan positivamente polo seu funcionam ento, desconcértame o
feíto de que algun profisional
pertencente a estes servizos pudese sentirse doído, e moito menos "estupefacto" pelas miñas
declaracións de dias atrás, dado
que as nosas relacións mútuas
sempre foron de total respeito e
colaboración, sen que eu teña
constáncia de que en nengun
momento escatimasen esforzos
nen sacrifícios na defensa da saúde dos cidadáns.

. :::>= ....__
--....-_:v.•.·-----. ..... ;--:-........_ .
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Diante da evidéncia de que as
miñas declaracións sobre as deficiéncias na dotación de aparataxe e personal en Radioloxia
Vascular e Intervencionista do
Complexo Hospitalário Cristal-Piñor de Ourense
se prestan a
malinterpretacións, rógolles Ourense conta
teñan a ben publicar as seguin- cun cadro.de_
tes aclaracións: persoal máis

-·-----..... __
--~

renovado que

1º. - A Radioloxia
Vascular e Inter- oesistente
vencionista (RX- neutras áreas
VI) é un conxunt o de técnicas bastante
fundamentias mellar
pra evitar mar- dotadas de
tes e amputacións inecesá- aparataxe.
rias, polo que o
seu estabelecim ento en Ourense é urxente e imprescindíbel
para tomar decisións clínicas, e,
nalguns casos, solucionar problemas clínicos complexos en
pacientes criticamente enfermos.
A RXVI tén unha poténcia diagnóstica e terapéutica moi elevada en determinadas patoloxias,
disolvendo coágulos mediante
técnicas revolucionárias, ocluindo artérias sangrantes, desobstru indo vias biliares, urinárias ,
etc.; entre estas técnicas, destacan as chamadas de "limb salvage" (Salvar a extremidade), que
a miúdo evitan amputacións nos
casos límites nos que o cirurxán
non pode ofertar ao enfermo tipo
nengun de operación conservadora do membro.
2º. - A preparación profisional dos
médicos de hospitais é probabelmente das mellores que existen
no noso meio, non despreciando
a nengun outro colectivo, debido,
entre outras cousas, á responsabilidade inerente ao seu labor e a
que até agora o procedimento de
seleción dos mesmos se facia
mediante o exame MIR e sucesivas e duras oposicións ás distintas prazas de Facultativo adxunto, Xefe de Sección, de Servizo e
de Departamento. Neste contexto, Ourense non só non é unha
excepción, senón que canta cun
cadro de persoal máis renovado

LIBRARIA - PAPELARIA

PED~IRA

+Libros galegos e
portugueses.
+Libros de texto.
+Fotocopias.
+Plastificados.
+ Encadernacións.

RUADO HOME SANTO, 55. TEL.: 58 54 03-FAX: 58 09 84 SANTIAGO

Instalación e
reparación de fontanaria
XAou1N DoMÍNGUEZ LORENZO

Tel.: 43 97 96 VIGO

Similares consideracións caberia
facer do resto dos servizos médicos do Complexo Hospitalário, asi
como do actual X.erente do centro, nomeado hai escasos dias,
que, loxicamente, non teñen responsabilidade nengunha nas deficiéncias actuais na dotación de
recursos materiais do centro.•
XOSÉ PREGO
XEFE DE SECCTON no CH
CRJSTAL-P IÑOR (EN ITUACION DE
U PEN ION DE EMPREGO)

e actualizado que o esistente
noutras áreas sanitárias bastante
mellor dotadas de aparataxe e
meios materiais.

péuticas adecuadas para solucionar os problemas clínicos que deben atender nun Complexo Hospitalário de referéncia provincial.

3º.- A ·procura dos meios técnicos
necesários para exercer a medicina no contexto peri-europeu no
que nos achamos prové aos profis ion ai s da mesma das armas
diagnósticas e alternativas tera-

4º.- Resulta a todas luces óbvio
que a implantación dunha unidade de RXVI en Ourense diminuirá significativamente a morbimortalidade das doenzas vascula. res, dixestivas, urolóxicas, etc.,

En solidariedade
co radiólogo
do complexo
hospitalário
Cristal-Piñor
A C.l.G.-Sanidade quer denunciar,
diante dos traballadores da sanidade e a opinión pública en xeral,
a grave irresponsabilidade naque
incorre o Sergas coa decisión de

r----------------------------------------------------------------------------,
gan aos 20) , nos que non figuQue lles
aos políticos
Os actos
ran as orquestras, grupos de
da Galiza, se nas listas eleitogaitas , cantantes do autor en
rais só figurasen un dous por
culturais do
activo, bandas de música popucento deles, sendo o resto doupar~ceria

Xacobeo 93
"lste programa será a expresión da sensibilidade cultural
de Galicia" (di Vázquez -o do
P.P.) e Estévez -o do PSOEoutorga, candolle presentan os
canles de comunicación o seu
programa cultural "COMPOSTELA 93".
"Mexan por nós e dicen nos _que
chove", dicía un paisano que
se chamaba Alfonso Rodríguez
Castelao.

A Asociación Galega do Espectáculo "AGE", ante a programación dos actos chamados culturais a celeb'rar con motivo do
"Xacobeo 93"-Compostela 93,
que con tanto misterio "pariron"
os "contratadores xa internacionales" Vázquez Portomeñe e
Xerardo Estévez, con outros
"homiños" que sen dúbida bons
xornais perceben pola sua asesoría cultural, e que lle van custar ao .erário de todos os cida' dáris máis de dous mil quiñentos millóns de pesetas, desa
que quede claro o seguinte:
1º) "AGE" manifesta que se humilla e vétase a máis de 500
Artistas, Grupos, Orquestras,
Cantautores, Gaiteiros, Bandas
de Música, etc. profesionais do
noso Pais.
2º) "AGE" só observa a contratación dun reducidísimo grupo
de artistas de Galiza (non che-

lares, etc.

tras Países?

3º) Que nen un dous por cento
dos máis de dous mil quiñentos millóns de
pesetas é destinado aos músicos e artistas Nen un 2%
profisionais da
dos máisde
Gal iza.

Atreveriáse algún deles a calar
e dicir que é xusto?

dous mil

4º) Que nas
quiñentos
máis de trescentas contra- millóns de
tacións levadas pesetas é
a cabo para este "Compostela destinado aos
93", non se lle músicos e
deu nen a máis artistas
mínima oportunidade de corí- profisionais
tra tac i ó n ás da Galiza.
máis de un
cento de Empresas do noso
País, debidamente legalizadas.
A "AGE" pergunta

É certo de que foron criadas
empresas para a contratación
destes actos?
É tan caro financiar aos partidos políticos?
É certo ou non Sr. Fraga, que
na entrevista persoal que celebrou coa "AGE" selle manifestou a posibilidade desta aldraxe
aos artistas e cultura do noso
País, o seu País, Galiza, chegar a producirse? Acertamos
ou non, Sr. Presidente?

Dos 2.500 millóns de pesetas,
cantos cartas para o peto dos
artistas galegas? 25 millóns?
ou menos? ... Srs. Vázquez e
Estévez.
Sr. Vázquez Portomeñe : Canto
perceberán os "sensíbeis á cuftu ra galega", "P RINCE ";
"STING"; "U-2"; "SANKAI JUKU" e os 280 máis. 25 millóns?
ou menos? Máis ou menos que
o que lle deron ao cantante Julio Iglesias?
Se non é un acto vergoñoso o
tratar asi a uns músicos e artistas que case con toda seguridade votaron aos seus partidos
políticos, polo simples feíto de
seren gal egos? Ou é porque
pensan que non van reclamar
os seus dereitos? Ou é. que
non teñen dereitos, Srs. Vázquez e Estévez?

~

En resumo: Que xulguen os
cidadáns da Galiza, o que fan
co noso diñeiro e ... coa dignidade duns artístas, uns "homiños" que ainda por riba consi déranse os "Pais da Pátria".
Pois ben: Coa cultura e a dign id a de dun pavo non se
xoga.+
AsOCIACION GALEGA
DO ESPECTACULO

(AGE)

L----------------------------------------------------------------------------~
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apartar do servizo ao radiólogo Dr.
Prego Cabeza dado que con esa
decisión o único que se consegue
é incrementar ainda máis as graves deficiéncias do Servizo de
Radioloxia, que precisamente foron denunciadas publicamente
por dito médico e recoñecidas tamén publicamente polo Xerente
do Complexo hospitalário CristalPiñor; denúncias que pensamos
son o verdadeiro motivo da sanción imposta. É unha irresponsabilidade reducir os xa escasos recursos humanos cos que canta o
Servizo de Radioloxia, dándose a
particularidade ademais de que o
Dr. Prego era o único radiólogo
que realizaba certas técnicas específicas da Radioloxia Vascular e
Intervencionista, ademais loxicamente doutras funcións.
A CIG- Sanidade esíxelle aos
responsábeis do SERGAS a
imediata reposición no seu pasto de traballo do Dr. Prego, xa
que os usuários non teñen por
que sofrer as consecuéncias
das atitudes represivas do SERGAS contra un traballador por
ter este o valor de denunciar a
falta en Ourense da Radioloxia
Vascular e Intervencionista e
tentar de sensibilizar á opinión
pública da necesidade de que
tamén Ourense cante con esta
especialidade (é a única província que non a ten), necesidade
recoñecida polo Xerente a raíz
da polémica desatada.
Denunciamos asimesmo a pouca ética da/gun responsábel do
SERGAS que co afán (supoñemos) de confundir aos traballadores da sanidade e á opinión
pública, non dubida en recorrer a
mentira e ao falseamento dos
feítos para tentar xustificar unha
sanción que nos consideramos
inxusta e desproporcionada , o
que estamos seguros que quedará de manifesto cando o ~xpe
d iente sexa resalto favorabelmente para o médico sancionado. Coidamos que o que pretende o SERGAS con isto é amedrentar os trabal/adores para
que non transcenda á opinión
pública o que realmente está a
pasar no Complexo Cristal-Piñor.
Queremos facer constar que o
Dr. Prego non foi suspendido por
má praxe, má atención aos enfermos ou por defender intereses
contrários aos da Sanidade pública, senon por denunciar unhas
graves deficiéncias que non fo-

O NOVO CATECISMO
NANINA SANTOS

Agardo con impaciéncia o novo catecismo. Non é que me sinta
eu vencellada á doutrina vaticana, porén forma parte da cultura
obrigada nas nosas latitudes. Impaciente porque non sei como
resolverán o coñecimento dos centos, miles de católicos pouco
adictos á leitura. O catecismo que deprendin na miña infáncia
era breve, brevísimo, o xusto para non desanimar a quen quixese familiarizarse coa doutrina vaticana a base de grande esquematismo. Agora anúncian longo catecismo (a pique de sair do
prelo en español).
Mercareino e após leitura despreconceituada voltarei constatar,
estou certa, que o Vaticano ten verdadeiro horror ao sexo e que
segue manten.do tremenda misoxínia.
Afortunadamente non formo nesa confraria porque o teria cru:
Sexo, eleicións, trampiñas ao fisco ... O pior: estar divorciada
( ... e estou) "ofensa grave á lei natural'', "verdadeira plaga moral
e contaxiosa".
Irrítome. A finais do XIX (engánome?) declaran a infalibilidade
do Papa, os Papas (uns mais que outros) flan do que saben e
do que non saben, declarando matéria de fe as cousas máis
insólitas.
Aos católicos un chisco razoábeis os seus mandatários da terra
llelo están pondo duro. Comezo a terlles lástima. +

ron desmentidas por ninguén.
Esiximos que esa enerxia represiva do SERGAS sobre este médico sexa encauzada positivamente para dotar ao Complexo
Cristal-Piñor dos meios técnicos,
materiais, humanos e organizativos adecuados cos que poder
correxir as deficiéncias denunciadas en multitude de ocasións
por diversos colectivos, ainda
que se cabree un grupiño pequeno de médicos que están a sacar
importantes benefícios económicos desta situación co total consentimento da Administración.•
CIG
( Ü URENSE)

Os ourensáns e
as amputacións
de pernas
Se algo se pode tirar de positivo da sanción imposta ao radiólogo Dr. Xosé Prego é sen dúbid a o feíto de que durante alguns dias os meios de comunicación resaltaron en lugares

destacados as caréncias de
meios cos que está a desenvolver a sua función o Servizo de
Radioloxia do Complexo hospitalário Cristal-Piñor, pois estou
seguro de que
coa sensibilización da opinión
pública contri- Ninguén
buirase en certa manifestou
medida a subsanar as defi- publicamente
ciéncias denun- que no
ciadas polo pró- fudamental
prio Dr. Prego ,
o que lle aca- non fosen
rrexou, segun- certas as
do todos os in- críticas do
d í cios, a suspensión de em- Dr. Prego.
prego. Calquer
que reflexione
sobre oque se
ten dito posibelmente se pergunte se os ourensáns ternos
máis probabilidade do que o
resto dos galegas de sofrer unh a amputación por doenzas
vasculares. Coido que a resposta é que si, xa que Ourense
non canta con Radioloxia Vas-
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cular e Intervencionista, agravado isto polo feíto de a Atención
Primária non ter o nível de calidade que seria desexábel , o
envellecimento da povoación, a
escasa Educación sanitária, a
dispersión xeográfica, ás veces
as grandes distáncias deica o
hospital, as más ·comunicacións, as deficiéncias na atención urxente no meio rural , etc.
Ninguén manifestou pubricamente que no fundamental non
fosen certas as críticas do Dr.
Prego. Non se cuestiona a necesidade de que Ourense cante
con Radioloxia Vascular e Intervencionista (é a única província
que non a ten) e ademais acéitase universalmente, como declarou dita radiólogo, que unha
unldade dese tipo "diminuirá
significativamente a morbimortalidade das doenzas vasculares, dixestivas, urolóxicas, etc.,
que deben ser tratados na mesma , diminuindo, xa que lago,
mortandade e amputacións ".
Está claro que unha unidade
asi melloraría a calidade asistencial e os resultados clínicos ,
ainda que non incidiría directamente na prevención das doenzas vasculares, que gardan relación directa con diversos factores de risco.
Posibelmente o SERGAS non
poda dispar dos 200 millóns de
pesetas que segundo o Dr. Prego serian necesários para a criación da unidade de Radioloxia
Vascular e Intervencionista, mais
os ourensáns ternos direito a
que a "Residéncia" cante con
ela. Se non se quer seguir discriminando a Ourense, teñen que
aparecer os cartas que sexan
necesários, como aparecen cando hai verdadeiro interese político por algo. De todos é coñecido
o déficit económico do SERGAS
debido fundamentalmente ás
condicións nas que se fixeron as
transferéncias do INSALUD, das
que son responsábeis tanto o
Governo da Xunta como o Governo do Estado, pero os galegas non deberíamos ter que pagar as consecuéncias.
Despois de todas estas cons-ideracións, non acabo de entender
moi ben que se poda sancionar
a un médico por unhas declaracións que ninguén vai poder demostrar que no fundamental non
se axustan á realidade, pois a
min non me convencen as afirmacións do SERGAS de que o
Dr. PregQ foi apartado do servizo
por ausentarse do traballo. Lembremos que o SERGAS acusa
ao radiólogo suspendido de que
os dias 25 e 27 de novembro foise para a biblioteca do hospital
ausentándose do traballo, sen·
abandonar o centro. Aceitando
que a acusación do SERGAS
poda ser certa (recordemos que
é a versión da "patronal"), paréceme desproporcionada a sanción xa que poderia iniciárselle o
expediente sen suspendelo de
emprego e esperar a que se resolvese para aplicarlle a sanción
correspondente se tor merec~nte
dela, como se ten feito neutras
moitas ocasións. A nengun traballador do Complexo hospitalário se lle vai poder convencer de
que a "falta" do que o acusan
merece unha sanción tan forte.
Tampouco os usuários da sani dade poderán comprender que
se cese ao único radiólogo que
realiza certas técnicas específicas da Radioloxia Vascular e Intervencionista, cunhas razóns de
tan pouca consisténcia. •
CEl.SO SANCHEZ GoNZALEZ

(MÉDICO TITULAR DO lRIXO)

sucedera coa
cobertura dada ao
embarrancamento do
Casan. Mágoa do
resto do ano.

A Manuel Fraga
médranlle os enanos.
A marea negra
chegou a Perbes.
Non lle vaia servir nen
o bañador antiradiactivo .de
Palomares.

HEcoloxistas
teimosos, roñosos,
profetas do non,
enemigos do
progreso, mal vento
vos leve"
(Pensamentos do
alcalde da Coruña,
momentos antes de
ollar o seu futuro
paseo marítimo
tintado de betún).

Por que Somália
si e Bósnia non?
Quizá é mellar deixar
que a eira iugoslava
se destrua? Coas
fábricas desfeitas
calquera traballo,
calquer salário será
bon.

Que barcos, que
mariñeiros, irán a
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Kuwait a reclamar
pala suspensión de
pagos .de KIO, pala
ruina de Torras? Que
ministros anunciarán
ao novo inimigo?
Quen defende agora o
prestíxio ocidental e o
honor español,
ofendido en 150 mil
millóns?

•••••••••••••

Carta aberta a
Antoni Asunción
Nunha recente charla que deu en
Vigo, o Secretário Xeral de lnstitucións Penitenciárias Sr. Antoni
Asunción , explicou a reforma que
o Governo Español, a través do
seu Departamento, pensa aplicar
para acadar unha millora das
condicións de vida das presas e
presos. Segundo afirmou o Sr.
Asunción , esta millora estará baseada nunha premisa fundamental: a consideración do preso camo un ser humano que , ainda
que privado de liberdade, non debe ser afastado do seu ambiente
familiar e social. Sentada esta

premis, a decisión de renovar
as instalacións
penitenciárias,
dotándoas dos
méios precisos,
non seria máis
que a sua consecuéncia.
Pero en qué
medida afectarán estas promesas de millora ao colectivo
de presas e presos políticos do
Estado?

e presas e fluctuante de 1.100,
está na actualidade disperso por
todas e cada unha das cadeas
do Estado. Vése submetido a
medidas especiais de represión,
que na maioria dos casos vulneran a Lei Penitenciária vixente,
como son, entre outras, a aplicación arbitrária de grados (incluso
o de máximo rigor a presas e
presos preventivos, é dicir, á espera de ser xulgados) , ·a restri ción e mesmo proibición das vi sitas de amigos e ás veces até
de familiares, a intervendón da
correspondéncia, ou a proibición
a escreber e receber cartas escritas no seu idioma (como no
caso dos galegas).

Pero en qué
medida
afectarán
estas
promesas de
melloraao
colectivo de
presas e
presos
políticos do
Estado?

Este colectivo, integrado por unha povoación fixa de 700 presos

Este colectivo , para o Sr. Asun-

ANOSA TERRA
oferécelle aos leitores os mellares viñas gal egos
cun 20% de descanto
!ERRAS GAUDA

ABADIA DE SAN CAMPIO

Viña elaborado con mostos xema das variedades
Albariño, Loureiro e Caiño branca
Fase Visual: amarelo palia contons verdosos, limpo
e brillante.
Fase Olfativa: arrecendos de notábel intensidade, con
moita persisténcia, combinándose os matices
afrutados da uva Albariña cos tons fiarais do Loureiro,
obténdose un arrecendo complexo e)moi xenuino
Fase Gostativa: equilibrado, con carpo, moi
saboroso e con grande persisténcia. Destacan os
aromas de boca semeliantes aos percebidos por via
directa.

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, dándolie frescura ao viña. O final de boca
é suave e moi agradábel.
Este viña no último ano ten sido galardonado con:
- XV Trofeo Internacional de Alimentación e Bebida
(Barcelona 1992).
- Baca de Ouro á mellar marca nova (Madrid 1992)
- Baca de Prata en viñas brancas (Madridd 1992).
Unión Española de Catadores. VI Concurso de
Viñas Xóvenes.
- Seleccionado por Jberia Líneas Aéreas en concurso
para a sua Carta de Viñas (Madrid 1992)

Se ben a adega ten por norma non apresentarse a
concursos, o viña Terras Gauda está considerado
pala crítica especializada coma un dos mellares
brancas da CE como asi o atestigua 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: 11.500 pta.
Caixa de 6 botellas: 5.750 pta.

Abad.ia de San Campio
Caixa de 12 botellas: 8.000 pta.
Desconro do 20%xa aplicado. Nestes prezos está incluído o IVA e
o transporte dentro da Galiza. Os pedimentos de fora teñen un
incremento de 500 pta./caixa.
Aprodución 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 J. cando
estexan a pleno renclimento a totalidade das 60 Ha. da plantación.
A5 insralacións, moi modernas, contan cos últimos avances
tecnolóxicos.
Aelaboración realízase en pureza varietal por maduración
escalonada, determinándose logo por cara cada ano o coupage
máis idóneo para cada tipo de viño. Avendima faise en caixas
de plástico de pouco volume, séndolle retirada a madeira 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.
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TARXETA
DE PEDIMENTO

Terras Gauda

Enviar a ADEGAS DAS EIRAS S.A.
Estrada Tui-A Guarda, 36760 ORosal-Pontevedra
unha vez coberto en maiúsculas.

Cantidade

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

Abadia de San Campio Cantidade
Caixa de 12 botellas .. .....

""""º

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

Forma de pagamento:

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

D

O Pago domiciliado<

Ao recibo do pedimento

1
>

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

BANCO ! CAIXA ..... ......................... ..... Nº CONTA ! LIBRETA ............. ................. ........ .............................
TITULAR DACONTA OULIBRETA ....... ............ ..... .................... ..... ....... ..... .. ............................ ....... ... ........... .
Nº SUCURSAL ...... .... .... ..... ... ... ......... .. .... POVOACIÓN .. .............. .. ............ ....... ................... ............ .. .. ....... ..
PROVÍNCIA ..... ......... ........................... .... DATA .. ... .......... ............... ......... ..... ....................... .. ......... ..... ........... .
Atentamente:
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ción, non está composto por sereshumanos, na medida en que
segundo a sua própria definición, non se lles recoñecen os
seus dereitos como tais. Miremos senón o caso d!iS presos
independentistas galegas e pres os nacionalistas bascas, a
quen persistentemente négaselles o dereito a estar na sua Terra; ou a dos presos políticos anti -fascistas , a quen tampouco se
lles recoñece o dereito ao .seu
reagrupamento.
Pero claro, este xeito de actuar
do Sr. Secretário Xeral de lnstitucións Penitenciárias non é máis
que a posta en práctica da política de dispersión que, encetada
en 1989 co colectivo de presas e
presos bascas foise ampliando
ao de presos anti-fascistas e, xa
neste ano, aos independentistas
galegas . Ao Governo do PSOE
non lle abondaba coa privación
de liberdade e concentración das
presas e presos políticos en cárceres especiais de máxima seguridade como Alcalá ou Herrera
de la Mancha.
Como vian que non lograban minar a dignidade dos encadeados, probaron outro método : a
dispersión. Pensaron que se di vidian ao colectivo e os afastaban de ún en ún canto máis lonxe millar, conseguirian millores e
máis rápidos resultados ; é dicir,
que fosen individualmente e sen
o aveiro do grupo, claudicando
das suas posicións políticas.
Craso error, porque o único que
conseguiron foi aumentar o abano de represaliados aos familiar:es e amigos que lles prestaban
o seu apóio e solidariedade coas
suas visitas.
Señores do PSOE, qué lei lles
ampara cando submeten a pais,
nais, irmás, fillos ou filias ao castigo da lonxania dos seus seres
queridos? a qué declaración internacional de dereitos humáns
se acollen para aplicar esta tortura sicolóxica non só aos presos e
presas políticos , senón tamén
aos familiares? Cómo poden ter
a desfachatez de defender en foros internacionais o recoñeci mento dos dereitos dos presos
políticos de outros paises e negarse, ao tempo, a admitir a
existéncia de presas e presos
políticos no Estado Español?
Pensan que coa negación do
problema éste se resolverá por
intercesión divina?
A solución do co nflicto só pode
vir dada polo recoñecimento das
causas que o motivaron. Miremos senón o caso das presas e
presos independentistas gale gas: só desde a aceptación das
causas que motivaron a sua opción de enfrentamento ao Sistema e consecuente privazón de liberdade -é dicir, do recoñecimento do dereito do Povo Galega a exercer a sua autodeterminación e decidir sobre a sua própria independéncia- se pode talar de resolución do problema.
E mentras o pensan, Señores do
Governo, apliquen as saus leis e
· recoñezan o dereito que ten este
colectivo a ser transladado a Galiza; de maneira que non sexa
preciso que, para se facer escoi tar, teñan que poñerse en folga
de fame, como a que desde o
pasado 15 de novembro iniciaron
os presos independentistas nos
cárceres de Sevilla, Jaén, Córdoba, Ocaña e Teruel. +

Gladys Monso Lobato,
Voceira dos Comités
Antirepresivos da Galiza
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ANOSATERRA
O Monte do Gozo
que visitou
Xoan Paulo 11
no89,
non ten
xa nada a ver
coque
actualmente·
está en obras.
FOTO:
MERCE ARES V.IN

Que foi
do Monte
do Gozo?
O Monte do Gozo xa non existe na
sua fasquia de hai poucos meses. Ao
pé de Santiago, a moi poucos minutos de San Caetano, todos os responsábeis políticos, técnicos, xomalistas
e povoación en xeral poden comprobar en que se converte o belvedere
desde o que os rnmeiros contemplaban por primeira vez a meta ensoñada de Santiago. Paradigma dunha
conceición mercantilista e turística
ao estilo dos anos sesenta, a fasquia •
actual, irreversíbel, converte a descripción de Filgueira Valverde en
testemuña do pasado.

Ignoran as decisións da Comisión de Património
e converten o Camiño de Santiago nunha estrada
Filgueira desexa intervir no Parlamento
para explicar o informe do Consello da Cultura
• XAN CARBAUA

Apesar de toda as
adverténcias, informes
reportaxe e reunións, a
conv r i ' n do Camiño
d antiago no e u
tramo gal go nunha
p i t d v í ul t do
t rr n o, impracticáb 1
p ara camiflant qu
n on qu ir n terminar
p
naquizado
p lo x re, egue
adiante . Entre
bambalinas un oterrado
nfrentamento entre
Con elleria que a voz
de mando de Fraga
dificilmente pode
silenciar.
Desde Decem bro pasado vense
anunciando a desfeita. No número
500 de A Nosa Terra xa se advertia
das preocupacións principais que
reclamaban a declaración do Camiño de Santiago como Património
Histórico, e que todas as intervencións que nel se realizasen fosen
feitas baixo estricta vixiáncia.
Non é preciso invocar informes
moi atrasados. Nestes doce meses
o Consello de Cultura ten remitido
até tres informes diferentes e a Comisión de Património, que ten a
voz final, e á que engañosamente vista a realidade- alude Vázquez

Portomeñe na sua defensa, ten clamado nas suas reunión mensuais
por tentar evitar a desfeita (ver A
Nasa Terra nº 521 e 529).

ses despois a constatación é que resolución e reunión só serviron para
acalar o que se convertira en clamor nas páxinas dos xomais.

Canliño ou estrada

O informe aprobado a fins de Novembro, outravolta en Pleno polo
Consello de Cultura, un organismo
que ten, por fin, a sua primeira actuación de grande relevo en canto á
sua misión estatutária principal, é
claro: "segue avanzando a destrucción do Camiño".

Unha visita ás obras realizadas no
tramo Arzua-S antiago despexa todas as dúbidas. Se é camiño, rota
peonal, nada do que se actuou nese
tramo en canto a firme, ensanchado e ou tras mudanza , responde a
e e critério , e ten todo o aspecto
dunha pi ta forestal. A ferida aberta despois do informe do 26 de Xuño no Plenário do Consello da Cultura, pareceu pecharse despois da
reunión trip artita Portomeñe-Fraga-Barata. A resolución converteue en fume de pallas e poucos me-

Segundo o presidente do organismo, o profesor Filgueira Valverde,
que se mostra desexoso de comparecer no Parlamento a explicar o
informe do organismo que preside,
"a nosa posición non é un bocexo,
como di Carlos Luis Rodríguez,

Adverténcias, para que?
senón unha das nosas máis importantes actuacións. O informe que
fixemos e editamos é claro, e agora
co inverno xa se está vendo o que
sucede: a chúvia levou o xabre,
deixou a zahorra á vista e o Camiño quedou imposíbel".
Pedro de Llano preside a Comisión de Arquitectura do Consello
da Cultura e lembra que non se
contempla nengunha proibición
de circulación de veículos "antes
ao contrário, é unha nova via que
leva directamente desde o Cebreiro a Compostela. Pódese volver
atrás? Pode: metendo máquinas e
quitando todo o que se lle botou
enrriba. Pero non creo que estén
polo labor".
(Pasa á páxina seguinte)

CAMINO DO CEBREIRO
X.C.
Considerado case como un milagre milenário que se dese conservado en tan
boas condicións, e chamado a se converter na principal rota peonal de Europa
(chegou a definirse como Primeiro Itinerário Cultural Europeu), o Camiño
Francés. vai ter que finalizar no Cebreiro, aonde, para completar o desatino,
podia trasladarse a maqueta da Catedral que se expuxo en Bruxelas e Sevilla.
De aí en diante, se ninguén o remédia, o antigo tramo galego do Camiño de
Santiago· será unha pis~a para veículos todo terreo, e os beneficios dunha rota
cultural de primeiro orde, ponto de encontro nun Ano Xacobeo que debe atraer as olladas dun continente, quedará devaluado a simples traxecto forestal.

O erudito pontevedrés escrebeuno
asi: "desde o Monte do Gozo vede
como se suceden os cómaros, sen
aristas, redondeados palas deluvas,
descendendo na procura dun val que
cruzan dous ríos: o Sar e o Sarela.
Irnaxinade espidos de toda obra humana estes outeiros. Poñede carballos onde hoxe medran o piñeiro e as
carqueixas e gavean as urbanizacións. Asi era o chan que se chamaria Libredón antes de que nacese
Compostela".

·~

Portomeñe terá que contestar no Parlamento ao informe de Filgueira Valverde e ás acusacións sobre o non seguimento das directrices da Comisión
de Património.

Nunha lista inicial de incumprimenros no Monte do Gozo detéctanse
várias desatencións aos imperativos
da Comisión de Património. Se esta
obrigaba a que a distáncia entre o
Camiño e as edificacións tiña que
permitir a preparación dunha carballeira que tapase todas as edificacións, na realidade está a 25 metros.
Desbotado o traslado do edificio galega na Expo, hai várias construccións de máis de seis metros de altura, contra as recomendacións da Comisión e ademais realizáronse desmontes que non estaban no proxecto
• inicial visado pola Comisión.
As actuacións neste Monte do Gozo,
que o Papa contemplou na sua visita
do 89, tal como era, desatenderon todas os critérios, mesmo os do Plan
Especial aprobado para a zona e que
o Concello compostelano non impón.
"O Monte do Gozo arrasárono -di
Pedro de Llano- cando todos os documentos falaban de deixalo tal como era: un monte ermo, coa capela
de Xelmírez, desde onde os peregri• nos ollaban Compostela por vez primeira". O monte está agora coberto
na aba que dá ao nacente, por onde
chegan os camiñantes, por un enorme camping, e topan tamén cos subúrbios do que hai pouco anos eran
San Marcos, unha fermosa aldea que
se degradou por abandono.+
·········~························

Desde Maio estase advertindo: "ainda estamos a tempo", pero cada vez queda
menos. En troques de correxir, xa se anúncia que as obras de Lugo van cair
nas inans do mesmo arquitécto do tramo desfeito entre Arzua e A Coruña.
A Comisión de Património debe elevar con esixéncia a sua voz, pero os respónsábeis finais, se ninguén dimite, ou se planta e dignifica o seu cargo, terana os responsábeis políticos do resultado final: Daniel Barata, Victor Manuel Vázquez Portoñeme e Manuel Fraga.+

No tramo arranxado
non se contempla nengunha
proibición de circulación de veículos.
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(Ven da páxlna anterior}

Informe do Consello da_Cultura Galega

A ese respeito é util lembrar o documento elaborado pola Conselleria de Ordenación do Território,
presidida por Anxo Mario Carreña,
no 1985. Daquela, e referíndose aos
tramos en que algunha estrada
coincidia no seu trazado co Camiño, afirmábase "nos casos que fose
posíbel en función do custe e do
impacto xeográfico, debía estabelecerse unha nova rota para o tráfico
rodado, recuperando a traza actualmente asfaltada para o tráfico peatonal, eliminando a capa de rodadura existente" (Proxecto de Revitalización do Camiño de Santiago).

'D.e nada serviron as adverténcias
para aminorar o impacto das obras'
O informe aprobado
polo plenário do
Consello da Cultura
Galega, é coñecido
polo presidente da
Xunta antes de ter sido
feíto público. O
documento, base das
críticas vertidas polo
organismo sobre o
"máximo responsábel
político da
intervención, o
Conselleiro de
Relacións
Institucionais",
elaborouse despois de
ter realizado un
"meticuloso perc.o rrido
do Camiño".

Detéctase un
enfrentamento
político que
Fraga tenta calar
co siléncio oficial
Enfrentamento político
Desde os que apontan á incultura
até os que ven necesidade de gastar
cartos en obras que saian nas páxinas dos periódicos, -as explicacións
ao que leva sucedido no Camiño de
Santiago son diversas. Por debaixo
detéctase un enfrentamento político que Manuel Fraga tenta acalar
dando orde de siléncio oficial. Antes de executar esta orde presidencial, Vázquez Portomeñe deu unha
rolda de prensa e minimizou a
cuestión presentándoa como "un
problema de disparidade de critérios entre técnicos". Defendeu as
actuacións no Camiño amparándose nunha imaxinária anuéncia da
Comisión de Património, que preside lago Seara, pasando <leste xeito a pelota á Conselleria que preside Daniel Barata. O pronunciamento, se se mantén o corsé imposto por Fraga, terá que agardar
até o día 17 en que se reune outravolta a Comisión de Património.

De entre os párrafos do documento do Consello pódense sinalar os
seguintes:

c.- Tramo LeboreiroCompostela. Apesar da
inisténcia dos responsábeis do
proxecto, as críticas expostas nosos nosos primeiros testemuños
sobre o tema continuan mantendo
unha total vixéncia. Difícilmente
poderian corrixirse xa aspectos de
importáncia do cámbio conceptual
que implican as obras realizadas
ou das suas consecuéncias en canto a unha indesexábel e monótona
uniformidade. O vello e verdadeiro Camiño de Santiago xa non
volverá ser o mesmo nos tramos
"reabilitados", mais as mínimas
intervencións correctoras realizadas sobre aqueles aspectos modificábeis tampouco parecen ter acadado destacábeis resultados.

· Un dos membros da mesma, representando á Universidade, é o profesor Anxo Sicart Jiménez "a clave,
efectivamente, é saber se seguen os
dictames da Comisión. Nós sempre
estivemos polo labor de dictar normas de conservación e de que cada
obra debia ter un proxecto específico, seguindo a magnífica Delimitación do Camiño que suscribe a
Conselleria de Cultura, encarregada
a César Portela e Manolo Gallego,
cun custe de vários mil1óns para a
Xunta. O dia que non sexa capaz de
manter o critério que estabalece a
Comisión, entón marcharíame".
Anxel Sicart insiste sobre conceitos
que teimudamente aparecen de contínuo neste ano longo de debate e
obras "a pelegrinaxe mudou enormemente. Se conservamos once séculos esta obra, teremos que adaptala aos tempos e usos que ten hoxendia. Pero non para que circulen
veículos, para iso están as estradas.
Ten que tratarse co mesmo respeito
á memória histórica como se fai
con calquer obra de arquitectura. A
Comisión está, precisamente, para
indicar cales teñen que ser as adaptacións, dentro do respeito a todas
as características do camiño". t

A capa de terra utilizada, empeza
a desaparecer en numerosos tramos, como consecuéncia das
chúvias. Os desmontes e desníveis xurdidos como consecuéncias das obras continuan sen ser
corrixidos, e distintos aspectos
do contorno (canalización de pluviais, muros, halos ...) foron maquillados con critérios ás veces
demasiado próximos ao pastiche.
Aquelas obras anteriormente realizadas por unha ou outra institución con graves efectos sobre o
Camiño -como as pontes substituidas por simples tubos de formigón existentes nos concellos
de Arzua ou Santiago- seguen esperando.

l.- Urbanizacións de

aldeas. A por nós calificada de nova plástica kistch, do
novo enlousado na sua constante

busca dunha antes
inexistente regularidade de pendentes ten, finalmente, levado aos
seus autores a
aberracións tales
como o enterramento de boa parte duns xa reducidos ocos de acceso dunhas cons truccións labregas
nas que, por outra
banda, non se
percebe nengunha
actividade reabili tadora.

Substituir
pontellas
por tubos
de

formigóné
un
exemplo

Unha mostra <lestes critérios "reabili tadores" pode
atopar paradigmática mostra no Cebreiro. Nun dos
máis importantes conxuntos de
arquitectura popular e\,lropea, o
critério urbanizador levou aos
autores a escavar a pena sobre a
que se encoritra construida unha
palloza-museu até deixala nunha
irregular e irracional situación co
único propósito de "ampliar e regu 1ari zar" a entrada na aldea
mentres que na saida da mesma
emprazaron unha encmci11ada para posibilitar o acceso a un novo
albergue, que pola sua indebida
localización, implica unha agresión grave á percepción dun conxunto declarado Monumento Nacional.
O informe, ademais de analisar o
tramo da estrada Pedafrita-Ventas
df Narón singulariza o caso do
Monte do Gozo como unha das
máis graves intervencións, e finaliza cunha análise moi dura "de
nada valeron as nosas adverténcias, ou os· requerimentos da pró-

pria Comisión do Camiño criada
polo Govemo Galego para a sua
defensa. De nada serviron as suxeréncias achegadas para amfaorar o impacto desta obra. Moitos
dos elementos e espácios catalogados para a sua protecci0n pola
própria administración teñen desaparecido ou sofrido graves agresións nun case inapreciábel espácio de tempo".

Osmembros
das comisións
As ponéncias que informaron no
Consello da Cultura Galega están
presididas por Xosé Ramón Barreiro e Pedro de Llano e forman
parte delas, M. Diaz e Diaz, Anxo
Sicart, Hermelindo Portela, Maria
Xosé Rodríguez Galdo, Francisco
Fariña; Uxio Romero Posse, Ramón Lourenzo, Rafael Baltar Toxo, Xoan Casabe11a, Andrés Fernández-Albalat, Manuel Ga11ego

Jarreto , Carlos Meixide, César
Portela , lago Seara e Xabier
Suances.
En canto á composición da Comisión de Património, presidida por
lago Seara Morales, e tán pre entes Bieito Pérez, Vicente Ruiz
Soldevi11a, Anxo Sicart (poJa Universidade), X.M. Pichel (Relacións Institucionai ), P.A. Femández (Concello Santiago), Xosé
Bugallo (Depuración A Coruña),
Enrique Fernández (Dep. Lugo),
Santiago Cid Harguindey (Dep.
Ourense), Xoán Martínez Herrera
(Dep. Pontevedra), Antonío Bonet
Correa (UNESCO), Manuel Remuñán Ferro (Asesor), X. Manuel
López Vázquez (Consello da Cultura), Maria Xesus Tallón (Servício Arqueoloxia), actuando como
ponentes e secretária Federico
Garrido, Roberto Pena e Teresa
Rey-Barreiro. A representación da
lgrexa subrogoiuse nunha Comisión Eclesiástica. t
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Finais de
consolación

Gañador do prémio Xerais de novela con Galván en Saor, finalista do
Blanco Amor con Fortunato de
Trasmundi, finalista tamén do Torrente Ballester con Cándido Negro
e o Cabaleiro Branca, cada libro
narrativo de Darío Xohán Cabana
parece vir avaliado por un prémio
e/ou os seus arredores. O "para-tex- .
to", quedi o bon de Gérard Genette.
(E digoo bon porque o crítico francés gasta dun sentido do humor que
no gostaria ver nos seus "discípulo " galicianos, ainda que fór só de
cando en vez). Hai, certamente, algun libro narrativo do poeta de
Roás que non
ven coa banda, A pesar das
portadilla e/ou traxédias e
en tradi lla de peripécias
prémio tal ou
prémio eseou- que
tro: O libro dos atravesan
moradores, por os
non
lembrar protagonisaquel que no seu
dia apareceu na tas, no
colección
O remate
Moucho, e que triunfan,
s uponemo s o dunha ou
autor ten esquecido, e ainda outra
que os amoriños maneira.
primeiros son
moi malos de
olvidare, co paso do tempo podemos decatarnos que rnáis que amoriños primeiros, todo aquilo non era
máis do que unha miraxe.
O último, por agora, libro narrativo
de Darío Xohán Cabana, Vidas
senlleiras<ll, porta o aval do Prémio
Cidade de Lu_go, na sua terc~ira
convocatória. E un volume de relato ; cinco. Tres máis ben longos:
"O fuxidor", " Rubén Cruzoi" e
"Severo da Meli enda '. Os outros
dou , de menor número de páxinas:
"O vello da Montaña" e "A Mariñeira de Quilmas". Todo con dous
rasgos comuns: o final consolativo
e mais o idioma. Dous rasgos que,
como se verá, van máis unidos enn e si do que poda parecer.
O final consolativo ven dado porque, apesar das traxédias que podan atrave ar as peripécias dos protagoni ta do relatos, estes, no remate, triunfan, dunha ou outra maneria. No primeiro, o protagonista
nunca é coll ido por falanxistas ou
Garda Civil. No segundo, Rubén
Cruzoi -a meio dunha "falcatruada" do narrador do relato, que é o
autor do libro, DXC- encontra o
seu carniño na vida para ser feliz.
No terceiro, o Vello da Montaña,
será respeitado e temido por todos,
até morrer. Severo da Melisenda,
vive feliz -apesar dos contra.tempos- e adivíñase que pasará os derradeiros anos da sua vida en igual
estado de ánimo. O mesmo que a
mariñeira de Quilmas, apesar de
que no cornezo do relato poderíase
intuir que o vai pasar mal. Todo o
contrário, mesmo en anos de fame,
na sua casa sempre hai de todo.
De que ven que os finais <lestes relatos sexan "consolativos"? Primeiramente polo mundo e os personaxes que apresenta o narrador. Un
mundo que non é, en primeira ins-

dentro dese mundo. Situacións
que, rapidarp.ente, o entorno vai,
dunha maneira ou outra, correxir.

tadas ao seu xénero de vida, que vivan unha vida aparentemente integral. En realidade, o narrador
- usando dese mundo "recitado"inventou unha tribo humana decente, eficiente, incapaz de paixóns ingovernábeis, inxeniosamente violadora da lei, pero ignorante da dramaticidade e do mal (do mal da lei
-os outros-, e do seu próprio
mal). E estes personaxes non poden
viver na miséria, senón nunha indixéncia sentimental, non poden ter
ódio, senón un despeito pueril polo
inimigo, non son capaces do mal,
. son, simplemente, "trastes" (véxanse, respectivamente, os relatos "Severo da Melisenda", "O Vello da
Montaña" e "O fmüdor").

Vidas Senlleiras,
de Darío Xohán
Cabana

táncia, fictício, quer dicer, nen irreal nen inventado polo narrador. É
un mundo que vive(u) na memória
do narrador. Un mundo nostálxico,
un mundo , para ser roáis exactos,
recitado. Ese mundo recitado fai
que os personaxes non den nunca
mostras dun desenvolvimento anormal, que teñan as dimensións axei-

Por ese mundo, por eses personaxes, os remates dos relatos de Vidas senlleiras só poden ser un, e
colectivo para todos: un final consolativo. O mal --que podía estar
expresado por situacións políticas
determinadas: o absolutismo, nun
dos relatos; o franquismo, notros-

~1

conta de libros

comerciais. Os rios galegos
é un estudo moi completo
dos xeógrafos Francisco Rio
Barxa e Francisco R.
Lestegá,s, que con abondoso
aparato estadístico percorren
as principais cuneas do país
dos mil ríos. Mágoa a baixa
calidade das fotografias nun
libro por outra parte de
manexo imprescindíbel.
Sairon tamén as Actas do
Congreso de Arquitectura
Institucional, que incluen
as ponéncias e fichas das
obras que se mostraron
nunha erx.posición paralela.

Publicacións
do Consello
Con fasquia moi diversa
seguen a sair as monografias
e coleccións do Consello da
Cultura que asume un labor
editorial que difícilmente
ten acollida en finnas
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roza, mesmo toca, aos personaxes
dos relatos, pero non os marca. A
sua miséria, física, nunca chega a
tocar fondo. Miséria moral non
existe, só situacións incoerentes

I~

Femández é a última
entrega da Colección Merlin
de Xerais. Un conto das
desventuras de Polgariño a
quen Dona Avestruz lle
come os callao. Pensado
para nenos de máis de nove
anos.
Xavier Alcalá non pon fin

Para nenos e
maiores
ás suas edicións e reedita
Fumes de papel, na
colección Arbore de
Galaxia, unha novela para
rapacys maiores de quince
anos.+

Un libro de Jacques Prevert,
traducido por Raquel
Villanueva, Contos para
rapaces pillabáns e
ilustrado por Maria Xosé

Falouse, a propósito da narrativa
de DXC, de melancolía, mesmo de
esquizofrénia. Non. Os personaxes
que povoan as narracións do poeta
de Roás son incapaces de loucura.
De dramaticidade, persoal ou colectiva. Da dramaticidade que posue a loucura. A sua narrativa non
deita melancolía - ao cabo, psiquiatricamente falando, quizá outra forma de loucura- , senón nostálxia. Quizá nostálxia da infáncia,
no mellor doscasos (léase, detidamente, a páxina 64; ou o relato
"Severo da Melisenda"). Unha
nostálxia que deita toda história
"recitada". História recitada que é
o chanzo.. intermedio entre a história real e mais a história inventada.
História recitada que ven ser culturalización da lenda e do relato popular. Daí a linguaxe usada por
Darío Xohán Cabana.
Ninguén pode negar que DXC é un
dos escritores galegos que mellor coñece o idioma, tanto nas suas variantes cultas como nas populares. Nos
presentes relatos usa dunha linguaxe
ás veces chistosa, outras solene,
sempre retórica. Unha linguaxe --ou
un ton-- sempre adornada, figurada;
dunha elegáncia unha miga requintada. Na retórica de DXC hai unha
matriz principal: a hipérbole. Hipérbole que deita -con naturalidade no
escritor de Roás- do coñecimento
íntimo da linguaxe popular. Lémbrase que é con esta figura retórica que
a fantasía popular celebra a sua liberdade estética (léanse recolleitas
de contos ou lehdas populares). Pero
o problema é que o escritor non domina o recurso e este remata por dominar ao escritor, e asi alguns dos relatos de Vidas senlleiras son puras
hipérboles, sen aquilo que pudo dominar a retórica: a ironía. Unha profunda e dolorosa ironía que -entre
outras cousas- é o que separa fondamente aos seguidores de Álvaro
Cunqueiro do mestre. •
XGG

1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo,
1992. 112 páx. 1.200 pta.

Pecados manuais

Cantos do impaís

Vidas senlleiras

Vento de seda

Xosé de Coro

Xavier Alcalá

·Da río Xohán Coba na

Bieito Iglesias Araúxo

XERAIS

·

GuieirQ
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Encontro na Estrada do 14 ao 18 de Decembro

Aproximando a vida de Manuel García Barros
Os Encontros sobre
a vida, obra e
pensamento de
Manuel García
Barros, Ken
Keirades, terán lugar
na Estrada do día 14
ao 18 de Decembro
no Salón de Plenos
do Concello. Senda
inaugurados o día
14 coa conférencia
de Cecilia A. de
Abril co título
"Recordos e
aproximacións ao
mundo de Ken
Keirades", quen
chega expresamente
desde Buenos Aires
para a portar a
experiéncia dunha
persoa moi ligada a
M. García Barros nos
seus momentos máis
difícis, servindo-lle
de canle de
comunicación co
mundo cultural da
emigración e
sobretodo de apoio
intelectual no seu
labor literário.
O mesmo dia 14 trataranse fundamentalmente os aspectos biográficos do escritor estradense cunha
ponéncia do Profesor Carlos Loureiro, quen ten adicados moitos
anos ao estudo do autor. Contando
tamén coas comunicacións do novelista Xosé Manuel Martínez Oca
co título "Ken Keirades, unha

aproximación familiar" (Xosé Manuel é bis-sobriño de García Barros); Mário Blanco (ex alcalde da
Estrada) titulou a sua comunicación "As miñas vivéncias con Ken
Keirades'\ e Xosé L. González Tasar falará sobre "Unha aportación
ao estudo de ken Keirades", por último, David O. García Insua, escritor fillo de M. García Barros disertará sobre "~ecilia de Abril, a ponte con América de Ken Keirades".
O Martes 15 estará adicado fundamentalmente á sua obra, correndo
a cargo a ponéncia introdutória do
poeta Manuel María. Intervirán os
escritores Bemardino Graña e Daría Xohán Cabana, e os profesores
Xosé Maria Dobarro e Xesús Oreiro Pensado.
O Mércores 16 a dimensión que se
vai tratar será o seu pensamento,
correndo a cargo a ponéncia de
Xoán Carlos Garrido Couceiro, e
coas seguintes comunicacións: o .
profesor Xosé M. González Reboredo falará sobre "García Barros,
testigo da etnografía do Ulla", Ma:.
nuel Barreiro e Pedro Lago achegarnnos á atmósfera agrarista na
que se desenvolveu Ken Keirades,
Sindo Villamayor e Francisco Barreiro acercarannos ás posicións de
M. García Barros a respeito da escala e da conciéncia idiomática
respectivamente.
O Xoves estará adicado ás comunicacións libres, que até o momento
son as seguintes: Esperanza Marino Davila: "As aventuras de A.
Quiñoi, Simples costumismo ou
compromiso total?"; Silvia Gaspar
Porras: "M. García Barros na Prensa da Emigración", David Otero
Femández: "Aspectos pedagóxicos
no discurso de Ken Keirades", Sónia Sánchez Muñoz-Redondo: "O
problema da relixión popular".
Por último o Venres clausuraranse
os encontros coas Conclusións, e a
conferéncia de peche a cargo de
Xosé N eira Vilas.
Estes encontros teñen o recoñecimento da Consellaria de Educación e como tal acreditarase a asisténcia a eles a todas as persoas que
acudan e estexan interesados neste
tipo de certificacións. •

QUEN ERA KEN KEIRADES?
XoAN C. GARRIDO CoucEmo
'E era o caso que estando moi escarmentado
desta miña pluma sempre insumisa e escarabellante, que o menos mal que me trouxera
fora levar-me ao cárcere unhas cantas veces,
tratei de buscar un xénero que salvándo-me
o compromiso me librara de disgustos e contratempos. E resolvin-me a facer contos' .·
MANUEL GARCIA BARROS

(Prólogo do seu libro "Contiños da Terra")

Manuel García Barros non conseguiu, pésie
á mestria con que dominaba a retranca nos
seus cantos, evitar os desgastas e contratempos de que nos fala nesta cita de cabeceira.
Segundo el porque cando criaba un personaxe imaxinário sen nengun tipo de referéncia
nen intencionalidade, non en tanto, sempre
aparecía un personaxe real -basado no seu
personaxe imaxinário- que se sentía aludido e "poñia os meus osos en perigo, cando
máis, e cando menos deixaba-me coma un
farrapo".
Quizá sexa un dos escritores que máis represaliado foi polas suas obras da nosa recente
história, tendo en conta que durante toda a

sua longa vida e xa desde moi novo (como
director dun xomal na Estrad) tivo que sofrer
castigos das autoridades que se foron sucedendo ao longo do século no noso país até,
xa con 80 anos, a derradeira vez que visitou
as dependéncia carcelárias durante o
franquismo. Unhas obras que non perseguen
o escándalo, nen están escritas nunha terminoloxia hiper-revolucionária, senón, polo
contrário, teñen un estilo moi "educado" gardando unha reveréncia cara institucións como a monarquía, a igrexa, os militares, etc ...
que quizá polo seu exceso de devoción a estas, foi polo que provocou a falta de credibilidade na sincera louvanza que Manuel García Barros facia delas. Véxase como exemplo este anaco de oración de oferenda a San
Xurxo dun labrego que reproducimos da sua
obra "Contiños da Terra": "Grorioso San
Xorxe: Aqui che presentamos esta media cacheira, que é nosa, e dámoscha a ti. Xa sabes
que é tua e podes facer dela o que che pareza. Pero como tin non a comes, nin farás nada con ela nin dirás o que queres que se faga,
en vez de que a comeran por alá catro Jambóns que non a suaron, imo-la cocer con pa-

tacas e come-al agui nos na tua honra. Qué
che parece, meu Santo? Non dis nada? País o
que cala otorga. Ala Ramona, ao avío".
Pero pior que a represión directa do poder
foi o esquecimento do povo. Un povo coque
el xenerosamente se confundía como reflecte
o seu pseudónimo isento de pretensións de
sana individual: "Ken Keirades", ou o mesmo título das suas obras, e concretamente os
"Contiños da Terra" onde oferece a paterni-

• ••••••••••••••••••••

Pior que a
represión directa do
poder foi o
esquecimento do
povo.

dade da sua obra á Ten-a, ao pavo ca que e
sentiu identificado. Hoxe esa obra é imposíbel de atapar, e as " Aventuras de Alberte
Quiñoi" foron re-editadas moi recentemente.
Non en tanto, ten inéditos centos de escrito
que durante o franquismo foi elaborando e
gardando esperando menores tempos para a
sua publicación. Semella que eses tempos
non acaban de vir. A pior represión que pode
sofrer un escritor non é o cárcere, senón o si)enciamento da sua obra.
Con motivo dos "Encontros" sobre a .sua
obra contárase coa presenza da arxentina de
orixe andaluza Cecilia de Abril. Esta persoa
foi a que rompeu o illamento do escritor durante a "Longa noite de Pedra'', conectándoo
co movimento cultural nacionalista da emigración. Hoxe ainda non conseguimos romper o cerco no que se pechou a Ken Keirades
a respeito do seu entorno máis irnediato.
Quizá estes "Encontros" sirvan para abrir
unha brecha no coñecimento da sua vida,
obra e pensamento, e con isa, o coñecimento
da nosa história recente, e conseguintemente,
de nós mesmos.•
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS
DEBEN COÑECER!!
orixinais para a segunda edición do
Prémio de Poesía Martín Códax,
organizado pola Editorial gafaxia,' .·
Bodegas de Vilariño e os concellos
de Cambados e Vig~: · · ·

• Denúncian ao
Delegado de
Cultura de
Ourense
A Mesa pola Normalización
Lingüística e o Colectivo
Meendinho peden a rectificación
de conducta ou a consecuente
demisión, do delegado da
Conselleria de Cultura, e alcalde
de Manzaneda, Gabino Garcia, que
remitiu un e crito á Deputación
Provincial pedindo que en adiante
11e remiti e toda a correspondéncia
en ca te1án. Nun comunicado a
Mesa fala de "mistura combinada
de ignorácnia, incompeténcia,
irracionalidade e até
in ensibilidade poítica ... de non
correxir e 6 queda pedir a
demi ión dunha persoa incapaz de
asumir cun mínimo de dignidade a
sua función de Delegado de

O galardón é de 500.00 pesetas e
mantense o xurado do ano pasado
(Alonso Montero, Manuel Rivas ,
Garcia Bodaño, Paco del Riego) e
engádese Xavir Rodríguez Bárrio,
que gañou na primeira edición.

Gabino García.

Cultura nun país que canta cun
idioma próprio, que por 1ei debe
ser promocionado e normalizado
desde as próprias institucións".
Nunha recente mesa redonda, para
celebrar os dez anos da AC
Auriense, Daniel Barata
mostrábase satisfeito dos avances
logrados polo noso idioma nos
once anos dv autonomia. Dias
despois o seu Delegado retrucaba
esa afirmación.+

• Viño e poesía
O próximo 23 de Xaneiro finaliza
o prazo de apresentación de

O tema é libre, cunha extensión de
cincocentos versos, e só se
admiten obras en galega
normativizado (RAG-ILG). •

(ja{egos
as mans .cíe
Ylmérica

• Xornadas literárias
en Cambados
Odia 14 de Novembro comezan
en Cambados unhas ronadas
literárias adicadas á literatura
policial. Serán tres mesas redondas
enfocadas a falar da literatura de
masas en Galicia (Dario Xohán
Cabana, Francisco Alonso e
Miguel Suárez Abel); edición de
série negra (Cid Cabido, Carlos
Blanco, Antonio Mascato e Xelis
de Toro) e límites do xénero negro
(Moncho Caride, Camilo Franco e
Manuel Forcadela). •

AGUSTIN PORTELA,
EPIGONO DUNHA XENERACION
/

/

FERNANDO

M.

VUANOVA

O pasado dia 6 de Decembro falecia na sua cidade natal de Pontevedra o
pintor Agustin Portela, a quen na primavera pasada a agrupación Amigos da
Cultura e a Deputación de Pontevedra tiñan adicado unha homenaxe.
O crítico Fernando Martínez Vilanova trazaba nas páxinas <leste semanário,
en Xuño pasado un vigoroso retrato de Portela.
Non é fácil estabelecer nun artista un paralelismo tan
estreito entre vida e obra como podemos atapar en Don
Agu tin Portela, arti ta e home, home ou artista egundo e queira. Dentro da nídias marxe na que di corre
a ua produción gráfica encontraremo un posicionarnento vital que prolonga o emotivo obre os seus debuxo nunha irnbio e que bebe da fonte mái xenuina da no a tradición.( ... )

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 galegos?

Fillo dun liberal ilu trado pontevedrés, don Francisco
Portela, do eu pai receberá algo máis que os estímulos
para a arte e a letra , o eu amor a Pontevedra e a
predi po ición para o a pectas sensíbeis e os valores
positivo da tradición, que a bon seguro non foron alleos a un don Agustín adolescente naquelas conversas vilega na rebotica de Perfecto Feijoo.
Foi aluno de Ca telao no In tituto, e en Madrid, aonde
e dirixe tra do bachelarato a estudar a carreira de
Aparellador, terá como me tre ao importante gravador
Jugué Ca tro Gil, na escala de San Femando. De retorno a Pontevedra estará vencellado á vila do Lérez
toda a sua vida, fonte nutricial dos seus temas, abrigo
do seu temperamento e reflexo da cotidianidade daquela vila que se esperguizaba lentamente dun sono profundo entre as referéncias labregas da sua feira e o
abrente de pequena vila provinciana.
A sua actividade será diversificada e ampla, obediente
a unha vocación emotiva e vital, fio condutor dos seus
mel1ores compañeiros de xeración, conscentes todos
eles de seren habitantes dun país no que todo estaba
por facer. A sua vontade persoal non o cinxirá ao exclusivismo do traballo artístico senón que colabora en
embrións de proxectos institucionais tan pronto oferecen a posibilidade de seren úteis para o país. Velaqui a
realidade actual do Museu do Povo Galego, o Pedrón
de Ouro, o Padroado do Museu de Pontevedra, etc ...
que representan alguns dos aspectos máis inquedos de
Don ·Agustin como home comprometido co devir construtivo do país.
Como debuxante a sua figura hai que alíñala a carón
do importante grupo que desde Castelao até el mesmo
definiron como "Escola Gráfica de Pontevedra", ampa-

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

As .pez as da crónica perdida comezan a
acaer con harmonía nestas páxinas
conmovedoras que compuxeron Gonzalo
Allegue e a ·súa equipa.
.··~~;/'-;,
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sua figura alífíase a carón
de Castelao, Pintos
Fonseca, Maside, Torres e
Enrique Campo, enchendo
máis de cincuenta anos de
labor criativo.

rada no fervor criativo anterior á guerra civil. Aos nomes de Enrique Campo, Pintos Fonseca, Sobrino, os
traballos de viñetismo e publicidade de Maside e M.
Torres, van aparelladas as fecundas aportacións de
Agustín Portela, enchendo máis de cincuenta anos de
actividade criativa. +-

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 máis de duascentas fotografías que documentan os
traballos, oficios, a vida cotiá 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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Verbas cruzadas
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me sarcástico que escla-. ·.
·rece as falsedades da ind ústri a norteamericana
de ficción. Relata a históri a dos produtores que
marinan en suprimir aos
guionistas (antes xa suprimiran aos directores) .
Trasladado aqui serviría
para ilustrar o intento de
extermínio dos x ornalistas , último atranco no
proceso de mercantilización dos periódicos.•
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·HORIZONTAIS: 1-Rega\e. Ave de rapiña diurna de pes, .-co~o implume. 2-Norhe d.e letra. Cazola de barro para gar. ~ dar chomizos. Consoante. 3-:Óécimo cuarta e terceira le. ' :, ~do alfabeto. Pules, ·aplanas. ·4-Estudantina: Símbolo do
1 . e~QándiQ. Vocal finiña. 5-Período de tempo. Sentan ben,
: ,.fáv.orecen . ..6-Escoitar. Un dos continentes, o maior. 7/ E~istes . .Partícula ~lectrizada. Segunda e vixésima letras
, _<;!()alfabeto. 8-Consoante. Nome de letra. Média nai. 9Caixa de cristal onde 'se recollen os votos. Número que. re. presenta a nada. 10-Nese lugar, nese pon,to. lnunda~ión,
enchenta de auga, plural. 11-En inglés,· un. Ruído· agtadabel e rítmico .. 12-Policia militarizada názi. Nome de muller. Matrícula nos coches de Barrelona.

...

• •
11

Publicacións

Vlc;:ENTE BARREIRO MESA

11

11

VERTICAIS: 1-Peza de óso na boca dos animais· para triturar os alimentos. Fémia do cabalo. Consoante. 2-0 contrário de claro, plural Cursos de auga, plural . 3-Vocal. A
muller que nos dá a vida. Preposición. Símbolo do nitróxeno. 4-Vogal. A mesma vogal, esta vez repetida. Farei rimas. 5-Taza grande para botar o ponche. Yoga!. Escoita.
Vogal delgadiña. Consoante. 6-Buscan algo polo cheiro.
Certa infusión. 7-Bar tradicional, plural. Temores. 8-Consoante. Vogal primeira. Baldarán, imposibilitarán a alguén
nalgun membro. 9-Dás a coñecer. Símbolo do ósmio. Segunda letra do abecedário .

Máis
· As Mocedades Galegt1'lstas; organización xuvenil integrada en Galiza
Nova, veñen de. sacará rua a revista ·.
Máís, vocéiro histórico da orgánización dende os tempos da Segun- ,
da República española, e que co
número que ·vén de saír· do prelo,
princípia unha nova andáina. Todos
aqueles interesados en conseguir un
núiñero da revista Máis poden dirixirse ao Apartado de Correos 293
(36080. Pontevedra). •

Vendo discos e casetes de calquer
dos 3 LPs do grupo de rock alicantino Badana. O cuarto LP editarase
próximamente. Tamén vendo gravacións de calquer LP de Fuxan os
Ventas. Contra-reenbolso. Escreber
a Manoel Bello Salvado. Rua da
lgrexa nº 9, 15685 Xanceda-Mesia. A Coruña.
Vendo amplificador PEAVEY de
15 Watios. (AC/DC). Sen uso. Razón, (986) 30 38 58 en horas de
traballo. Perguntar por Padin.

__..;::.::..-- _".C'..:,.-3""':::" ___..... _ ..·----
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SoLUCION AO ANTERIOR: As. Abrotea. C. Crear. Es. Eme.
· Lias. A. Aereos. las. Cru. Aonde. Coara Cea. Usd. Agoiro .
A. Ouro. Ras. Dd. Pomba. E. Achanar. Po.+

Anúncios de balde
Faite suscritor da revista O Tran
Vía. Receberas a revista pontoalmente por correo. Cota de suscripción 1.000 pts., 4 números ao ano.
Mandar peticións a: Tran Vía Colectivo, Apartado de Correos 22,
36400 O Porriño.
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tos dos homosexuais. Unha das
nosas actividades é a publicacíón
da revista S'homos, á venda nos
pubs da zona vena compostelá. O
· próximo número sairá· á luz a
princípios de Decembro. Para contactardes connosco ou recibirdes
calquera tipo de información escribide ao Apartado 191. 15780.
Compostela.
Sabes se queda nesta sociedade algunha muller que non téndose traicionado a si mesma este disposta a
negar tantas veces como sexa necesario o patriarcado e rebelarse
contra él , en feito de insumisión?
Respostas ao Apdo 305. Vigo.
Asociación Antipatriarcal.
Vendo unha Historia da Arte de
Salvat (10 tomos) e o apéndice O
rostro humano na arte (1 tomo).
Interesados chamar ao (981) .58 81
25. Perguntar por X osé. Prezo
31.000 pts.

Tres Artigos, revista do Comité
Aberto da Facultade de CC. Economicas e Empresariais de s·antiago. A venda no Centro de Recursos para Estudantes Mancomun
Au pair, servícios de asistentas,
(Pavillón de Servícios Estudiantis,
aias, coidadoras. Se necesita algun
Campus Universitário, Compostedos nosos servícios ou traballar non
la). Tamén. se pode
dubide en contactar con
nós. R/ Marqués de Vaconseguir por correo
enviando 175 pts en
lladares 12, 2º oficina 9.
Pisos para
selos (coste da publicompartir, avisos,
Vigo. T1 43 99 46.
cación máis gastos de
alugueres,
correo) a: Comites
Mércase cheminea de
cámbios, compras,
Abertos de Facultade,
ferro en bó estavendas,
Aptdo 855, Santiago.
do.(986)433830.
contactos .. .
de publicación
Xa estamos en BarceEstá
funcionando
gratuita na sección
lona: P.P.G. (Produdentro da asociación
tos Patrióticos GaleEcos do Sul unha secAnúncios
gos). Venda e districión de apoio aos pobuizón de produtos da
vos indios. Ternos
de balde
terra de alta calidade
moito traballo por
Teléfono
a prezos sen compef
diante . Se queres parténc i a: camisetas,
(986) 43 38 86 : ticipar, ponte en con1
bandeiras, pegatas e
tacto connosco. Ecos
1
1
outros obxectos imdo Su!. Apdo. 677.
A NOSA TERRA : 15080 A Coruña.
prescindíbeis para
1
calqU"er celebración
patriótico-reivindica- .
O Comité Cidadán
tiva. Un magnífico agasallo para as
Galego Anti-SIDA de Compostevindeiras festas. Se queredes conla terá o seu local aberto ao públitactar connosco, non lle dedes
co de luns a venres de 16,30 a 21h,
máis voltas e escrebede a: Dores
e os martes e mércores polas maAsorei Veiga. R/ Ausiás March,
ñáns de 11 a 13h. Tamén contan
130, 2º 1ª. 08013-Barcelona.
cun contestador automático para
facilitar o contacto fora <leste horáA Casa da Xuventude de Oleiros,
rio. O local está en Fonte de San
Miguel, 2-baixo. 15704 Composteestá interesada de cara ao ano que
ven en ter irtformación sobre todo
la. Apdo: correos 117. Tlf. 57 34
01
tipo de fanzines que se distribuen
pola Galiza adiante. O noso endeAutonomia. Centro de difusión alrezo é r/ Darwin, 1. 15172 Perillo
(A Corufi a). (981) 63 65 98.
temati va (discos, libros, camisetas,
chupas). Mércores e venres de
19,30 a 21 ,30 h. Sábado mañá e
O Colectivo Gai de Compostela
(CGC), reúnese todas as semanas
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vipara traballar na defensa dos direigo. Distribución no~ comercial.+
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II Xornadas de
meio mariño e
acuicultura
Continuan as charlas sobre
cultivos e patoloxias de distintas espécies. Realizanse
na sá de conferéncias O
Castro (O Castro. Sada) e
empezan as 7 do serán . O
dia 10 Jaime Montes ha tratar Patoloxia de moluscos
e a Relación entre a calidade da áuga e as enfermedades nos cultivos. Día
17, Alicia Estévez, impartirá a charla Patoloxia de
péixes. Relación entre calidade da áuga e efectos nos
cultivos.

Obxetivo da
Memória
Prémio fotográfico organizado pola Asociación de
Amigos do Museu Arqueolóxico da Coruña.Unicamente para afeizoados, a
obra pode ser en branco e
negro ou a cor, sobor do tema património cultural
galego. O formato das fotografías sobre papel será de
20x25 ou l 8x24 cm , sen
nengun tipo de enmarques.
Non hai limitacións no número de orixinais por concursante. No dorso das fotos deberá figurar: Nome e
apelidos do autor, enderezo
e teléfono, tema representado, lugar e .data na que se ·
realizou a fotografía, xunto
co texto Autorizo ao Museu
Arqueolóxico de A Coruña
a publicar esta fotografia e
a firma do autor. O prémio
é único de 100.000 pta, pero con dous accésits de
25.000 pta para outras dous
fotografias. Para máis información ou remitir,. por
correo certificado, as fotos,
dirixirse ao: Museu Arqueolóxico-Castelo de San Antón-Apartado 2.045-15001
A Coruña. Antes do 28 de
Decembro.

XVII Certame
Nacional de
Poesia Sobor do
Nadal
Convoca o Centro Cultural
José Dominguez Guizán de
Begonte. Poden participar
todos os poetas que o desexen, con textos en Galego
ou en Castelán, e con libre
contrucción dos poemas. O
tema ha ser o Nadal, dende
calquer ponto de vista, aoque recibirán especial valoración os que fagan referénci a a Begonte e o seu Be-

lén. Hai un priméiro prémio
dotado de 100.000 pta, máis
estatuiña de Sargadelos; e
un segundo prémio de
50.000 pta e estatuiña de
Sargadelos. Os orixinais remi tiranse por triplicado, e
con plica na que constarán
os datos do autor, a: Centro
Cultural de Begonte (Lugo) ; antes do 6 de Xanéiro
de 1993.

obras teatrais). R/ dos Feáns, nº3, baixo. 15706 Santiago . Para máis información (981) 595939 / 595936
e 902 199300.

Y
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mata o 15 de Xaneiro de
1993. Para mái informa ción dirixirse ao concel lo
do Carball iño. Ouren e.

Galega de Arte
José Dornínguez
Guizán

VIII Prémio

Antón Losada
Diéguez
Convocan os concellos do
Carballiño e Boborás de
Ourense, e premiaranse:
Duas obras, publicadas no
1992, unha no eido da creación literaria e outra de
investigación con 500.000
pts cada unha; unh a ob ra
inéd ita de escritores da comarca do Carballiño con
250.000 pts e outro traballo inédito de investigación encol da comarca do
Carballiño. O pra zo para
apresentaren as obras re -

O Centro Cultural Begonte
convoca este concurso no
que poderán participar pintores galegos, só se admiten duas obra por autor,
con tamaño máximo de
l ,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 !) ,
antes do 25 de Decembro.
Os gastos de envio e devolución correrán a cargo da
delegación . A obra premiada quedará en posesión do
Centro Cultural .

Concurso Galega
de Video Escolar
A Co n elleria de Educación organiza este concurso ao que poderán acceder
o aluno , en colaboura co
eu me tre , de EXB de
Galfcia. O trabaJJo e tarán en GaJego e realizado
nos sistemas VHS, BETA
ou U-MATIC. Hai tres prémios ( 150, 90 e 60 mil pesetas). Os traballos enviaranse até o 15 de Decembro
ao Centro de Recurso Di dácticos. r/ Armando Du rán , s/n . 27002. Lugo. •

Música
Milladoiro
O dia 16 de Decembro,
ás 11 da mañá, no Auditório de Galícia e dentro
do programa de Concertos especiais para
xóvenes, con entrada libre, e o 18 no Centro
Cultural Caixavigo, na

Gala Proyecto Hombre.
Os sete músicos que
conforman Milladoiro
tocan, entre outros intrumentos: Teclado, acordeón, gáita, clarinete,
violín, mandolina, guitarra, arpa, ocarina.

Wilko Johnson
O que fóra o Dr. Feelgood, especialista en rhythm
and blues, actuará o 17, ás

21 h, na NASA de Santiago en San Lourenzo.

Orquestra
Sinfónica
da RTVE
O 11 ás 21 h, no Auditório de Galicía. Baixo a
dirección de Enrique
García Asensio e con
Rosa Torres Pardo no
piano. Interpretarán obra
de Groba, Rachmainof,
Paganini, Turina e Manuel de Falla.

Alicia de Larrocha
O 14 ás 21 h, no Auditório de Galícia en Santiago. A pianista interpretará pezas de A. Soler e
Mozart.

""1
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III Certame

Camiño d~
Santiago.
Concurso de
obras teatrais
inédítas
Convoca a S.A. de Xestión
do Plan Xacobeo, con tres
categorías: Teatro profisiona 1, teatro escolar
(adaptada aos últimos cursos de EXB e primeiros de
ensino meio) e teatro de títeres.
Os
prem10s:
3.000.000 e un accésit de
1.500.000 para teatro profisional; 1.000.000 e un accésit de 500.000 para teatro
escolar-e 500.000 e un accésit de 250.000 para títeres. As obras han ser inéditas e estar escritas en galega normativo oficial ou en
castelán. O tema ha gardar
algun tipo de relación co
camiño de santiago e os
traballos presentaranse por
quintuplicado, sen asinar e
con unha plica pechada cos
datos persoais, antes do 21
de Febreiro en : S.A. · de
Xestión do Xacobeo. Departamento de Cultura e
Programas. (Concurso de

..¡#'.'*-~"
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Onegin
O dia 15 ás 20 h, na Sá
de Conferéncias do Centro Cultural Caixavigo. O
Ballet Nacional de Canada, representará a obra
de Tchaikovsky, con coreografia de J. Cranko.

Sociedade
Alcoholica
Concerto de hard-core, o
dia 10 ás 21 h, na Nave
de Servícios Artísticos
(NASA) de Compostela.

Alberto González
Calderón
Concerto de piano, o dia
· 1O no Centro Cultural
Caixavigo.+
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Exposicións

A verdadeira história
de ] es se] ames · ·
Odia 14, ás 20,15 h; na sá de proxeccións do Centro Galega de Artes da Imaxe (CGAI). Foi dirixida
por Nicholas Ray e producida por
Herbert B. Swoope, para a 20th
Century' Fox. O guión débese a
Walter Newman e Gavin Lambert,
que se basearon na trama que Nunnally Johnson, fixera para a película Jesse James, de Henry King.
No filme actuan, entre outros: Robert Wagner, Jeffrey Hunter, Hope
Lange, Agnes Moorhead e Alan
Hale. Na película Jesse, Frank e
Tucker, únicos sobrevivintes da
banda dos hirmáns James; evocan
o seu pasado refuxiados, do acoso
policial, nunha cova.

Produción Galega
O Centro Galega de Artes da Irnaxe ofrece un ciclo de tres cortos de
producción galega, na sua sá de
proxeccións da Coruña.que remata
o día 11 , ás 20, 15 h,con a proxecci ón de duas películas seguidas

Coitadiños e A sorte cambia ¿?.
CoitadifÍos, con guión e dirección
de Héctor Carré, e con Rosa Morales, Elisa Mantilla, Beatriz Bergamín, Camilo Rodríguez e Santiago
Femández como intérpretes. A história trata das relaciós amorosas de
tres adolescentes cun mesmo mozo.
A sorte cambia, tamén foi dirixida
por Héctor Carré, que contou cos
actores: Mercé Pons Veiga, Camilo
Rodríguez, Manuel Manquiña e
Manuel Lorenzo. O guión céntrase
nas dificultades dunha parella para
afrontar a sua má sort:e na vida.

A ollada cinematográfica
Trátase dun ciclo, organizado pola
Universidade de Santiago, no salón
de actos do Coléxio Maior Universitário Fonseca. O programa empeza o 11 de Nada], cun marat.ón titulado Cine e histéria, que empeza
ás 8 no serán e inclue as películas:
Cat peoplec (A muller panteira) de
J.Toumeur, Belle de jour de L.Buñuel; Cara a cara de l. Bergman e
Posesión de A. Zulawsky. +

Até o día 15, de 10 a 14 h
e de 16 a 20 h (Sábados
de 1O a 14 h, Domingos
pechado), na Casa·da Xuventude de Vigo. Baixo
o título + D 100, e unha
Jembranza de Nar~iso
Pérez Rey, expoñen os
seus traballos máis de
100 xoves que participaron nos obradoiros de
plástica e fotografía desta
entidade. A mostra tamén
recolle unha· pequena
homenaxe o escultor
Francisco Pérez Rey, con
documentos, ferramentas,
fotografías, pezas en escaiola, debuxos e bocetos
do artista.

Certame fotográfico no
Círculo das Artes de
Lugo.

VIII Xornadas de

9 da nóite, na NASA de Santiago.

História de Galícia

Homenaxe ao Gaitéiro

O Grupo Aldara, rnostra
as suas pinturas con relieves en tea, no Liceo de
Ourense.

.

Narración oral de conto populare e
indíxena centroamericanos. O 14 ás

A sociedade Etnográfico A Buxania organiza a homenaxe, que se
divide en tres xornadas. VENRES 11
ás 20 h, no Auditório Municipal de
Vigo, presentación do prirnéiro cademo de Música Tradicional; actuación do grupo de gáitas Breogán de Moaña e do solista Enrique
Otero. SABADO 12, ás 19,30, no Teatro Sá de Concertos Caixavigo, serán homenaxeados: Jesus Portela,
Enrique Otero, Antonio Dominguez, Manuel Castro e Luis Soutullo; para dar paso a actuación de
Mercedes Peón Mosteiro e os grupos Xistra e Treixadura. DOMINGO 13, ás 11 ,30 h, no Centro Cultural de Coruxo. Proxección do video
Andando aterra (vol.2), do grupo
Berce. Pechase a homenaxe cundebate público sobor das Recolleitas
no Folclore Galego e a sua aplicación, que conta ca participación de:
Cándido Meixide, Mª. Xosé Martinez, Mercedes Peón, Santiago Caneiro e Xosé Valtierra. •

II Bienal

de Gravado
A Aula de Cultura de
Caixa Ourense, recolle
as obras participantes na
II Bienal de Gravado Julio Prieto Nespereira.

Imaxes
da Arte na Galiza
O Museo do Povo Galego en Santiago, recolle
esta mostra itinerante de
198 transparéncias de
Xurxo Lobato.

Xesus Castañón
Expón as suas cerámicas

Cabaret

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

NTA
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tece que tece ...
No pub Pepa a Loba en
Santiago, de 9,30 a 14,30
h pola mañá e a partir
das 19,30 h no serán. Exposicióri de tapices cedidos por Pilar Sampedro.

Manuel Vidal
Pinturas na Galería Marga Prada de Ourense.
na Galería Sargadelos de
Santiago.

España Aberra
Mostra fotográfica na.
Fundación -Caixa Galícia
da Coruña.

Vida
na Costa da Morte

Páxinas coordenadas por:
IAGO LUCA

cinco séculos de relación
con América.

IX Certame de
Pintura Concello
de Cambre

Mostra fotográfica na sá
A Fábrica en Allariz.

Obras na Biblioteca Pública de Cambre.

Ernesto
Che Guevara

Mirando ao Mar

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

Galícia e América
No edificio Sarmiento do
Museu de Pontevedra.
Está organizada pola .
Xunta e o Consello da
Cultura Galega e recolle

Fotografía na Casa da
Cultura do Grove.

Carlos Maside
Mostra antolóxica no Audi tório de Galícia, en
Compostela; de 12 a 19
h. (pechado Luns) e até o
20. Máis de 250 obras correspondentes ao periodo
1924-1958 e que se artellan en cinco apartados:

Mércores 16, ás 19 h, en
Entrada Libre, da TVG.
Richard Brooks (19121992), dirixiu a película
baseándose nunha obra
teatral de Tennesse Willians, para recrear un
drama paixoal ambientado nunh·a vila sureña
dos USA. Conta como
intérpretes con Paul
Newman e Geraldine
Page, que acadou o Globo de Ouro e unha n·ominación ao Osear polo
seu traballo.

O 11, ás 21 h,
na Nave de
Servícios Artísticos (NASA)
de Compostela,
a compañia
Ollomol Teatro Submarino
representará
Fas e nejas (ou
o castelo enmeigado 5.000
e pico) de
Eduardo Blanco Amor.

O dia 12, ás 23 h, e o 13, ás 21 h,
na NASA; a Compañia de Maria
presenta o espectáculo FisterraBroadway. t

Arrié rica

Doce paxaro
de xuventude

Fas e nefas

Mangantes

Mostra na Casa da Cultura de Redondela.

Camiño
de Santiago
Pinturas de Masito Beiro
na Casa da Cultura de
Dodro.

Xósé Díaz
Fuentes
Expón as suas esculturas
no Museo· Provincjal de
Lugo. ·

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

Maria Elisa Abalo
Pintura na sá, Francisco
Asorey (Facultade de Filosofia de Santiago), de
9 a 21 h de Luns a Venres; até o dia 11. •

Televisión

Teatro

Eduardo Blanco Amor

· Literatura Galega

Lugo urbano,
Lugo rural

Aldara

Ciclo de conferéncias no Ateneo de
Ourense, do 14 ao 18 de Decembro.
Celebraranse duas conferéncias diárias, ás 18 he ás 20 h. Odia 14, Beatriz Morán falará do Bandolerismo
e a realidade social na província
de Ourense na priméira metade
do século XIX , e An elmo López
Carreira impartirá unha charla sobor
da Coxuntura económica e cambio social no Ourense do século
XV. Dia 15, Carlos Barros ca conferéncia Viva o Rei! O Rei imax:inário na Galícia Irmandiña; e Alberto Valin con Masoneria e sociedade en Ourense. Dia 16, Antonio de
las Heras ha tratar os Procedimentos informáticos aplicados á História e a sua concreción no ámbito
galego, e Carlos Fernández planteará unhas Consideracións sobre a
dirección da História

pintura, obra gráfica, debuxos, deseño industrial e
bosquexos para murais e ·
vidreiras. Completa a exposición unha selección
de obxetos persoais do
artista, coma libros, cartas ou fotografias (ver A
Nosa Terra nº541).

Plástica e
fotobradoiros

Actos

Alejandro To atti

ANOSA TERRA
Nº 547 ~ 1ODE DECEMBRO DE 1992

Fellini dirixiu o Satyricon

que ainda hoxe provoca
discusións entre os críticos e entre os historiadores. Baseado no libro
do clásico Petronio sobre dous efebos que tentan sobrevivir na Roma
decadente usando a su.a
imaxinación para encaixar unli.a chea de curiosas incidéhcias. O Satyricón ten un ar fantasmagórico e irreal nos
decorados, luces, peiteados ·e vestidos, que só
é posíbel na imaxinación de Fellini.

O Satiricón

Martin's
Day

Sábado 12, ás 12,40 da
noite, en Butaca Especial da TVG. Federico
Fellini, dirixiu esta película en 1969. É unha
das suas obras máis fascinantes e complexas,

Dia 17, ás 19,15 h, en Entrada Libre, da TVG. Protagonizada por Richard
Harris que recibiu unha
nominación ao Osear pola
sua actuación en O
prado. Es treo estatal.•
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Senda Património da Humanidade
a capital da Galiza segue sen plano especial de protección

Polémico cámbio do enlousadO
do casco vello d.e· Compostela
• MANUEL VILAR

O.

neocompostelanismo que
. propuxo Xerardo Estévez
semella que tan só pretende
lavarlle a cara á cidade e
cambiarlle a identidade que ven
arrastando desde hai séculas.
Primeiro foi Presume de
Compostela, que tan só ficou en
pintar as fachadas, mentres
moitas casas están caindo por
dentro. Agora tocoulle o turno ás
lousas do Casco Vello para pór
bonita a cidade, e máis unha vez,
a polémica está servida.

.Alarmas
• VICTOR F. FREIXANES

e

atrocentos mortos nun primeiro enfrontamento entre musulmáns e indÚs por causa -aparente- de diferencia de relixións . Anda
estes días a noticia nos xornais. Os indús acusan ós seus inimigos de non
respetar o lugar de nacemento do
mesmiño deus Rama.

Foron moitas e variadas as voces que se
ergueron contra o que alguén calificou de
"atentado ao património da humanidade".
O que si é certo é que ninguén pon en dúbida o que as ruas compostelás precisaban unha reparación. "Reparación que ten
que facerse con garantias de recuperar,
uniformizar e non rachar a homoxeneidade do conxunto", opina Fernando Acuña,
do depar\amento de História 1 da Universidade de Santiago. O que se critica é a
maneira de levalo a cabo.

O Vaticano, catrocentos anos despois,
pide disculpas a Galileo; pero no Catecismo Católico, recentemente editado,
admítese a posibilidade da Cruzada
Xusta.

Para empezar, non hai un proxecto claro
que delimite o traballo a facer en cada
rua. Os operários, da empresa Pedra Vi/a
do Porto do Son, van polas ·ruas cambiando as lousas que a, eles lles parece que
se deben cambiar. E, pois, unha "reparqción", polo que o Concello non viu a necesidad e de informa das obras á comisión
de Património Artístico da Xunta. Estes
pensan que si, que se a cidade é história
eo no seu conxunto. "Fálase moito de património, di o arqueólogo Fernando Acuña, pero non se ven realidades. Si hai unha intervención na catedral e centros de
propriedade eclesiástica, pero o que é unha intervención do concello no Casco Vello, a parte das intervencións orais, as que
saen na prensa, vexo moi poucas".

Alxeriáns, tunecinos , libios e exipcios
agardan a chamada alabarante dos almuecí ns dende o alto das mezquitas
para volver declarar a guerra santa, e
nalgún lugar do mundo Salman Rushdie segue esperando polo puñal ou revolver que cumpra a sentencia á que
foi condenado polo santo tribunal ira,niano.
Varios grupos adventistas anuncian a
fin do mundo para o 93. Os neonazis
da Europa máis opulenta reármanse
sen disimulo para rexeitar a inminente
invasión dos bárbaros, que desta vez
disque veñen do sur. Nas paredes dos
barrios finos de Madrid leo: "¡Inmigrantes fuera! iS8.[ltiago y cierra España!".

Onde van os nosos canteiros?
Pero, quizá, as críticas arremetan máis
contra o tipo de lousa utilizado, a maneira
de traballala e colocala no sítio, como o
método para arrincar a pedra vella. A. Sicart, da comisión de Património Artístico,
pensa que os que fan estes labores non
son canteiros profisionais , "isto teríano
que facer canteiros e que traballasen a
pedra no sítio e a pedra que sacasen non
serviria para o mesmo lugar, pero poderíase aproveitar neutro". Recorda candq a
finais dos anos sesenta se reparou todo o
enlousado da cidade, "os canteiros traballaban ali, picaban a pedra no sítio e para
a ocasión". Da mesma opinión é F. Acuña,
quén engade que "non se pode encarregar o traballo a unha empresa que utiliza
maquinária para levantar as iousas, non
pode facerse asi, a proba está en que a
maior parte delas cascan porque non se
ten coidado".
Hoxe os canteiros modernizáronse e a pedra xa ven cortada e pulida, polo que só
teñen que colocala no sítio. Ainda asi, di
Sicart, "non deixan de asentar a pedra no
chan. O encentro que hai entre elas, esa
separación de centímetros para despois
porlle cemento, iso é un gran disparate.
Penso que co paso do tempo vai ir rachando, cedendo, cando antes iari a óso e
atopábanse as duas pedras".
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Só falta que Víctor Vázquez Portomeñe nos chame a filas .•
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O utilizar pedra serrada produce un tremendo choque visual e dá un.ha tremenda sensación de dureza. A utilización
deste tipo de lousa é, para A. Sicart,
"sairse do tradicional e dá lugar a inter,..
vencións que son máis que discutíbeis".
Ter unha pedra serrada é ter unha pedra
a medida e unha pedra serrada pede ao
lado outra igual para poder sentar ben,
polo que se corre o risco de a maior parte da superfície das ruas ir con este tipo
de lousa; como xa se pode ver na Raiña
(onde foi substituído. o 40% do enlousado
vello, segundo dados do concello) e
entrada da Rua Nova (10%). Lago está a
dureza producida palas aristas cortadas
pola serra, o pulimento da lousa e a diferente textura do granito, ·polo que Sicart
califica de "auténtico disparate o que se
está a facer e que non ten nada a ver co
enlousado tradicional". "Unha causa, di F.
Acuña, é que se utilicen materiais diversos, pero o tratamento ten que ser o
mesmo".

"ª

Manter o património custa cartas pero "se
tanto se loitou para ser cidade património

da Humanidade, comenta Sicart, haberá
que gastar cartas para manter ese
património". Unha cidade que é património
da humanidade, pensa F. Acuña, "e que
se está resaltando todos os dias, ten que
ter unha atención prioritária. O que o xa é
· inconcebíbel é que o concello non cante
cun servizo de arqueoloxia que supervise
as actuacións no Casco Vello".
Pero isto acorre, como outras moitas causas (vaciados integrais dos interiores das
casas, substitución da madeira por alumínio, etc.), pola caréncia dun Plano Especial. Plano tan anunciado como desexado
e silenciado e que viria pór no seu sítio toda as realizacións que se podan facer en
Compostela. Pero desde que anunciaron
o Plano até que entre en funcionamento a
cidade vaise deteriorando e "xa poderá dicer, comenta Sicart, que hai que pór madeira nos exteriores, pero xa non haberá
un lugar onde pala". "Se isto é o neocompostelanismo do que tala o alcalde, di F.
Acuña, eu non sinto esa necesidade de
ser neocompostelán, chégame con ser
conipostelán de sempre". +

VOLVER AO REGO

e

ase todos tratan de tacemos
europeus -coma se non o
fósemos xa-. Os xornais celebran
con orgul!.O que Galiza, grácias á catástrofe, saise na portada do New
York Times. A Xunta inserta unha
manchea de publicidade afirmando
que a moda galega trunfa en todo o
globo e que con granito galega se
construiu a fachada dun banco norteamericano. Son expresións dun complexo reseso, o de que o éxito semente ~ tal se se consegue fóra, co- mo os ihdianos que viñan en Merce·.,, _.efes, como Julio Iglesias. pero o verdadeiro éxito empeza por Ún f}\ySmo.
Ou é que os daneses s fel1 c1 ron
algunha vez por sair en ·· a :110 de
·
Galicía?+

