
O metro cumpre douscentos arios pero convive co uso dos vellos patróns 

·Ferrados, cuneas e outras 
varas de medir 

Foi a Asamblea Francesa a que estabeleceu hai douscentos anos un patrón único para lonxitude, do que 
se foron deducindo volumes, superfícies e pesos. A precisión da definición do metro, que se aprendia de 
memória na escala, tardou case cen anos en xeralizarse en todo o mundo, pois moitos paises ollábano con 
receo, como imposición cultural. Sobretodo na sociedade rural galega, unha ampla maioria segue a servir
se do ferrado, a cunea e outros moitos xeitos de medida. A medida universal governa todo o que se cám
bia no mercado; pero a medida própria permanece para formalizar o espazo inmoble e os usos agrícolas. 

Os Estados 
Unidos 
bombardean 
de novo un 
Iraq destruido 

Despois de que o pasado 27 de 
Decembro un caza dos Estados 
Unidos derribase un Mig iraquia
no sucedéronse as ameazas e 
desmentidos. Por fin, o pasado 
dia 13, os Estados Unidos deci
diron bombardear de novo o pa
ís. Segundo a Casa Branca a 
devandita acción militar debe 
ser interpretada como a inevitá
bel resposta ante a reiterada 
violación do Iraq da zona de ex
clusión aérea. Sen embargo es
ta limitación da soberania terri 
torial nunca foi admitida por 
Bagdad. • (Páxinas 10-11) 

N}anuel Vázquez Montalbán: 
1 A sombra de Franco 
roubaba todo Dios' 

ANXO IGLLSIAS 

Manuel Vázquez Montalbán , es
critor e xornalista de pai galega, 
realizou a "Autobiografia do Ge
neral Franco", elaborando un dis
curso afinado históricamente ao 
do dictador. Marcial Pombo será 
o loitador antifranquista que, des
de a sua posición de home venci
do, "recupera do esquecimento 
toda a crueldade dunha época", 
segundo reza o subtítulo dun libro 
que xa leva vendidos máis de 80 
mil exemplares, pésie a oposición 
dos franquistas e a consigna de 
esquecer a história imposta polos 
que pactaron a transición. Váz
quez Montalbán acercouse a Ga
liza para falar no "Clube Faro de 
Vigo" uns dias antes de apresen
tar esta novela na sé da CEE en 
Estrasburgo. • (Páxinas 14-15) 

A Unidade 
Antidroga 
pu ido 

· ter axudado 
a financiar 
o golpe do 23-F 

Segundo pudo saber A Nasa 
Terra por persoas que seguen 
direitamente a investigación 
que se está a real izar á "Unida
de Central Antidroga da Garda 
Civil" (UCIFA), esta non só re
cadaria fondos através da dro
ga para financiar a "lo ita antite
r ro ri sta", (ver número 17 de 
Decembro de 1992) senón que 
tamén participaria activamente 
na provisión de fondos para 
pór en marcha o golpe do 23 
de Febreiro no que estaría di
reitamente implicado o recente
mente cesado director da UCl
FA, o Coronel Rafael Garabito 
Gómez. • (Páxina 7) 

Xunta e 
Ministério 
desbordados 
polos recursos 
contra a 
cuota láctea 

O éxito da campaña do SLG de 
recorrer a cuota láctea provo
cou unha flurísima reacción das 
administracións que ven perigar 
a aplicación desta pala xerali
zada oposición que está a ca
nalizar o sindicato, a cuxos lo
cais se achegaron milleiros de 
labregos de todo o país. Na ac
tualidade desde os servícios de 
Extensión Agráría, desde o MA
PA e desde o próprio Partido 
Popular estanse a xestionar re
cursos administrativos que con
trarresten a reclamación patro
cinada polo SLG • (Páxina 8) 



As actas de notários e rexistadores 
conservan as unidades de medida 

tradicionais 

Pesos e medidas manteñen 
• # • 

a sua v1xenc1a cen anos 
despois de ser declarado 

obrigatório o sistema 
métrico 

XAN CARBALLA·G.LUCA 

Cada concello tiña os seus próprios instrumentos para aprender e 
representar o espazo, a superfície de terra traballada, os volumes da 

p[:odución agrícola. O comércio, as transmisións de propriedade e a vida 
Óotiá, viña marcada por eses diferentes xeitos de dotarse dun patrón de 
medidas. Ainda hoxe os almanaques agrícolas recollen as equivaléncias 

do ferrado por concellos, e nos rexistos legais é costume manter ao pé do 
metro cadrado a equivaléncia en cuneas, ferrados ou cavaduras. 

i= unha curiosidade, pero tamén 
un síntoma da. vitalidade dun país 
que mantivo a contra ·toda clase 
de presións os nomes dos usos e 
da propriedade. Apesar de máis 
de 130 anos de obrigatoriedade 
no Estado español do uso do sis
tema métrico, ainda ferrados; 
cuneas, cabazos, cavaduras, le
vadas ... seguen a formar parte vi
va, con equivaléncia plástica, do 
vocabulário popular. Segundo o 
notário César Cunqueiro "a con
ceición espacial da xente de cer
ta idade non se fai a partir do me
tro ou das áreas:dnche que fagas 
ti o cálculo das fincas no patrón 
legal porque eles manéxanse 
moito mellar cos tradicionais fe-

. rrados e cuneas". 

Na descripción legal da proprie
dade é preciso apuntalar a ne
bu losidade dos conceitos coa 
escala agrimensal própria. "Xa 
se fixo habitual isto -corrobora 
César Cunqueiro- e non pro

-- _voca .. nengunha confusión, pero 
~-~ sei dun notário non galega que 

Habia que pagar 
as rendas en grao 
consonte á medida 
imposta polo 
ferrado-do lugar, 
vila ou señorio. 

cando lle talaron de cuneas ori
xinou un malentendido porque 
pensou que lle estaban a talar 
de algo referido a un rio. Non 
só por respeito á vontade da
queles a quen lles fas unha es
critura, mesmo porque é abso
lutamente necesário para que 
entandan que é o que rexistas, 
nós poñemos moitas veces a 
medida tradicional ao pé da le
gal abrigada". 

Nunha recente edición facsimi
lar do Consello da Cultura Gale
ga, recóllese un vello libro de 
Alfredo García Ramos sobre o 
direito consetudinário galega. 
Na introdución deste texto o An
tón i o Fráguas dá notícia da 
complexidade das pesas e me
didas no noso país, "toda unha 
tese de doutoramento de Isabel 
Fernández Justo foi necesária 
para estudar a gran variedade 
que hai na Galiza". A discrecio
nalidade era norma común, "ca
da señor que tiña domínio sobre 
terras e persoas impuña a sua 
lei e desprezaba a leí superior: 
a el habia que lle pagar as ren
das pola medida que el tiña e as 
parcelas de terra eran medida~ 
cun varal que tiña no castelo. E 
de supoñer que nos domínios 
de cada señor fosen de uso va
ras, ferrados, cuneas e cuarti
llos; por outra banda, habia que 
pagar as rendas en grao, centeo 
ou trigo e casa un pagaba con
sonte a medida imposta polo fe-

(pasa á páxlna segulnte) 

O sistema métrico viciñal 
As magnitudes conceptuais coas que un labrego de 
1900 media o espazo e os volumes cabia nun delga
do libro. Este saber sincrético tradicional tiña como 
parámetro o labor diário e as limitadas escalas cons
cientes dos volumes ergonómicos, das cantidades 
susceptíbeis de transporte polo esforzo humano ou 
animal: cavadura, ferrado, canastro, cabazo ... 

Co século exténdense as magnitudes non conscen
tes, as formalizacións espaciais que non responden 
exclusivamente á experiéncia nen a .tradición e que 
se apresentan como un discurso científico inócuo, 
sen máis poténcia ca do progreso material. Obvia
mente os modernos conceitos cos que se pretendia 
cambiar a medida das causas non eran inócuos. Os 
Estados Unidos, Inglaterra ou Alemaña defenden 
ainda medidas de superfície e volume procedentes 

~ da tradición própria coas que procuraron normalizar 
as zonas de dominio económico. Resulta logo que 
os paises industrialmente máis avanzados defenden 

calibres e envergaduras de seu ao tempo que califi
can de atrasadas ás nacións que recean das especi
ficación-s dos seus ordenadores. 

No douscentos cumpreanos do sistema métrico, ain
da conviven entre nós as magnitudes tradicionais e 
as que promovera a Asemblea Francesa. As primei
ras son indispensábeis para quen pretenda 
comprender o mundo do rural e das vilas ou traducir 
os seus valores a outras regras; as s,egundas son de 
uso pleno e normalizado nas relacións cidadáns e 
comerciais. 

A simbiose pode apresentarse como exemplo da ca
pacidade da cultura galega para gardar o pouso da 
experiéncia e asumir ao mesmo tempo as avantaxes 
doutras configuracións e conceptualizacións. Nas 
transmisións da propriedade, o ferrado ou a cunea 
permiten unha representación espacial abstracta, 
eficaz e digna de confianza, como non poderian 

existir vendimas sen cabazos, olas e moios nen cer
tos volumes de pesca se comprenderian sen canas
tros ou cestos. Son medidas de nós, sustantivos que 
compre defender porque só con eles o que se pesa 
ou mide acada todo o seu valor. 

A ninguén se lle antollaria negar a vara de medir e 
as escalas afins que chegaron polo Camiño Franco 
hai douscentos anos. Serven de valor referencial pa
ra un país afeito a cobrer cos seus pasos o mundo 
enteiro, tanto se se trata de solares habaneros, anas 
de Hamburgo ou millas de Chicago. 

' 
Alfonso X recomendaba "unificar medidas para evi-
tar danos e perxuícios". Realizado cabalmente ovo
to do Rei Sabio, propoñamos nós que as medidas 
próprias convivan coas de uso universal á volta dou
tro bicentenário da escala francesa.• 

ANOSATERRA 
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Apesar de 130 anos 
de obrigatoriedade 
do sistema métrico, 
ainda ferrados, 
cuneas, cabazos, 
cavaduras, 
levadas ... seguen a 
formar parte da 
vida. 

(ven da páxina anterior) 

rrado do lugar, vila ou señorio". 

So pena de excomunión 

Alfredo Garcia Ramos era es
céptico, na altura do 1909, so
bre as posibilidades de impar o 
sistema métrico, "apesar de que 
xa desde o 1 de Xaneiro de 
1860 se propuxo ao poder ofi
cial que o sistema métrico fose 
obrigatório no comércio, e hou
bo ardes posteriores para ex
tendelo en outras ordes da vida, 
na rexión galega non foi posí
bel, nen será, que rixa o absolu
tismo que esixen as leis . Non 
hai que esquencer que as car
tas forais fixan as pensións, se 
se trata de cereais , por ferra
dos, se de manteca ou liño por 
libras, se de mel por cuartillos, 
estabelecendo ademais medi 
das locais ou de bisbarra espe
cificamente determinadas". 

O galega Constantino de Harta 
mandara á imprensa en 1903 
unha Metrología Universal Noví
sima, na que dividia o m·undo 
antigo e moderno polo metro . 
"O caracter distintivo da metro-

PEPE CARREIRO 

loxía anterga consistia na diver
sidade e multiplicidade; en vista 
disto, ideouse a simplificación . 
Compria un sistema métrico úni
co e invariábel, arreglado ás leis 
físicas que governan o mundo. 
A fundación dun sistema apoia
do nestes princípios era empre
sa colosal, árdua e difícil". Lém
brese que para Napoleón, o sis
tema unificado de pesas e medi
das que nacera coa Revolución, 
era "a batalla máis grande que a 
ciencia nunca librara para ven
cer á natureza". 

Sobre diversidade inagotábel de 
medidas, Alfredo Garcia Ramos 
conxeturaba que poderian ter 
orixe "nas imposicións e disposi
cións dos señores feudais e xu
risd icionais, que as criaban se
gundo a sua comenéncia ; nos 
foros dados polo arcebispo Xel
mí rez a Santiago dicíase "proibi
mos tanto para a Cidade como 
para fóra, vender e mercar por 
outra talega que a feita segundo 
a medida da pedra que está no 
campo de Compostela. O trans
gresor pague sesenta soldas e 
quede excomungado até que se 
arrepinta". • 

Para Napoleón, 
o sistema de 
medidas que 
nacera coa 
Revolución, era "a 
batalla máis grande 
que a ciéncia 
librara para vencer 
á na tu reza" 

O peixe na lonxa véndese ainda por patelas e medidas semellantes . 

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

O ferrado ten máis 
de cincuenta equivaléncias distintas 
segundo concellos 
O ferrado é a medida 
máis utilizada e son 
várias as publicacións e 
os estudos que recollen a 
sua história e 
equiV,aléncias. Ismael 
Ferro, un estudoso do 
naso agro xa falecido, é 
autor dun traballo inédito 
Medidas y pesas agrárías 
de Galícía, e preparou a 
voz ferrado da 
Enciclopédia Galega. Só 
o profuso listado de 
medidas que fornece e as 
explicación sobre a 
utilización do ferrado, son 
dabondo para ilustrar a 
diversidade de medidas. 

Ferrado, de capacidade, con rebolo no Museu do Povo Galega. 

"Nalgunhas zonas do norte de 
Galicia, o ferrado divídese en 4 
carteiras; nas bisbarras do De
za, Trasdeza e A Estrada, en 
24 cuartillos; na zona do Con
dado do Tea en· 1 s maquíeíros 
(1 maquieiro=16,20 metros ca
drados); no Morrazo divídese 
en 64 varas agrimensas (1 va
ra=7,375 m2

); no Val do Frago
so (Vigo) e Val Miñor equival a 
124 varas cadradas (1 vara ca
drada=4,3661 m2

). No Val do 
Salnés, Pontevedra, comarca 
do Vea e parte do Sul da Coru
ña o ferrado divídese en 12 
cuneas, de medida variábel se
gundo a comarca. As fraccións 
de ferrado denomínanse en nu
merosas zonas de Ourense cu-

pelos e para medir o viñedo en 
comarcas vitivinícolas como O 
Ribeiro, tamén está a cavadura 
( 437 m2)e o xornal ( 194 m2

). 

A maiores das equivaléncias 
por concellos e bisbarras (ver 
recadro), habia variacióRs entre 
parróquias nalguns casos. 

O ferrado en volume 

· O ferrado tamén se usaba co
mo medida de capacidade para 
áridos e por extensión empre
gouse nas transaccións de gra
os, fabas, castañas e ás veces 
patacas. En moitas bisbarras 
de Lugo, Ourense e interior da 
Coruña, recebe o nome de te
ga, que non debe confundirse 
co de tego que en case toda a 
Galiza equival a meio ferrado. 

O ferrado de grao pode ser re
bolado ou rapado, que é can
do se pasa polos bordes de 

Equivaléncias dos ferrados galegas en m2 

A Coruña 

335 Muros 
396 Outes 
400 Camota 
419 Lousame 
420 Dodron, Padrón, Rianxo 
424 Corcubión , Camariñas, Dum

bria, Fisterra, Muxia, Vimian
zo, Mazaricos, Rois 

436 Abegondo, Aranga, Bergon
do, Betanzos, Cesuras, Coi
rós, lrixoa, Oza dos Ríos, 
Paderne, Sada, Cee 

444 Arteixo, Cambre, Carral, A 
Coruña, Culleredo, Oleiros , 
Ortigueira, Mañón 

480 Porto do Son 
484 Boira, Pobra do Caramiñal , 

Ribeira, Noia 
500 Brión 
509 Serantes , F.errol, Moeche, 

Narón, Neda, San Sadurni
ño, Somozas, Valdoviño, Ce
deira, Cerdido 

524 Cabana, Carballo, Coristan
co, Laxe, Laracha, Malpica, 
Ponteceso 

528 A Baña, Negreira, Santa 
Comba 

536 Arzua, Boimorto, Curtís, Meli
de, O Pino, Santiso, Sobra
do, Toques, Tauro, Vilasantar 

548 Ares, Cabanas, Capela, Mi
ño, Fene, Montero, Mugar
dos , Pontedeume, Vilar
maior, As Pontes 

603 Mesia 
624 Santiago 
636 Ames, Boqueixón, Cerceda, 

Ordes, Oroso, Tordoia, Tea 
640 Trazo. 

Lugo 

429,93 Triacastela 
436, 71 O Cargo, Fria!, Guntin, Lu

go, Outeiro de Rei, Rábade 
465,82 O Courel, A Pobra de Bro

llón, Quiroga, Ribas de Sil 
489, 11 Bóveda, Monforte, Pan

tón, Saber 
496 Castroverde, Poi 
503,86 Abadin, A Pastoriza, Rio

torto, A Pontenova 
506,86 Baleira, A Fonsagrada, 

Negueira de Muñiz 
513,91 Meira, Ribeira de Piquin 
525,09 Begonte, Cospeito, Xer-

made, Vilalba 
545,72 Guitiriz 
547,80 Muras, Oral, Viedo, Viveiro 
553,23 Cervantes 
558,98 O lncio, Paradela, O Pá

ramo, Samos, O Saviñao 
578,48 Becerreá, Pedrafita · 
t>03, 70 Antas de Ulla, Monterro-

so, Palas de Reí, Taboada 
610 Baralla 
612, 19 Mondoñedo, Ribadeo 
621,06 As Nogais 
628,86 Carballedo, Castro de Rei , 

Chantada, Láncara, Sárria 
637 ,69 Trabada 
637,89 Lourenzá 
650,42 Navia de Suarna 
670,78 Portomarin 
714, 17 Barreiros 
714,22 Alfoz , .O Valadouro, Foz 
725,55 Cervo, Xove 

ferrado o rebolo, un cilindro de 
madeira que xira sobre si pró
prio apoiándose nos bordes 
do ferrado , ou ás cheas ou 
acugulado, que contén máis 
capacidade. 

A tega ou ferrado de capacida
de (ver foto) é un prisma de for
ma de cuña, con bases cadran
gulares, a meirande cara arri
ba, aberta e cercada por uns 
largueiros de ferro e a menor 
pechada cunha táboa, fai de 
base inferior. Na Coruña abala 
para os graos entre os 13 litros 
e os 28,70 segundo concellos, 
mudando de xeito semellante 
neutras partes do país. 

Outras medidas utilizadas asi
duamente, e recollidas por Gar
cia Ramos son a vara fraguera, 
a libra galega, o moio, a ola, a 
ola acabazada, a cántara, a 
cuarta, o palmo fraguero, a fa
nega, o capelo ou a maquila.+ 

Pontevedra 

72,5 Redondela, Soutomaior, Pa
zos de Borbén, Fornelos de 
Montes 

216 A Lama 
264 Covelo 
402 Oia 
408 Pontecesures 
432 Mondariz 
437 Ponteareas, Salvaterra de 

Miño, As Neves, Arbo, Cre
cente, A Cañiza 

442 Tomiño, O Rosal 
497 Tui, Porriño, Mos 
504 Marin 
507 Forcarei 
528,24 Cerdedo 
536 Rodeiro, A Golada, Dozón, 

Lalin, Silleda, Vita de Cruces 
541,64 Baiona, Gondomar, Ni-

grán, Vigo 
545 Vilargacia de Arousa 
628 A Estrada, Catoira, Valga 
628,80 Cuntis, Maraña, Caldas 

de Reis , Campo Lameiro , 
Pontevedra, Poio, Sanxen
xo, O Grave, Meaño, Meis, 
Ribadúmia, Portas, Vilanova 
de Arousa, Cambados, Pon
tecaldelas, Cotobade. 

Ourens~ ·. · 

532 Bisbarra Monterrei-Verin 
600 Baños de Molgas 
630 Bisbarra de Ourense 
900 Bisbarra de Viana do Bolo 

(Dados: ISMAEL SIERRA FRANCO. 

Gran Enciclopédia Galega) 

1 

____________________________________________________________________________ J 



4 A NOSA TERRA NESTA SEMANA 
Nº 552 - 14 DE XANEIRO DE 1993 

-------------j- f--------------

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
O sistema métrico, fillo da Revolución Francesa 
Da metroloxia exípcia ás definición atómicas 
Un sistema de medidas 
inventado pola 
Revolución non podia 
esperar as simpatias 
dos paises europeus, 
xuramentados na Santa 
Alianza para conxu rar o 
republicanismo e o 
ascenso das liberdades. 
Outros paises vian na 
identidade francesa do 
metro devezos 
imperialistas. 

A vixéncia do sistema duodeci
mal foi enorme. En 1903, Cons
tantino de Horta ensalza as vir- · 
tudes do metro e a necesidade 
de que se impoña ao resto das 
medidas que existen no Estado. 
Para cane~r os receos anti-gali
cistas cos que ainda se contem
pla, de Horta lembra que o en
xeñei ro galega Manuel Rodrí
guez intervira na medición do 
meridiano das Baleares xunto 
con astrónomos e matemáticos 
peninsulares. 

A necesidade dun sistema de 
medidas de referéncia universal 
non implicaba a desaparición 
das magnitudes de uso local. 
Pero a permanéncia automática 
das regras tradicionais orixina 
opinións á defensiva: é máis 
doado seguir pola vella, polas 
regras memorizadas desde a 

A definición do metro como patrón universal non se asumiu até ben entrado o século XIX. 
Por extensión definironse medidas de volume e superfície. ANXO IGLESIAS 

escala. Ainda no ano 1970, 
cando os británicos convertiron 
o sistema duodecimal ao métri
co decimal, unha muller de se
tenta anos preferiu suicidarse e 
deixar unha carta á opinión na 
que confesaba a sua impotén
ci a para se adaptar ao novo 
xeito de contar. 

Non lle faltaba razón ao calificar 
de novidade o sistema decimal. 
O enxeñeiro e agrimensor 
Constantino de Harta lembra 
que a relixión dos pavos anter
gos consagrara o sistema duo
decimal. En todas as festas, ri
tos , cerimónias e costumes 
achábase o número doce ou al
g un dos seus factores. Asi é 
que a metroloxia exípcia fundá-

base no sistema de numeración 
duodecimal e tiña por elemen
tos os diferentes membros do 
organismo humano: os dedos 
das mans, a estatura do home, 
o ancho da cintura, a lonxitude 
dos brazos e pernas etc. 

Os gregos estabeleceron rela
cións exactas entre as distintas 

·medidas que pasaron a Roma, 
pero coa invasión dos bárbaros 
desapareceu aquel sistema ra
cional de pesas e medidas pos
ta que tivo que loitar co feuda
lismo e despotismo do vence
dor que introduciu medidas 

. próprias. Carlomagno instituí u 
a identidade de medidas en to
do o seu reino pero esa dispo
sición ficou anulada nos tem-

pos feudais. 

Na ldade meia, os 
grém íos pos u ian 
diversos patróns 
de medidas, polo 
xeral imperfeitos. 
No ano 16.70 Mou
ton propuxo un sis
tema universal de 
medidas de lonxitu
de que tomaba por 
referéncia a lonxi
tu de do arco do 
meridiano equiva
lente a un segundo 
de ángulo, e os 
seus múltiplos e di
visórios. A unidade 
fundamental era a 
milla e milésima 

., , ::i1AS 

parte desta era a virga, que di
vidida en dez daba a vírgula, 
equivalente a un pé. 

En 1671 , Picard propuxo como 
medida a dun péndulo que bate 
nun segundo. Con todo, obser
vou que esa lonxitude non seria 
propabelmente a mesma no 
Ecuador que en Paris. Le Con
damine defendera en 1747 que 
esa medición fose corroborada 
no Ecuador. Le Prieuru en 1790 
obtou por trasladar a medida do 
Ecuador a París. 

No Estado español o governo 
preparaba a reforma da escada 
de medidas pero a invasión na
poleónica aprazaria a introduc
ción do metro. En 181 O as Cor
tes de Cádiz dispuñeron da fa
culdade de instaurar o sistema 
de medidas que considerase 
axeitado, pero até 1862 non foi 
obrigatório o estudo da regra 
decimal . 

A actual definición do metro é 
do ano 1983 e seria a lonxitu
de do traxecto percorrido pola 
luz durante un intervalo de 
tempo de 1/299.792.458 de se
gundo . A anterior, do ano 
1960, apelaba á estrutura ató
mica do kriptón , "o metro é 
1.650.763,73 veces a lonxitude 
de onda, no vacio, da radica
ción correspondente á transi 
ción entre os níveis 2p1 O e 5d5 
do átomo de Kriptón 86 á tem
peratura de 63 graus Kelvin ".+ 
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(Remiti r a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

No me ..................................... Apelidos ..................... ....................................... . 
Enderezo ...................................... ........ .. ............ ............ ... ......... .... ............. .... . 
Teléfono ... .............. ................ Povoación ......... ... ...... ....................................... . 

Suscrébome ao periódico A Nasa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ....... .... 6.200 pta./ano .... ... ... .... 3.200 pta./semestre 
Europa .. .... .. ....... .. ....... ...... ....... 7.8.00 
América e resto do mundo ... ... 9.600 

a) Subscricións para o Estado español 

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

b) Para o resto do mundo 

D Cheque bancário adxunto 
D Xiro Internaciona l ~ nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE A FORROS ........................... CONTA/LIBRETA .......................... . 
TITULAR CONTA OtJ LIBRETA ................................................................ .................. . 
Nº SUCURSAL ......... POVOACIÓN ........................ PROVINCIA ............................. . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e' con cargo á miña canta, os recibos q1:1e ao meu nome 11e sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nasa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 
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A información que pOga a pena 'ter 



Un inf~rme do Ministério de Transporte non demostra qu·e a xestión privada sexa máis eficaz, segundo o BNG 

O concello de Vigo poderia abrir a entrada 
a · unha nova empresa privada do transporte público 
•M.V. 

Mália os plans da alcaldia 
de peatonalizar várias ruas 
céntricas e o estaren Vigo 
entre as cidades máis· 
contaminadas do Estado, 
a maioria dos grupos 
políticos manteñen a sua 
postura a pral do 
transporte colectivo 
privado. A escasez de 
liñas, frecuéncias e 
deficiéncias de servício 
promoven a 
obrigatoriedade de usar o 
veículo próprio. O BNG é a 
única forza que se 
manifesta pola criación 
dunha sociedade anónima 
pública. Este mes terá 
lugar o debate en pleno 
sobre a renovación da 
concesión privada. O 
problema é xeral a outras 
cidades. O concello de 
Ourense ven de privatizar 
o servício de augas. 

De renovarse a concesión priva
da do transporte público, os ci 
dadáns vigueses poderian pasar 
a depender de duas empresas 
privadas diferentes: unha seria a 
responsabel do transporte pro
priamente dito e a segunda de 
fiscalizar a recadación. Segundo 
fontes do BNG, única forza que 
manifestou inmediatamente a 
sua oposición a renovar a con
cesión privada, a división de ta
refas "é como dividir a tarta, ate
rece a posibilidade de contentar 
amáis". 

Esta posibilidade derivase do in
forme apresentado o 8 de Xanei
ro aos grupos municipais por un
ha empresa asesora do Ministé
rio de Transportes (Oficina de 
Planeamento lneco) . O informe 
sobre xestión do transporte urba
no en Vigo é resultado do convé
nio asinado en Maio entre o Mi
nistério e o concello da cidade. 
Antes de tins do presente mes 
está previsto que a corporación 
decida en pleno sobre o futuro 
da concesión. 

A concesión do transporte públi
co que desde hai anos ostenta a 
empresa Vitrasa remata en De
cembro de 1993. As forzas políti
cas presentes no concello non fi
xeron ainda pronunciamentos 
explícitos, á espera do informe 
de lneco. Foi o BNG a primeira 
organización en manifestarse en 
contra unha vez coñecido, se 
ben con anterioridade xa se po
sicionara a pro! da criación dun
ha sociedade anónima munici
pal, tal como existe na maioria 
das cidades do Estado, ou en to
do caso dunha sociedade mixta 
como primeiro paso antes da so
ciedade anónima. 

Con todo, é coñecida a postura 
do PP, incondicionalmente favo
rabel a Vitrasa. No debate sobre 
as características que debe reu
nir a concesión privada, pero sen 
cuestionar esta, parece que par
ticiparán o PSG-EG e o partido 
que ostenta a alcaldía, o PSOE. 

Na maioria das grandes e media
nas cidades do Estado -lembra 
o BNG- a xestión do transporte 

municipal é directa, caso de Ma
drid, Barcelona, Valéncia, Sevilla 
ou Alicante. O sistema máis ha-

bitual é o de Sociedade Anóni
ma, de funcionamento autónomo 
pero de capital público, como es-

A RENTABILIDADE HOXE 
É A RUINA DE MAÑAN 

MANuEL VEIGA 

Os concellos de dazaseis ci
dades de ltália decidiron xa 
cerrar o centro urbano ao 
tránsito de automóveis. Da
dos oficiais sinalan que Vigo 
é unha das cidades máis rui
dosas e con máis alto nível 
de polución na atmósfera de 
todo o Estado e a causa non 
a situan na indústria, senón 
nos veículos. Non é extraño 

'Para que o servicio 
fose rendábel 

cidades, co cal o tránsito de 
veículos resulta ainda máis 
colapsado. 

cumpria suprimir o 
450/o das liñas e das 
frecuéncias'. 

Demostrouse en Madrid. A 
EMT (Empresa Municipal de 
Transportes ) encarregou un 
informe para estudar a posibi
lidade de privatización. A res
posta foi que para que o ser-

por tanto que a concelleira do governo municipal, 
Maribel Ayuso, veña cavilando ultimamente na con
versión do centro en área peatonal, pero iso non o 
poderá facer sen un plan integral de tráfico, sen un 
servício de transporte competente. E iso non é po
síbel se o transporte urbano segue en mans priva
das. Simplesmente porque os critérios de rendabili
dade do empresário -que ademais actua en réxi
me de monopólio- lévano a reducir liñas e periodi- . 

vício fose rendabel compria 
suprimir o 45% das liñas e das frecuéncias. 

Se o camiño é a rentabilidade a curto prazo que se 
supriman liñas, pero sabendo que a volta duns 
anos -de moi poucos xa- o tránsito rodado· será in
viabel, a contaminación insoportabel etc. E os cus
tos para resolver todo iso e devolver a cidade aos 
humanos serán moito máis altos que o pequeno 
aforro de agora. t 

ta forza nacionalista defende pa
ra Vigo. 

Segundo o documento elaborado 
por lneco a xestión directa dába
se con maior frecuéncia debido a 
que non existía unha lexislación 
aprópriada para a xestión indi
recta ou privada. Para o BNG , 
sen embargo, a modificación da 
Lei de Bases de Réxime local 
non ampliou os modos de xes
tión privada, pero si os da públi
ca. Para Lois Castrillo, concellei
ro desta forza, foi "a presión so
cial e os altos custos do trans
porte e non a lei os que propicia
ron a xestión pública. O servício 
podiase facer rendabel empio
randoo, pero a maioria dos con
cellos, con bon sentido, non se 
atreveron". 

INECO: 'A xestión 
pública é ineficaz' 

O informe de f neco aponta tres 
causas da inefícaGia da xestión 
directa ou pública en calquera 
das suas posíbeis formulacións. 
En primeiro lugar, afirma, as inte
feréncias administrativos do con
cello eivan a xestíón. Este razo
namento non é válido, segundo a 
resposta do BNG, se se ten en 
canta que a Sociedade Anónima 
municipal ríxese polos estatutos 
das Sociedades Anónimas e non 
polo regulamento de servícios 
dos concellos. 

En segundo termo, o informe 
lneco sinala que o sistema públi
co "carece dun control de riscos 
ou de perdas económicas". Para 
o BNG esta falta de control dase 
máis nos casos de concesión , 
posto que a lei obriga ao conce-
11 o a compensar as pardas, o 
que coloca nuriha situación de 
comodidade ao empresário titu
lar da concesión. O concello de
be ademais asumir obrigatoria
mente a subida de tarifas anual 

(/) en función do custo quilóme
;J, tro-viaxeiros. 
..u 
_J 

º o 
X 
z 
<t 

En terceiro orde lneco conside
ra contraproducente que o titu
lar do transporte -que é sempre 
o concello- é o prestador do 
servício sexan o mesmo, o que 
provoca unha situación de xuiz 
e parte. lneco defende un siste-

. ma polo cal o concello é titular 
da recadación pero non do ser
ví cio -como xa sucede, por 
exemplo, co servício de augas 
ou de lixo-. A diferéncia estriba . 
en que o transporte non ten un 
précio establecido anualmente e 
pagado dunha vez, senón que é 
susceptibel de variacións, recla
m aci óns e o pago é pontoal. 
lneco sosten ademais qu-e ao · 
estar separada a recadación da 
prestación do se~vício -segundo 
o seu modelo- é conveniente 
que o concello encargue da re
cadación a unha nova empresa 
á que correspondería o labor de 
fiscalizar os cobros. De non 
existir esta fiscalización a em
presa de transportes, toda vez 
que non é responsabel de re
caudar, podaría facer deixación 
do servício. 

O modelo de lneco abre a porta, 
segundo o .BNG, a unha dobre 
privatización: recadador e trans
portista.+ 



DIAS 

• 111 Congreso 
da CXTG 

Os dias 16 e 17 de Xaneiro o 
sindicato nacionalista CXTG 
celebra en Vigo o seu 111 
Congreso co lema de Construir o 
futuro sindical. A Ponéncia-base 
oficial propón, reiterando os 
acordes do Congreso 
extraordinário de Narón, 
celebrado hai un ano, culminar o 
proceso da desaparición para o 
94 das estruturas próprias da 
CXTG e a INTG para 
fusionárense na CIG 
definitivamente.• 

•O uso do galego 
rexeitado por 
sexta vez en 
Cotobade 

Manuel Reboredo e Manuel 
Portas, ambos concelleiros do 
BNG en Cotobade, apresentaron 
en pleno do Concello unha 
moción para incorporar o galega 
á administración local, tal como 
abriga a Lei de Normalización 
Lingüística. A moción foi · 
rexeitada, mália ser a sexta vez 
en ser apresentada.Manuel 
Reboredo declarou que "a equipa 
de governo segue unha postura 
intransixente ao se negar a 
aplicar a Lei e mostra o máis 
grande desprezo contra o idioma 
do naso pavo".• 

•Holanda 
anúncia a 
redución do 
exército e a 
desaparición da 
míli · 

En 1998 en Holanda deberá 
culminar un proceso de redución 
da metade das forzas armadas, 
que pasarán a estar totalmente 
profisionalizadas, e a 
desaparición do servizo militar 
obrigatório. 

O fin da guerra fria permitiu, 
segundo o ministro de Defensa, 
contemplar esta redución, que 
comezará a realizarse este 
mesmo ano. Holanda venderá ou 
destruirá o material bélico 
sobrante ainda que non 
abandonará a OTAN.+ 

•Peche do 
Comité de 
Empresa de 
Alvarez 

Desde o pasado Luns 11, o 
Comité de Empresa do Grupo de 
Empresas Alvarez permanece 
pechado no interior da factoria 
que esta firma posue en Cabra!, 
Vigo. A razón do peche está no 
retraso no pagamento dos 
$alários e o incumprimento dos 
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compromisos da dirección en 
canto ao mantimento do pasto 
dos 1 .100 traballadores, como 
fara pactado entre a empresa, a 
Xunta e o INI.+ 

• Os empresários 
mobilízanse 

A Confederación de Empresários 
da Galiza decidiu convocar unha 
mobilización para o vindeiro 11 
de Febreiro. A CEOE apoiou esta 
"reafirmación empresarial frente 
ás contínuas inxeréncias das 
administracións públicas, 
partidos políticos e centrais 
sindicais". 

Os empresários galegas queren 
a flexibilización do mercado 
laboral, a retirada da lei de folga, 

ESTOVA\l : 
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o cámbio da política fiscal, a 
disminución dos gastos correntes 
das administracións públicas e a 
moderación salarial. 

A cgnvocatória da CEG xa foi 
contestada polos sindicatos. A 
CIG, por boca de Manuel Mera, 
manifestou que "o clasismo da 
patronal galega ten como única 
peocupación para aumentar a 
competitividade machacar aos 
traballadores galegas" e califcou 
de desnortadae ultra
conservadora á organización que 
dirixe António Ramito. Por último, 
Mera recordou que "os 
empresários foron beneficiários 
exclusivos de menos custos, 
menores aumentos salariais, 
pero apesar de todo Galiza non 
gaña en competitividade, a 
menos que se pretenda competir 
co Terceiro mundo".• 

As familias bósnias refuxiadas na Galiza poderían volver a casa. 

· •Peche en 
Massó e 
destitución do 
seu director 

O Luns 11 as traballadoras 
da conserveira Massó, no 
Morrazo, iniciaron un peche 
indefinido en demanda do 
pagamento de catro 
mensualidades adebedadas 
pola empresa, por unha 
cantidade que, en total, 
ascende a 100 millóns de 
pesetas. Por outra banda, o 
Consello de Administración 
desta empresa decidiu o 
despedimento do seu 
director, logo de retirarlle a 
sua confianza.• 

• Xulgados · -
directivos de 
Caixavigo 

Doce directivos de 
Caixavigo e 23 particulares 
compq.recerán nun ·Xllizo 
bral acusados dun delito 
continuado de falsificación 
de documento mercantil 
para ocultará Facenda os 
verdadeiros subscritores de 
seguros de prima única por 
un valor de 841 ,3 millóns 
de pesetas. Manuel Charlín · 
Gama, Manuel Carballo 

. Jueguen e Delmiro Rey 
Castro, todos eles 
coñecidos capos mafiosos, 
forman parte, xunto con 
alguns empresários, entre 
os verdadeiros titulares das 
primas únicas.• 

• Os afectados de 
Undoso ainda 
non cobraron as 
indemnizacións 

O Venres 8 várias dúcias 
de afectados pola 
construción do encoro de 
Undoso manifestáronse na 
fronteira da Madalena, 
xusto un ano despois de 
pechar definitivamente as 
sua comportas. Os 
manifestantes queren 
cobrar unhas 
indemnizacións que 
aindateñen que ser fixadas 
por unha Comisión que 
preside o Valedor do 
Povo.+ 

• A paz chega a Bósnia 

O plano constitucional apresentado polos co
presidentes da conferéncia internacional sobre 
a ex lugoslávia, foi aceitado a última hora do 
Martes polo líder dos sérbios bósnios, Rado
van Karadizc. O plano deberá ser ratificado po
lo parlamento de Bósnia-Herzegovina. Os no
ve pontos do cadro constitucional do Estado 

bósnio incluen a descentralización e a división 
en oito províncias. Especulase se se trata de 
aplazar unha intervención armada ou se a 
aceitacion e obreigada pala presión do Estado 
bosniaco. 

O plano constitucional bósnio recolle que o Es
tado ten tres elementos constitutivos, os pavos 
.croata, sérbio e musulmán. Coa sinatura deste 
plano Bósnia afástase da guerra.+ 

•Denegado o 
translado de Unicar 

A Delegación Provincial da Consellaria de 
Traballo en Ourense non autorizou os ex
pedientes de traslado e rescisión de con
tratos formulados pola empresa carrocei
ra Unicar,quepretendia concentrar a sua 
produción en Vilagarcia de Arousa. Na re
solución da Delegación Provincial sinála
se que o translado non é pertinente por
que a empresa non acredita a existéncia 
do outro centro de traballo e porque, por 
riba, exixe un cámbio de residéncia para 
os traballadores . A redución de emprego, 
que afectaría a 34 dos 167 traballadores , 
tampouco foi aceitada pala Delegación 
Provincial ao non considerala procedente, 
xa que non se autorizabaotranslado.Adi
rección de Unicar apresentaráun recurso 
de alzada diante da Dirección Xeral de 
Traballo.+ 

• Pescanova traspasa 
a Portugal o 12º/o 
das suas accións 

Motivacións fiscais foron a xustificación 
dada polos irmáns Xosé Maria e Fer
nando Fernández de Sousa-Faro para 
traspasaren a Portugal a sua participa
ción na multinacional galega Pescano
va. Ambos irmáns acaparan o 12% das 
accións. 

O capital traspasado a Portugal, concreta
mente á illa da Madeira, supera os 1.500 
millóns de pesetas e corresponde a máis 
de cinco millóns de títulos. Manuel Fer
nández, irmán dos proprietários das ac
cións traspasadas e presidente do grupo, 
asegurou que "a dureza do tratamento fis
cal español provocou a operación". Con
tado, o presidente do grupo, que dispón 
de máis do 24% do capital, asegurou que 
as accións traspasadas continuarán en 
mans dos seus irmáns. 

Por outra banda, Fernández non descar
tou que se vaian producir novas desvia
cións de capitais a terceiros países. Asi, 
apontou que, xunto con Portugal, Holanda 
e Luxemburgo dan un mellar tratamento 
fiscal ás empresas.+ 

• A unidade de Corea 
Despois de celebrarse as eleicións en Co
rea do Sul, pésie a victória dos conserva
dores, semella que cobra un novo pulo a 
unidade dos dous estados. 

O secretário xeneral do Partido do Traba
llo de Corea e Presidente da República 
do norte, Kim 11 Sung, fixo un novo cha
mamento á reunificación na sua mensaxe 
de fin de ano. 

A fórmula seria, segundo o lider norcorea
no, "un sistema federativo sustentado na 
fórmula dunha nación e un estado e dous 
rexímenes e governos".• 

• Manifestación 
do sector do 
arrastre en Marin 

Dous mil mariñeiros, segundo os sindica
tos convocantes CCOO, CIG e UGT, e ca
trocentos, segundo a policia, marcharon 
en manifestación palas ruas de Marin, o 
pasado Sábado 9, en demanda dun con
vénio colectivo para o sector do arrastre. 
Os manifestantes denunciaron as condi
cións laborais nas que se atopan, que 
non avanzaron desde os anos 70, e re
cordaron que a patronal do sector négase 
a negociar un convénio. • 
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NARCOTRÁFICO 

O Coronel Garabito Gómez seria o contacto cos golpistas 

A Unidade Antidroga 
axudou a financiar o golpe do 23-F 
•A.EIRÉ 

Segundo pudo saber A 
Nosa Terra por persoas 
que seguen direitamente a 
investigación que se está a 
realizará "Unidade Central 
Antidroga da Garda Civil" 
(UCIFA), esta non só 
recadaria fondos através 
da droga para financiar a 
"loita antiterrorista", (ver 
número 17 de Decembro 
de 1992) senón que tamén 
participaría activamente na 
provisión de fondos para 
pór en marcha o golpe do 
23 de Febreiro no que 
estaría direitamente 
implicado o recentemente 
cesado director da UCIFA, 
o Coronel Rafael Garabito 
Gómez. 

A nota informativa 22/89 do Co
mité Federal do "Sindicato Unifi
cado da Guardia Civil" (SUGC), 
dirixida aos seus comités, afirma
ba que o ''Teniente Coronel Rafa
el Garabito Gómez, de 49 anos 
de idade, destinado na secretaria 
particular do director da Garda 
Civil Luis Roldán lbáñez, partici
pou nas reunións prévias para 
preparar o golpe de 23-F, cos de
mais golpistas. O dia do asalto 
ao Congreso, e antes de que os 
compañeiros destinados no Par
que subiran aos autocares, Gara
bito estivo reunido con Tejero 
dando os últimos toques para o 
triunfo final do golpe de Estado". 

As investigacións que está a rea
lizar o SUGC, "apoiados pola loi
ta antidroga dos EEUU e Grande 
Bretaña" permiten afirmar que a 
"Central Antidroga da Garda Ci
vil" foi unha das fontes de finan
ciamento do golpe de Estado do 
23-F. O cesado director deste 
servício, o Coronel Rafael Gara
bito seria o enlace entre esta 
unidade e os golpistas. 

O Coronel Ayuso, xefe histórico 
do servício fiscal da Benemérita 
durante quince anos, cesado a 
raíz das declaracións exculpan
do a Sito Miñancos, nomeado 
seguidamente asesor de Luis 
Roldán e condecorado o 12 de 
Outubro pasado coa cruz de pra
ta da Garda Civil, seria quen co-

Na fotografía da esquerda o coronel Arsénio Ayuso. Á dereita Luis Roldan, director xeral da Garda Civil. Unha sobriña súa foi 
detida en Barajas con dous Kg. de heroína e posta en liberdade sen cargos, segundo figura no sumário aberto aos gardas civís. 

mezou as prácticas ilegais den
tro da UCIFA. Nas declaracións 
do sumário o coronel Ayuso apa
rece implicado en várias das 
ocasións. O xuiz Carlos Bueren 
xa o chamou a declarar o 12 de 
Xaneiro (comezando así novas 
dilixéncias á marxe das instrui
das polo xuiz Garzón) , pero Ayu
so negouse ao non contar con 
avogado, por crer que tora citado 
como testigo. 

Outro dos implicados nesta rede 
de tráfico de drogas promovida 
pala Garda Civil seria o Coronel 
Galindo, responsábel do cuartel 

donostiarra de lntxaurrondo, e 
un dos responsábeis da "loita 
suxa" contra o terrorismo. Ao 
Coronel Galindo irían parar ta
mén parte dos benefícios que os 
utilizaría, segundo declaracións 
dun Garda Civil "en financiar os 
grupos anti-ETA e, como outros 
moitos dos implicados, no seu 
benefício persoal". 

O Coronel Zamanillo, brazo 
dereito de Ayuso , seria o 
contacto da UCIFA ca 
clan de "Sito Miñanco", 
segundo o SUGC. Da
niel Carballo , "Daniel ito" 

r------------------------------------------------
Noam Chomsky 
1 A loita contra a droga 

seria "captado" polo xuiz Gar
zón, polo que o intento de ase
sinalo seria unha orde que par
tiría dos seus anteriores sócios , 
segundo afir-

non é para disminuir o consumo' 
O famoso intelectual norteameri
cano, Noam Chomsky denuncia
ba a falsa loita contra o narcotrá
fico nunha recente entrevista pu
blicada pola revista Tiempo. 

"A loita contra a droga non é pa
ra axudar aos adictos, nen para 
disminuir o consumo", afirma 
Chomsky. "A guerra contra as 
drogas revívese continuamente. 
George Bush reyiviuna en Se
tembro de 1988. E unha maneira 
de controlar a povoación. O go
verno dos EEUU estivo envolto 
nas drogas desde os anos 40". 

Chomsky relata como despois 
da Segunda Guerra mundial a 

CIA necesitaba criminais para 
desbaratar a todos os sindica
tos, as organizacións de traba
lladores, polo que se voltou a 
reconstruir a Máfia. "A máfia 
actuaba contra as organiza
cións sindicais e grácias e isto 
tivo dereito a restabelecer o trá- · 
fego de heroína que tiña sido 
freado durante a guerra. Por ou
tra parte a CIA actuaba en co
mun co terror clandestino, nece
sitaba diñeiro de diversos oríxe
nes e isto levounos tamén ao 
narcotráfico". 

Chomsky afirma que a guerra 
contra as drogas s.erve para 
controlar as povoacións. Asi, re-

lata como nos EEUU o número 
de presos é moito máis alto que 
en calquer outro país. industrial. 
A maioria da xente que está 
presa polas drogas é só polo 
feito de posuilas, que non é re
almente un crime. Os outros cri
mes relacionados coas drogas 
son os mesmos que había an
tes cando o alcool era ilegal. 
Esos crimes son causados pala 
ilegalidade das drogas, non po
lo seu uso". 

Para Chomsky a guerra contra 
as drogas "é unha maneira legal 
de atacar ás sociedades civí s e 
de xustificar as intervencións en 
Latinoamérica".• 

mou un dos dirixentes do 
SUGC, Xosé Piñeiro, nunha 
rolda de prensa celebrada en 
Compostela. 

Pero a estrutura "antidroga" da 
Garda Civil non só operaba na 
península, senón que o Coronel 
Masa, tantas veces denunciado, 
relacionándoo sobre tooo con 
torturas a detidos, seria traslada
do a Latinoamérica. Este Coro
nel seria o encargado de entrar 
en contacto cos "clans" da droga 
e preparar alguns dos envios 
que, supostamente viñan como 
cebos , ainda que lago acedian 
ao mercado. 

Desmantelar a estrutura 

Que saltase agora este escánda
lo débese, segundo diversas fon
tes consultadas por A Nasa Te
rra, á negativa da cúpula antite
rrorista da Garda Civil a admitir a 
reinserción de militantes de ETA 
con delitos de sangue. 

Segundo pudemos saber a finais 
de verán celebrouse unha reu

.nión en Madrid na que parti-
ciparon os principais man

dos da Garda Civil co Mi
nistro Corcuera e Luis 

Roldán. Nesta reu
nión daríaselles a 
coñecer, segundo 

gravacións que 
obran en poder da 

própria Garda Civil, a 
ex isténcia dun acorde 

para comezar a "reinser
ción" de presos de ETA, co

mo primeiro paso dun princí
pio de acordo xa suscrito. Sei

ca houbo cachetes na mesa e 
voces moi altas. 

Ante esta situación, parte do go
verno, que nunca estivo de acor
de cos métodos empregados por 
Barrionuevo e a sua equipa, sa
bedores de que "a Garda Civil é 
a décimooitava autonomía", deci
diu desmantelar a sua estrutura 
máis perigosa. 

A postura de Luis Roldán de 
apoio aos xefes da Garda Civi l, 
explícaa o SUGC afirmando que 
"é un títere ao que teñen collido 
por moitos lados, como no caso 
da sua sobriña. Barrionuevo e o 
mesmo Corcuera tamén están 
pillados polos servícios segre
dos, asi como os irmáns Múgica 
e outros destacados dirixentes 
de PSOE e PP, como Benegas 
ou Abel Matutes".• 
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OESMANTELAMENTO AGRÁRIO 

Xunta e Ministério decidiron atender os recursos dos labregos para neutralizar a campaña do S.L.G. 

As reclamacións á cuota láctea 
desbordan á administración 
•X. C. GARRIDO 

O éxito da campaña do 
SLG de recorrer a 
cuota láctea provocou 
unha durísima reacción 
das administracións 
que ven perigar a 
aplicación destas pela 
xeralizada oposición 
que está a canalizar o 
sindicato, a cuxos 
locais se achegaron 
milleiros de labregos de 
todo o país. · 

Se ben nun princípio na adminis
tración tanto Central como Auto
nómica despachaban a aqueles 
que se pasaban polas suas ofici
nas a informarse con maos mo
dos, e cun "no se pude hacer na
da, esto viene de arriba", para 
neutralizar a campaña do SLG 
tanto Xunta como Ministério de
cidiron atender aos gadeiros nas 
suas dependéncias e mesmo 
tramitarlle recursos contra a sua 
própria actuación, co fin de que 
non os fixesen através do SLG. 
Así, a Consellaria puxo as suas 
axéncias de Extensión Agrária a 
realizar estas xestións, e o MA
PA homologou un modelo de re
cursos para contestar as asigna
cións de cuotas. Axitáronse coo
pera ti vas, sindicatos afíns, e 
mesmo na província de Lugo o 
próprio Partido Popular, para fa
cer recursos administrativos que 
desactivasen o recurso sindical, 
delimitando a resposta a matizar 
os erros burocráticos que pude
se haber. O próprio Director Te
rritorial do MAPA, chegou a afir
mar que os recursos do SLG non 
se ian ter en conta polo Ministé
rio; conducindo aos gadeiros a 
recorrer através das suas organi
zacións amigas. 

O número de recursos está a ser moi elevado. A situación de tensión pode incrementarse ainda nos próximos dias. X.MARRA 

Base legal e sindical 
para recorrer a 
cuota frente á 
Guerra Suxa 

O SLG considera que exis
te base legal para recorrer 
a el.iota e que non só se 
debe reducir aos casos de 
erros de asignación ou a 
situacións de excepcionali
dade -como Unións Agrá
rias indicaba nunha misiva 
enviada aos gadeiros-

Axiráronse cooperativas, 
sindicatos afíns, e mesmo o 
próprio Partido Popular, para 
facer recursos 
administrativos que 
desactivasen o recurso 
sindical. 

tigo 33 da Constitución) 
sen lugar a indemniza
ción e ademais dase un
ha clara retroactividade 
na aplicación de san
cións por u ns feítos 
-producir por riba da 
cuota- cometidos antes 
da saída da normativa 
sancionadora". Quer di
cer, múltase, segundo o 
S.L.G., por unha acción 
cometida en moitos ca
sos antes de terse esta
belecido os preceitos le-

pois a resolución combatida é 
"absolutamente abusiva e in
constitucional toda vez que su-

pón unha expropriación do meio 
de vida (contrária aos artigas 
9.3, 40.1 e especialmente ao ar-

gais que penalicen dita acción: 
m9itos gadeiros superan nestes 
momentos a sua cuota. 

Desde a entrada na CE rrunca se dera 

0 SLG xa fixo unha campaña de 
solicitude de direito á produción 
que foi amplamente contestada, 
chegando Carlos Posada, dele
gado territorial do Ministério, a 
inserir anúncios na prensa pedin
do aos gadeiros que non partici
paran en dita campaña. Posada 
mesmo insultou aos membros do 
SLG -polo que existe interposta 
unha querella desta organiza
ción- dando mostras asi dun 
nervosismo agora renovado coa 
presente campaña. 

A Guerra Suxa do Ministério en 
matéria das Cuotas levou a un 
enfrentamento total entre este e 
o Sindicato Labrego que che
gou nestes momentos ao seu 
ponto máis quente, coas acusa
cións cruzadas entre o Carlos 
Posada e Emílio López. Segun
do o Secretário de Acción Sindi
cal do SLG , Emílio López, a De
legación do MAPA actuou dun 
xeito oscurantista e corrupto , ao 
negar información ao SLG men
tres lla facil itaba ao PSOE e 
Unións Agrárias para que en
viasen propaganda aos titulares 
de cuotas lácteas. Nestas car
tas facíanse acusacións durísi
mas contra o SLG que agora se 
ven refutadas : O PSOE dicíalle 
aos gadeiros que a cuota de 
produción que se ia adxudicar 
seria: "igual á vendida por vos
tede á indústria no ano 1991 ", 
mentres Unións Agrárias cha
maba mintireiros aos que sina
laban que o ano de referéncia 
das cuotas seria o 85. A carta 
de asignación de cuotas agora 
enviada resulta non ser igual a 
do 91 , senón que se reduce 
nun 10%, nuns casos e nun 
20% neutros. En todo caso a 
cuota recoñecida en proprieda
de é a do 85, pois a diferéncia 
desta até o 91 queda sometida 
a unha probábel revisión . Neste 
contexto Emílio López di que 
non lle estrañaria que moitos 
dos "erras " sexan cometidos 
adrede.• 

O pacto da Límia deita o primeiro acordo de prezos 
agrícolas asinado pola administración 
•M.VEIGA 

. O acordo sobre os précios 
da pataca asinado o 
pasado dia 1 O entre 
agricultores, alcaldes do 
PP da bisbarra da Límia, 
máis os de Allariz e Vilar 
de Santos pertencentes ao 
BNG e o Sindicato Labrego 
Galega fixan garantías 
mínimas de mercado e 
deitan un precedente sobre 
política agrícola. 

"As subvencións acadadas para 
a pataca da Límia son a parte vi
síbel dunha reflexión que se co
mezou a facer nesta bisbarra nas 
últimas semanas", sinala Xosé 
Manuel Puga, responsab~I do 
S.L.G. na zona. "A política agrá
ria vixente até agora non nós ser
ve e cómpre empezar a modifica-

la". Como proba dos seus efectos 
negativos Puga sinala que "coas 
condicións que habia na Límia, 
esta comarca non tiña porque so
frer o que sofreu". 

As estruturas agrárias desta zona 
ourensa cóntanse entre as máis 
avanzadas de Galiza. A concen
tración parcelária entrou en fun
cion arri ento hai máis de vinte 
anos, o censo de tractores dá un
ha cifra superior aos mil e a ida
de méia dos agricultores é menor 
que noutras áreas de Galiza máis 
envellecidas. A comarca viuse ta
mén, e como consecuéncia, me
nos sangrada pola emigración. 

Os agricultores, encerrados entre 
o 1 e o 4 de Decembro no Con
cel lo da Límia, realizaron unha 
ocupación xeralizada das instafa
cións municipais dos doce conce
llos da comarca a partir do dia 8, 
como medida para presionar a 
prol dtJn acordo, que efectiva-

mente se logrou o dia 1 O. Máis 
de trescentos agricultores, dividi
dos en tres turnos tomaron parte 
activa nas movilizacións que eran 
apoiadas a outra escala pala 
maioria da povoación que xa par
ticipara anteriormente nunha fol
ga xeral de solidariedade. "A xen
te non está cansa, comenta X.M. 
Puga, e tampouco é que se con
seguira unha vitória moral, é que 
a Límia gañou respeto a todos os 
níveis. Medrou moito a concién
cia de que hai que organizarse 
comercialmente, através de coo
perativas, e mesmo sindicalmen
te para poder of erecer res postas 
eficaces". 

A manifesta debilidade 
de Centristas 

O grupo de alcaldes centristas, 
que abandeira Vitorino Núñez, 
amosou neste conflito o escaso 
peso co que conta dentro do 

PP. Ante as primeiras presións 
dos agricultores ameazaron 
con demetir, para á mañá se
guinte afirmar que só se trataba 
dunha "posta a disposición de 
cargos". A Xunta facia ouvidos 
xordos ás suas esixéncias, es
taban entre a espada dos seus 
eleitores e a parede do governo 
autónomo. 

o pp cede finalmente ás pre
sións da Límia, pero o asinante 
principal do acorde non é o Con
selleiro, senón os alcaldes da zo
na. O conflito entre Vitorino e Pé
rez Vidal pon en cuarentena a 
maioria absoluta popular. O gru
po deCentristas, mália á sua fe
bleza, segue no carro do PP. Son 
os recadadores de votos que ne
cesitan un amo, tanto ou máis 
que o amo necesita dos recada
dores. A liorta maniféstase tamén 
en Verin (ver número anterior) e 
pode facelo .tamén .noutras co
marcas ourensáns. 

Se o PP r~sultou tocado negati
vamente por este conflito, moito 
máis pode selo o PSOE. O alcal
de de Trasmiras, pertencente a 
este partido, foi o único que se 
negou a asinar o acordo. Decla
racións de Francisco Sineiro, ex
conselleiro de Agricultura, o pa
sado dia 12, puxeron de manifes
to, con extrema dureza, a sua 
oposición ao acordado. En opi
nión de Sineiro, non existe nen
gun problema de política agrária, 
senón unha mera cuestión co
mercial coxuntural. 

A boveda institucional apontou
se globalmente ao argumento 
expresado recentemente por 
Xosé Luis Barreiro: "No mundo 
que ven non hai patacas da Lí
mia, senón simplesmente pata
cas". "O que non ti'(eron en 
conta -sinala o portavoz do 
SLG- é que segue a haber agri
cultores da l:írnia e dispostos .a 
movi-1 izarse".• 
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A S CATÁSTROFES DOS PETROLEIROS 

Na Galiza non se difundiu o verdadeiro perigo criado polo Aegean Sea 

O ministro de transportes británico estivo a 
piques de demitir polo acidente do Braer 
• HORÁCIO VIXANDE 

A atitude das 
autoridades en duas 
catástrofes mariñas 
próximas, como foron a 
do Aegean Sea, na 
Galiza, e o Braer, na 
Escócia, foron ben 
distintas. Se o ministro 
de Transportes británico, 
John MacGregor, 
anunciaba a apertura 
dunha investigación 
interna no seu 
ministério, o seu 
homónimo español, 
Josep Borrell, e o 
Director Xeral da Mariña 
Mercante, Rafael Lobeto 
Lobo, eludian calquer 
responsabilidade, que 
traspasaron de imediato 
ao capitán do buque. 

O petroleiro Braer, de nacionali
dade grega, baixo bandeira libe
riana, con tripulación filipina, e 
fletado por unha compañia de 
Cor:mecticut, USA, encallara nas 
lllas Shetland, Escócia, o Martes 
5 de Xaneiro cando, cargado con 
petróleo lixeiro de orixe británica, 
se dirixia a unha refinería en 
Quebec. 

O operativo pasto en marcha pe
las autoridades da Mariña Mer
cante tras o embarrancamento 
do Aegean Sea, montado ad 
hoc, demostraba precisamente 
que non habia nada preparado, 
e contrastaba co Plano de De
sastres para as lllas Shetland , 
cuxa efectividade, se ben non 
acadou os obxectivos desexa
dos, ainda hoxe, cando o casco 
xa partiu en catro pedazos, non 
puderon comezar as labores de 
limpeza por mor do temporal , 
non supuxo a mesma auséncia 
de médios. Só cabe lembrar que 
na Galiza non había barreiras 
anti-contaminación dabondo e 
cando chegaron de Valéncia nal
guns lugares tiveron que ser mó
biles. Pola contra, é destacábel a 
lonxitude dun quilómetro na ba
rreira para protexer as granxas 
de salmóns escocesas. 

Esclarecemento 
dos acidentes 

O Governo británico mesmo defi
niu as liñas investigadoras: "as 
causas do acidente; as medidas 
preventivas; as medidas posterio
res ao acidente; os antecedentes 
do navio; a preparación da tripu
lación e as condicións de nave
gación". O español deixou nas 
mans dos xuices o esclarece
mento do embarrancamento, 
mais deixando a un lado a busca 
da resposta a todas as perguntas 
formuladas polos ingleses. 

A polémica sobre quen debia 
cair a responsabilidade foi zan
xada de contado potas autorida
des españolas, no caso do Ae
gean Sea, pero foi intensa no do 
Braer. Lobeto Lobo, nos primei-

Na Coruña, o Domingo 1 O, máis de 3.000 persoas manifestáronse pola declaración de zona catastrófica. CESÁRQUIAN 

ros instantes, repartiu culpas en
tre capitán e prático, pero lago 
recuou. "Culpo á tripulación", di
xo o concelleiro local Willie Tait, 
"podaría ter salvado o buque", 
engadiu o piloto do remolcador 
que o auxiliou, .David Theobald, 
"o petroleiro foi abandonado de
masiado cedo", clamaba a com
pañia armadora do remolcador, a 
Star Offshore Services. 

Ao termo da manifestación pala 
declaración de zona catastrófica 
para a Coruña e comarca, cele
brada o Domingo 1 O palas ruas 
da Coruña, e que concentrou a 
tres mil persoas, o deputado do 
PSG-EG, Camilo Nogueira de
nunciaba a atitude de minimizar 
os danos protagonizada por moi
tas forzas. Nogueira, que estivo 
en Londres no momento d e se 
producir o embarrancamento, 
comparaba os dous acidentes e 
aseguraba, referíndose ao Braer, 
que "a impresión transmitida 
desde os meios informativos foi 
tremenda, en nengun momento 
ninguén tratou de minimizar o 
asunto ... Na BBC trato use o te
ma dos petroleiros que navegan 
por todo o mundo e supoñen un 
grave risco e nesa canle pergun
tábanse que ocorriria se chega a 
ser en zona habitada: iso pasou 
na Coruña hai un mes''. 

O anúncio feíto polo periódico 
The Times, Sábado 9, segundo o 
cal a cadea Marks & Spencer 
deixaba de vender salmón pro
cedente das Shetlands, illas nas 
que se produciu o acidente, po
deria ser interpretado como unha 
irresponsabilidade informativa, 
mais o seu significado é ben dis
tinto: as cadeas comerciais com
prometianse na tarefa de evitar a 
caída das vendas de salmón pro
cedente outras zonas. Aqui este 
labor correspondeulle á Xunta de 
Galiza, que tentou impedir que a 
maioria do marisco galega, que 
non foi afectado pala maré ne
gra, padecese unha caída de 
prezos. A evitar isto non contribui
ron as cadeas de distribución de 
alimentos, como tampouco o fixe-

ron para evitar riscos sanitários. 

A perigosidade 

Mesmo as imaxes distribuidas 
através da televisión distaban 
moito de ser as difundidas cando 
o acidente do Aegean Sea. Má
lia o petróleo ser de calidades 
semellantes, na Escócia entre os 
aparellos empregados polo per
sonal que estaba en contacto co 
cru habia proteccións até para.as 
vias respiratórias. Na Galiza as 
autoridades obstinábanse en 
restar perigosidade ás emisións 
de gases que proviñan da quei
ma do petróleo. 

A censura do alcalde da Coruña, 
Francisco Vázquez, á xornalista 

qúe lle interpelou sobre a 
comenenza da presenza da refi
nería nun centro urbano, con
trasta coas críticas vertidas pota 
prensa á existéncia da terminal 
petroleira de Sullon Voe, aberta 
no 81 e en crise na actualidade. 

As zonas de exclusión son outro 
dos elementos fundamentais 
nestes acidentes. Os corredores 
mariños frente á Fisterra e a zo
na de dez millas de separación 
para o tráfico marítimo no Reino 
Unido son violadas constante
mente. O estabelecemento da 
exclusión frente ás costas gale
gas, no 87, por fóra das doce mi
llas, non ten validez algunha, pe
ro as autoridades marítimas es
pañolas evitan dar publicidade a 
esta cuestión e consideran que 

O petróleo do Bareer non ardeu, mals nas proximidades traballaron con protección 
nas vías respiratórias . JOHN GILES 

as normas de seguridade son 
abondosas mentres na Gran 
Bretaña non só recoñecen unha 
violación habitual das zonas de 
exclusión, ali e en todo o globo, 
senón que o ministro MacGregor 
recoñeceu "a evidéncia de que 
as normas de seguridade deben 
ser reforzadas", como indicaba o 
dia seis o rotativo Le Fígaro. 

A declaración da Coruña e a co
marca· como zona catastrófica, 
solicitada insistentemente pola 
maioria das forzas políticas, so
ciais, sindicais, veciñais e con
servacionistas asentadas na zo
na afectada, foi rexeitada polo 
Governo, destinando unicamente 
sete mil millóns de pesetas para 
a recuperación das praias. A es
ta cantidade cómpre engadirlle 
as axudas pala paralisación da 
frota e baixura e do marisqueo, 
que pagou a Xunta de Gatiza, e 
as indenizacións que serán fixa
das tras a avaliación dos danos. 
A Plataforma Mar Limpo denun
ciou as perdas que para o sector 
marisqueiro ia supor a non de
claración de zona catastrófica, 
perdas entre as que estaria o 
menor volume de imdenizacións 
e a demora no seu pago. As au- · 
toridades argumentaron que tal 
declaración significaria propa
ganda negativa para o turismo 
na comarca. 

O Governo británico considerou 
a imediata concesión de axudas 
de emerxéncia para as granxas 
das Shetland. 

"Non hai risco nengun" 

A respeito dos riscos que pode 
producir a polución na erba e ao 
control sobre os mesmos, o mi
nistro de Agricultura escocés, 
Hector Monro, comentou a The 
Guardian que "atapar un lugar de 
pastoreo pode ser un sério pro
blema para os granxeiros, onde 
van comer os carneiros agora? 
"Hai un feixe de patacas nos 
arredores e os labregos non sa-
ben até que ponto están afecta
das", dicia tvar Black, un traballa
dor da terminal de Sullon Voe. 

David Bedborough, da Unidade 
de Control da Polución do De
partamento de Transportes, di
cia "cunha néboa intensa, se os 
ventas transportan o fume do 
cru queimado ás proximidades 
do aeroporto, poderiamos ter un 
problema". 

John Newman, o Secretário Xeral 
do Sindicato dos Oficiais da Mari
ña Mercante, recomendaba ao 
Governo, através de Le Fígaro, 
que os barcos de alto risco debía 
pasar lonxe das costas británicas 
e asegurou que "son incumpridas 
as nprmas de seguridade". 

Frente aos avisos dos Ministros 
británicos, á visita de Majar, o 
chefe do Governo, á zona, na 
Galiza cando o Aegean Sea, es
coitabanse declaracións como as 
de Francisco Vázquez, alcalde 
da Coruña, dicindo a unha emi
sora de rádio, pasadas 24 horas 
da catástrofe, "todo está baixo 
control, non hai risco ningun, 
agora é posíbel que alguns apro
veiten o acidente para tratar de 
quitarnos a refineria". + 



Q DOBLE RASEIRO DA ONU 

O petróleo, os diamantes 
e o manganeso de 
Angola importan máís á 
CE e os Estados Unidos 
ca o respeito aos 
resultados da primeira 
consulta democrática do 
país desde·a 
independéncia. A ONU 
adopta a política de 
Washington e recomenda 
ao MPLA, gañador das 
eleicións, que pacte con 
Savimbi. O elaborado 
proceso de consulta 
déitase baixo os pés dos 
cabales: gaña a chantaxe 
das armas. 

A CE, Estados .Unidos e a ONU renúncian 

O periodo eleitoral foi o primeiro tempo de paz que 
viveu Angola en 17 anos. 

Savimbi talaba un idioma de guerra e ódio tribal a 
un país· que desexa a paz. 

ao veredito das urnas na Angola ante a presión armada da UNITA 

As Nacións Unidas 
recomendan ao MPLA que pacte con Savimbi 

• G.L.T. 

O presidente de Angola Eduardo 
dos Santos recibira o respaldo. de 
máis votos (49.57 por cento) ca 
Bill Clinton (43 por cento), pero o 
que os Estados Unidos conside
ran un trunfo democrático na ca
sa é un contratempo se acontece 
na Africa. Despois· de dezasete 

anos de guerra de baixa intensi
dade, un dos paises máis ricos en 
reservas naturais do mundo cam
biaba o seu decorado político 
nunha votación impecábel baixo o 
patrocínio da ONU, a CE e os Es
tados Unidos. Pero perdeu Sa
vimbi, o máis vello aliado da CIA 
na Africa, e Butros Gali xa non 
defende o resultado. Co desleigo 

occidental volve a guerra merce
nária e a marte. 

Ameaza da ONU 

Nos últimos días do ano, o se- . 
cretário das Nacións Unidas, Bu
tros Gali pedira ao presidente 
angolano Eduardo dos Santos 
que se reunise en Xenebra con 

Jonas Savimbi, xefe dos merce
nários pagados por Africado Sul 
e grupos occidentais (nomeada
mente norteamericanos, france
ses e británicos) que ten intere
ses económicos na Angola des
de os tempos da colonizacion . 
Savimbi recusa a limpeza da 
eleición que tora plenamente re
frendada por interventores da 

CE, os Estados Unidos e a ONU. 
A sorpresa de Eduardo dos San
tos estaba plenamente xustifica
da: o secretário xeral ameazou 
con retirar o grupo de observa
dores da ONU en Angola se o 
gañador das eleicións recusaba 
ir. Para Butros Gali trátase de 
solucionar un enfrentamento real 
de duas partes que pode desem-

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

Miguel Urbano Rodrigues 
. 
1 Pergúntome se ci intervención en Somália non abrirá o apetito para unha acción semellante en Angola' 
Miguel Urbano 
Rodrigues, último director 
de O Diário de Lisboa e 
deputado d.o Partido 
Comunista Portugués na 
Assembleia da 
República, foi interventor 
nas· eleicións de Angola. 
Desde Lisboa comentou 
os últimos 
acontecementos do país 
africano, co que- mantén 
unha activa e vella 
relación. 

Savimbi tivo amplos apoios en 
Portuga.I durante a campaña 
eleitoral. Como se ve agora o 
seu regreso ás armas contra o 

resultado das urnas? 

A maioria do pavo portugués ex
perimenta sentimentos de repulsa 
profunda pota UN/TA desque fo.
ron divulgados os crimes de Sa
vimbi. Despois das eleiaións, Sa
vimbi perdeu o apoio das persoas 
que acreditaban que poderia ser 
un defensor da democrácia. Claro 
que en Portugal existe un poderó
so conxunto de intereses econó
micos que defenden a UN/TA. O 
grande escritor angolano Pepetela 
publicara no Expresso un artigo ti
tulado A síndrome da UN/TA. Pe
petela é un dos máis grandes es
critores en língua portuguesa, un 
home sen partido hoxe, un heroi· 
da guerra e calificaba de irracional 
a teima dos meios de comunica
ción de Portugal por .apresentar 
unha imaxe favorábel dun bando 
de criminais, como son o Savimbi 
e os seus. 

Cal é a estratéxia da UN/TA, que 
variou de posición várias veces 
nos tres últimos meses 

A UN/TA derrotada na urnas reto
mo.u as armas e foi derrotada en 

Savimbi é un 
indivíduo 
comparábel aos 
piares criminais de 
guerra dos anos 
corenta e non ten a 
menor espécie de 
credibilidade 

Luanda nunha batalla histórica. O 
governo de Angola trato.u nas 
duas últimas semanas de restae
blecer a normalidade constitucio
nal pero Savimbi lanzou unha 
ofensiva en todo o país para tentar 
de conseguir pala forza o poder 
qUe perdera nas urnas. Agora mu
dou de posición e di que quer a 
paz e reclama a preséncia dos 
cascos azuis para separar forzas 
en conflito. A petición require refle
xión porque en termos práticos 
deixaria a UNITA e igualdade de 
condición co MPLA, que gañou as 
eleicións. lsto que agora reclama 
Savimbi levaría á prática a unha 
tutela internacional sobre Angola. 
Ternos que prestar atención ás de
claracións do adxunto para Africa 
do governó dos Estados Unidos, 
señor Cohen. George Bush ten feí
to todo o que está ao seu alcance 
para gravar o herdo que deixa ao 
seu sucesor na área internacional: 

a intervención na Somália, a políti
ca de ameazas a lrak, un país que 
regreso.u á idade pre-industrial; a 
preparación do terreo para intervir 
en Bósnia. Todo isto é incompatí
bel coa aspiración da humanidade 
a unha paz auténtica. A invocación 
da defesa dos dereitos humanos 
permite aos Estados Unidos inter
vir onde quer. A ONU que serviu 
durante case meio século cumpriu 
un papel positivo serve hoxe la
mentábelmente de cobertura para 
a estratéxia dun poder unipolar. 
Pergúntome se a intervención sob 
pretexto humanitário na Somália, 
evidentemente para defender a ro
ta do petróleo, non abrirá o apetito 
para unha intervención semellante 
na Angola. 

· Grupos que apoiaran a Savimbi, 
están a retirarlle o aval. 

Nun debate público en Portugal fi-

L------------------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------
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bocar nunha guerra civil prolon- · 
gada; para o governo de Angola, 
a resolución acordada dese an
tagonismo foran as eleicións e 

. todo pacto á marxe dos resulta
dos das urnas. ainda que sexa 
co aval da, ONU, estabelece ara
zón dos que están contra o voto. 
Que pensaría o votante nortea
mericano se George Bush recla
mase coas armas unha parte 
proporcional aos seus votos den
tro do governo de Clinton? 

Desde as eleicións de Outubro, 
vinte mil soldados da UN/TA, 
adestrados en Marrocos, Zaire e 
Africa do Sul impiden que o go
verno do MPLA exerza o seu po
der nas tres cuartas partes do 
país. Só en Benguela, máis de 
oitenta persoas relacionadas coa 
Administración foron detidas po
la UN/TA; en Huambo, praza for
te de Jonas Savimbi, os merce
nárí os bombardearon residén
cias de ancianos e un orfelinato. 
Coas comunicacíóns cortadas 
pola guerrilla, son os fuxitivos 
chegados a Luanda os que rela
tan anacos das vinganzas de Sa
vimbi contra aquelas partes do 
mapa eleitoral que non lle foran 
favorábeis. 

O Grande Xefe 

O governo dos Estados Unidos 
(o Grande Muata, o grande xefe, 
no vocabulário da UN/TA) , man
tén a sua longa relación de ami
zade con Savimbi. O asesor da 
presidéncia para asuntos africa
nos, Herman Cohen, declarou no 
Congreso o 8 de Outubro que 
Washington estabeleceria rela
cións co novo governo de Angola 
asi que a ONU recoñecese as 
eleicións. O 30 de Outubro, a re
solución número 785 do Consello 
de Seguridade daba por plena
mente legais os resultados . A pe
sar diso, o governo de Bush ain
da non recoñeceu os resultados 
e defende o dereito do candidato 
derrotado "a manter negociacións 
sobre o futuro das suas forzas co 
governo de Luanda". 

Os angolanes ven como se esfa
re la os seu único e brevísimo 
tempo de paz en 17 anos men
tres a ONU négase a desautori
zar o regreso ás armas da 
UN/TA. As Nacións Unidas man
tén na imensa Angola en guerra 
menos forzas de paz (210 obser
vadores militares e 77 policías) ca 
en Mozambique.• 

---------------------------, 
xeran unha defensa de Savimbi e 
eu retruquei que é un home que 
manda asasinar mulleres que tive
ran fillos del porque non eran ex
presión da pureza da negritude. É 
un indivíduo comparábel aos pio
res criminais de guerra dos anos 
corenta e non ten a menor espé
cie de credíbilidade: dirá hoxe un
ha causa e mañá outra. A divulga
ción de crímes coma os das feití
ceíras, que queímou en grandes 
fogueíras en Jamba, cambiou para 
sempre esa imaxe que querían 
construírlle de defensor da demo
crácia. Por que di agora que está 
dísposto ao diálogo? Porque per
deu a batalla de Benguela, a do 
Lubango e foi expulso de Luanda 
e de Guito Canavale. Políticamen
te é un ser tan primário que che
gou a dícer nunha entrevista difun
dida en Lisboa que na segunda 
volta tería que ver ainda quen se
ria o candidato da UNITA. A políti
ca para el é apenas unha canle 
para facer demagóxia. Grupos 
que lle tiñan mostrado apoio están 
agora a colaborar últimamente co 
MPLA.• 

---------------------------~ 
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A información sobre o Golfo segue controlada 

Bush despídese da Casa Branca 
bombardeando o Iraq 
•XÚLIO RIOS 

Despois de que o ·pa
sado 27 de Decembro 
un caza dos Estados 
Unidos derribase un 
Mig iraquiano sucedé
ronse as ameazas e 
desmentidos · entre 
Washington e Bag
dad. Por fin, o pasado 
dia 13, os Estad·os 
Unidos decidiron cum
prír a sua ameaza de 
bombardear de novo 
o país. Segundo a 
Casa Branca a devan
dita acción militar de
be ser interpretada 
como a inevítábel res
posta ante a reiterada 
violación do Iraq da 
zona de exclusión aé
rea estabelecída ao 
sul do paralelo 32 . 
Sen embargo esta li
mitación da soberanía 
territorial nunca foi ad
mitida por Bagdad . ~ 
Imposta por iniciativa 
exclusiva dos Estados 
Unidos . Franza e 
Gran Bretaña non 
canta co amparo de 
resolución das Na
cíóns Unidas e no seu 
día supuxo a ruptura 
do pilar esencial que 
vertebrou a estratéxía 
seguida pola Adminis
tración Bush desde o 
inicio do conflito hai 
xa dous anos: a ac 
tuación baixo o patro
cí nio e coa cobertura 
legal do Consello de 
Seguridade das Na
cións Unidas. 

O paso seguinte fo i 
un ultimatum para a 
retirada duns mísf s te
rra-aíre instalados ao 
sul do mesmo parale
lo 32 e que suposta
mente representaban 
unha ameaza para a 
aviación estadounidense . Por 
vários motivos o novo episódío 
desta escalada prebélica resul
tou en grande medida surpren
dente. Segundo fontes solven
tes as defensas antiaéreas a 
que se refire o mando estadou
nidense están instaladas na zo
na desde hai tempo e a sua 
efectividade militar (e conse
cuentemente a dimensión do hi
potético perígo) está lonxe de 
ser a atríbuída. Pero ademaís 
non se acaba de comprender 
por que senda componentes tan 
importantes da defensa íraquia
na o seu desmantelamento e 
destrución non foí íncluído no 
acorde de armistício imposto ao 
Iraq pola coalición multinacio
nal. Pasadas as 48 horas de 
prazo, mentres Estados Unidos 
anúnciaban que Iraq tiña retira
do as baterias obxecto de con
trovérsía, Bagdad negouno ro
tundamente. 

Quizá o Presidente Bush desexa 
distraer as suas últimas horas 
tentando de novo a liquidación 
física e/ou política de Sadam 
Huss~im. Ou simplesmente trata 

de encobrír e xustífícar a venda 
ao Kuwait dun importante lote 
que ínclue armamento de todo 
tipo. E mesmamente poderia ser 
unha demonstración máis da ca
pacidade de intoxicación da opi
nión pública internacional desti
nada a medir o aval con que 
contaría unha actuación contra o 
Presidente iraquíano. A inexis
tencia de fontes fidedignas e 
contrastadas alimenta a especu-
1 ac í ón. O control informativo 
exercido palas grandes axéncia 
estadounidenses reduce a sim
ples mínúcia os vellos "monopó
líos da verdade" víxentes no fe
necido socialismo real. Nun con
texto asi e tendo en conta as le
cíóns da históría, até que ponto 
son creíbeís as denúncias de in
cursíóns transgresoras das fron
teiras de Kuwait? Mentres al
guns xornais as anunciaban en 
destacados titulares, desde Bag
dad afírmase que as penetra
cíóns na "franxa de seguridade" 
non teñen outra finalidade que 
recoller parte do material aban
donado durante o conflito antes 
de rematar o prazo máximo fixa
do a tal efeíto palas Nacións 

Unidas (quince de Xaneiro). 

Dobre vara 

O humanitarismo esgrimídÓ para 
protexer a curdos e chíitas con
trasta non só coa toleráncía a 
respeito da sanguenta represión 
turca no Norte do Iraq senón es
pecialmente coa negativa ao er
guímento das despiadadas san
cións e o embargo que ínxustífí
cadamente castigan á povoacíón 

Como conciliar 
tanta 
insensibilidade coa 
publicitada caridade 
qúe se pratica con 
Somália? 

iraqui, vítíma das 
imprudéncias e ten
déncias mesiánicas 
do seu Presidente, e 
que pólos seus efeí
tos, tal como se de
nunciaba recente
mente desde a Aso
ciación Pro Díreitos 
Humanos de Espa
ña "xa entrou no ca
tálogo histórico de 
crímes contra a Hu
m aº~ id ad e". Como 
conéílíar tanta insen
síbílidade coa publi-

. citada caridade -e 
non só- que se 
pratica con Somá
lía? 

Nesta nova cenifica
ción argallada pola 
Administración Bush 
pará- robustecer a 
imaxe de xendarme 
internacional (pésíe 
ás decraracións en 
sentido contrario 
efectuadas haí uns 
días en West Point) 
faltoulle o concurso 
lexitimador dos paí
ses árabes. Incluso 
da Arábia Saudita. 
As esperanzas dÜn 
arranxo negociado 
ao conflito árabe-is
raelí esváense dia a 
día. O pepel desem
peñado palas Na
cións Unidas no 
conflito dos deporta
dos pon de manifes
to máis unha vez a 
existéncía dunha 
dobre vara de medir 
que sacrifica os no
bres princípios que 
coceden valor á le
galídade internacio
nal para satísf acer 
os ambiciosos inte
reses dos Estados 
Unidos e os seus 

THIERRY ORBAN aliados. Tel Aviv nen 
está dísposta a re

patriar aos deportados nen a 
permitir a entrega de axuda hu
manitária. Por razóns idénticas 
lévase tempo preparando o ca
miño para unha intervención mi
litar en Bósnía-Herzegovina. 

Máis unha vez a autoridade da 
ONU quedou en entredíto. Non 
se trata de intervir só nuns por
que non se pode actuar en to
dos senón que, ignorando toda 
responsabilidade profiláctica, in
teresadamente, servíndose dos 
princípíos como mera propagan
da preténdese aproveitar o ba
leiro deixado pala fin da guerra 
fria para gañar posicións no ce
flárío internacional en función 
dos intereses· xeo-polítícos das 
grandes poténcias e en especial 
dos Estados Unidos. Non é aca
so chamatívo que os princípaís 
conflitos dos dous últímós anos 
xurdísen na rota do Mediterrá
neo ao índico en resposta á ne
cesidade de garantir o control 
dos fundamentaís recursos 
enerxéticos existentes na zona 
así como o seµ transporte?• 

Xúlio Ríos é Directo.e do IGADI : 
1 
1 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Euskadiko Ezkerra desaparecerá o 
27 de Marzo para integrarse no 

PSE-PSOE. Previamente, o 20 de 
Febreiro, EE celebrará o seu 

derradeiro congreso, e o PSE 
convocará unha asemblea 

extraordinária para finais de Marzo. 

votaron contra o proceso de 
incorporación e cincuenta e seis 
fixéronno a favor. Anteriormente, 
xusto cando eran formuladas as 
bases desta nova andaina de EE, 
case a metade do partido, e cinco 
dos seus seis parlamentários 
autonómicos, abandonaban a 
formación e criaban Euskal Ezkerra. 

Once membros do Biltzar Ttipia 
(órgano máximo entre congresos) 

Dirixentes de Euskadiko Ezkerra e o PSE-PSOE mostraron a súa satisfacción pola integración de EE no PSOE. 

Perde gran parte dos seus efectivos na operación de trasvase 

Nengun dos seis deputados 
de Euskadiko Ezkerra 
se integrará no PSE-PSOE 
•H.V. 

A incorporación de EE no PSE, 
que gozará dunha autonomia si
milar á que disfroita o PSC, na 
opinión dos dirixentes destes 
partidos "favorecerá a participa
ción política e o reforzamento 
da esquerda e o autonomismo, 
e ademais se constituirá nunha 
alternativa ao nacionalismo con
servador do PNV". Juan Maria 
Bandrés, histórico dirixente de 
EE, congratulouse da aproba
ción dos "instrumentos para a 
criación dun único partido socia
lista basco que reúna a todos os 
socialistas democráticos de 
Euskadi". 

'Forzar a socioloxia 
do país' 

Un sector de militantes, nuclea
do en torno a Xabier Markiegi, vi
ce-secretário xeral de Euskadiko 
Ezkerra, Javier Olaverri, secretá
ri o xeral en Gipuzkoa e José 
Luis Lizundia, opóñese á integra
ción do seu partido no PSE e 
manteñen que a devandita fu
sión pretende 'tentar forzar a so
cioloxia do país, xa que non su
ma a esquerda social realmente 
existente". Dase a circunstáncia 
de que Xabier Markiegi, que ase
gurou que non vai entrar no 
PSE , é o ·único parlamentário 
que lle queda a EE. Markiegi po
rá o seu escano a disposición do 
seu partido cando este se inte
gre no PSE, pero como as duas 

persoas que lle seguen na lista 
eleitoral son de Euskal Ezkerra é 
posíbel que decida continuar no 
grupo misto como independente 
apoiando ao Governo. 

Nafarroa ignorada 

Josu Osteriz, membro da Execu
tiva, do Biltzar Ttipia e perten
cente ao partido en Nafarroa 
asegurou que "aqui rematouse 
do pior xeito posíbel". EE en Na
farroa considérase moeda de 
cámbio e, neste sentido, Osteriz 
declarou que "a única opción que 

Na ponéncia-b.ase 
asegúrase que "a 
nosa lealdade ao 
Estado non pode 
ser vulnerada con 
formulacións 
autodeterministas" 

nos deixaron é ingresar no PSN, 
de un en un eco carné na boca". 
Certamente, o secretário xeral 
do PSN-PSOE, Gabriel Urralburu 
contestou a EE que os seu afilia
dos serian benvidos no PSN e 
que poderian defender con liber
dade a sua ideoloxia, "agás a de
fensa da integración de Nafarroa 
en Euskadi". 

Renúncia á 
autodeterminación 

Por outra banda, EE modifica as 
suas formulacións tradicionais en 
canto á soberanía nacional bas
ca. Na ponéncia-base asegúrase 
que "a nosa lealdade ao Estado 
non · pode ser vulnerada con for
mulacións autodeterministas que 
non rematen na Constitución e 
que violentan ao Estatuto". Oeste 
xeito, EE manifesta a sua vonta
de de superación da contradición 
Euskadi-Estado. 

Como solución ao problema da 
violéncia, un documento de inte
gración asegura que o seu final 
"depende da eficácia policial sos
tida, da colaboración internacio
nal, do rexeitamento social e que 
o mundo de ETA e HB perciba 
esa realidade e aceite as regras 
do funcionamento democrático. 
Ao resto tócanos exercer a firme
za democrática, a intelixéncia e a 
xenerosidade precisas para favo
recer a integración de quen 
abandonen definitivamente as 
armas".+ 

Escárnio 
do liberalismo acoutado 
"A CE identifica a España coma un valado que ten que parar aos 
emigrantes africanos'', declara Noam Chomsky á revista TIEMPO 
no seu número de 18 de Xaneiro. "Pero cando Bélxica estivera no 
Congo (hoxe Zaire), nunha ou duas décadas mataron acentos de 
milleiros de persoas e así foi como se fixeron ricos. O resto do 
mundo, os Estados Unidos e os demais paises europeus fixeron o 
próprio e isto foi a causa de que toda Africa, América Latina e a 
meirande parte de Asia ficaran no desastre e na catástrofe total". 
O lingüista di que a actual postración dos paises do Sul nace no 
primeiro colonialismo e mantense. "Esta invasión bárbara 
permaneceu durante os últimos cincocentos anos. A xente que se 
fixo rica coas colónias e as invasións quere seguir protexendo o 
que recadou mentres segue a falar do liberalismo de Adam Smith. 
Agora non se decatan de que os movementos salvaxes e a 
violéncia foron unha catástrofe que Europa ocasionou no Terceiro 
Mundo. Smith talaba de libre comércio, pero o fundamental para 
chegar a el é o libre movemento dos traballadores que neste intre 
no se dá. Despois de ter criado esta situación e este xenocídio e 
se facer ricos, os europeus poden criar un valado e se protexer 
contra os emigrantes ou tratar de atapar outras vias para reparar 
os danos e abusos causados no pasado. George Kenen xa falara 
destes problemas das colónias nos anos 46 e 47 e referiase a 
eles dentro da nova orde mundial. Nos documentos da época 
deciase que Africa tiña de ser explotada para poder reconstruir 

·Europa". 

Benvido, Mr.Evanxelista 
Baixo o patrocínio da lgrexa Evanxélica dos Estados Unidos de 
América, doce mil predicadores pasan un ano na ex-Unión 
Soviética. O fondo que cada un deles recebe por actuar nesta 
campaña de proselitismo titulada The Co-Mission, é de dous 
millóns e meio de pesetas, segundo explica unha crónica de 
Kenneth Woodward e Clinton O'Brien asinada en Moscova que 
inclue a edición de 11 de Xaneiro do semanário NEWSWEEK.. "Na 
teoria, os visitantes norteamericanos só ensinarian ética cristiana, 
non doctrina. Os rusos, entendían por isto, unha demostración do 
valor social que poden ter os valores que Xesus defendeu, como 
o perdón. Pero The Co-Mission non ensina ética: O sermón da 
montaña, por exemplo, nen se cita. Pala contra procuran que os 
escolares progresen aos poucos cara un compromiso vontário 
con Xesus, como Señor e Salvador''. Os xornalistas din que o 
·programa dos evanxelistas norteamericanos tiña como obxectivo 
formar a oito mil mestres, pero a misión entra nas escolas. Un 
estudante di "que tanto lle ten se os evanxelistas violan a 
separación legal entre igrexa e Estado. lmpresiónanlle porque son 
ledos e falan con Deus de ti . Pero sobre todo, está encantado 
palas mareas de lápices, bolígrafos e papel que traen así como 
polo vídeo que lles prometeron. "Cando estás a viver entre 
dúbidas e alguén quere botarche unha man, a ninguen se lle 
acorrería mirarlle a man ao microscópio". 

., 

MIKEKEEFE 1 

A máfia dos salvadores 
Evitar o erro cometido en Somália é o consello de lgnácio 
Ramonet no LE MONDE DIPWMATIQUE de Xaneiro para o debate 
sobre a intervención internacional en Bósnia. "Pacificar e 
administrar son as vellas coartadas coloniais. É que serian mellar 
aceitadas hoxe baixo o paraugas da intervención humanitária? 
Podemos ter confianza no protagonismo pacificador desas 
grandes poténcias que ao mesmo tempo asisten impasíbeis a 
traxédias de magnitude comparábel en Sudán, Libéria, 
Moc,;:ambique, Angola ou Zaire? Acaso non marren cada semana 
de miséria 250.000 como consecuéncia da política destes 
mesmos paises cara o Sul, non viven sub-alimentados 190 
millóns de nenas e non transfire a Africa negra todos os anos 
máis divisas (vitais para o seu desenvolvemento) das que 
recebe?".+ 
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FRAUDE NAS PENSIÓNS EN LUGO 

Cos 18 detidos dos últimos dias hai xa 71 

O PP desbordado polo fraude das pensións 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

Outras 18 persoas foron 
detidas nos últimos dias en 
relación co fraude das 
pensións en Lugo. O 
número de detidos desde 
o início das investigacións 
é xa de 71 . Ao se 
descobriren 76 novas 
pensións ilegais 
concedidas pala 
Delegación de Traballo, o 
número total elévase xá a 
305, mentres a cantidade 
defraudada supera os 140 
millóns, ainda que outras 
fontes elevan esta cifra a 
case 200. En meios 
políticos xúlg_ase o proceso 
como algo que "o PSOE 
iniciou e terá que rematar". 
Do Governo Civil viria 
tamén o apoio moral para 
que un viciño de Baralla, 
discriminado na concesión , 
cursase a denúncia. 

Lugo é a segunda província do 
Estado con máis xente vella. Se
gundo o Instituto de Estatística, 
no censo do ano 91 , tiña Lugo 
unha povoación de direito de 
384.365 habitantes. Xa no ano 
86 habia79.566 persoas con 
máis de 65 anos. Nestes mo
mentos, segundo dados da Con
sellaria, son beneficiários das 
Pensións do F.A.S. 4.047 perso
as, cun importe de 101 millóns 
de pesetas. Das Pensións Non 
Contributivas hai 1 . 068 benefi
ciários que cobran case 31 mi
llóns e médio de pesetas. 

O Fondo de Asisténcia Social 
(F.A.S .) existía desde hai máis 
de 30 anos . Desapareceu en 
Agosto do 92. Agora, só se tra
mitan Pensións Non Contributi
vas por vellez (maiores de 65 
anos) e inval idez (persoas con 
discapacidade). Corresponden a 
cidadáns con ingresos mínimos 
que, nen por si mesmos nen por 
familiar directo, teñan meios eco
nómicos para valerse . Por iso 
son "non contributivas". Todos os 
fondos proveñen do Estado inda 
que é a Xunta quen as tramita 
ao estar transferido o 90% da 
Asisténcia Social. 

O fraude máis importantes deu
se na tramitación dos F.A.S. Nal
gunhas "non contributivas" hou
bo investigación tamén , ainda 
que por parte da Xunta e non do 
Governo Civil. Na tramitación 
das pensións FAS resulta difícil 
valorar as necesidades. Antes 
interviñan os Concellos, aogra 
estes limítanse a un informe téc
nico através das Asistentes So
ciais. Persoas deste Colectivo, a 
resultas dos fraudes investiga
dos, colleron medo. Algunha 
xente cambiou de posta por iso. 
"Todo isto veu moi ben, -co
menta unha interesada- por
que, na Administración hai moi
tas trapalladas destas. Agora 
tense mais tino. Inda que tamén 
se pasan porque, para nada, an
dan a pedir cincuenta papeis". 

Dous veteranos 
funcionários 

O fraude cÓincidiu en duas eta
pas da Consellaria de Traballo. 

Na de Vázquez Calvo, en menor 
medida, e na do actual delegado 
Manuel Bande. 

pero ao non ser firme, non se de
mostrara culpabilidade. 

cidade. Neste ousado proceder 
conseguirían pensións para as 
suas próprias mulleres. Falsifi
cáronse documentos para que 
xente sen doenzas, ou sen os 
65 anos regulamentários, pude
se cobrar. Chousa, logo dun 
tempo sen emprego e soldo , 
voltou traballar. Exerce na ac-

Na etapa de Vázquez Calco os 
funcionários , Lamela e Chousa 
comezaran os manexos. Revisá
ranse Expedientes por distintas 
causas. Houbera unha denúncia, 

É agora cando se detectan irre
gularidades, mairomente en Ba
rella, Castroverde e no Corgo, 
por actuacións de Lamela e 
Chousa, aos que as dilixéncias 
atribuen culpa múltiple e compli-

'Moitos dos casos de fraude son de mulleres porque, no seu dia, non había cartas para a muller cotizar·. DE:. MI AL AHE:.Z 

FACER A TRAMPA A LEIS INXUSTAS 
EMILIO LoPEZ PÉREZ 

Hai un método vello, promovido desde o caciquis
mo, que en Lugo segue arraigadisimo. O de promo
ver que a xente non defenda leis xustas, senón que 
lle faga trampa a leis inxustas. Por que se fai isto? 
Porque, asi, tense á xente máis enganchada. 

Primeiro elabórase unha Lei que non cadra coa Ga
liza, que non cadra cos labregos, que non cadra co 
meio rural galega. Asi estamos arrastando afamo
sa Cuota Empresarial. Xa se ten proposto, no seu 
dia, a criación dunha Seguridade Social Agrária Ga
lega, tendo en canta a realidade própria. Ternos 
que pensar que -e pode verse nos Expedientes
boa parte das persoas que están nestes caos de 
fraude son mulleres que, hoxe en dia, teñen, se ca
dra, os tillos na emigración e 
necesitan cobrar, pero que, no seu 
momento, non puderon pagar. 
Simplesmente porque nunha casa 

Mesmo hai casos de persoas que, inda tendo direito 
a unha pensión, ao terlle amañado dun xeito fraudu
lento, para estafarlle unha comisión de 200 ou 500 
mil pesetas, lego foron abrigadas a unha revisión do 
Expediente. · Por iso estas tramitacións deben ser le
vadas con moito tacto. Para solucionar o problema 
hai que analisar a situación social, real , da xente 
que traballa no agro galega e estabelecer unhas 
normas que lle permitan pagar, no seu dia, de acor
de ces seus ingresos. Que lle posibiliten, cando che
gue a enfermidade, ou a xubilación, poderen cobrar 
uns cartas para viver. O conflito das pensións ten o 
cariz de ser un puxilato entre o PSOE e mais o PP. 
Non se explica, por exemplo, que o PSOE non quite 
a Cuota Empresarial -imposto recoñecidamente in-

xusto- e remexa tanto neste te
ma. Ou que se lle dé tanta impor
táncia aos casos de Lugo cando 
non son, nen moitísimo menos, os 
únicos. · non podian pagar dous, pagaqa o 

home e non pagaba a muller. E un 
exemplo para facer ver que aqui 
non se estableceron leis como é 
debido. Lago, os próprios caci
ques -e isto é a segunda part~ 
promoven as trampas, con iso re
cadan votos. Velaí que non lles in
terese que haxa leis xustas. lnte
résalle ter á xente esmagada e le
go tirarlle un codelo de pan ou 
darlle un vaso de auga. 

'O problema non 
é Q fraude 

o próprio cabeza de lista do 
PSOE en Lugo, Miguel Vázquez 
Calvo, estivo á fren-te da Delega
ción da Consellaria de Traballo e 
Servizos Sociais. Desde aí pudo 
xa terse enfrentado a estas irregu
laridades e non o fixo . Se real
mente se quer que a xente poda 
viver no agro decentemente hai 
que tomar moitas.outras medidas. 

senón as 
condicións de 
vida reais da 
xente do campo' 

Non é de agora este problema das 
pensións. Desde sempre houbo 
fraudes moi coñecidos nos que es-
tiveron envoltas persoas importantes. Xa nos tem
pos de Franco habia aqui indivíduos influintes rela
cionados cos organismos da Seguridade Social. Dá
base a falsificación de certificados, o cobro de comi
sións, existían especialistas (ás veces xuristas, ou
tras .. simples intermediários) moi vencellados ao po
der, encarregados de facer o amaño para cobrar por 
enfermo, inda que non o estivese. Amañábanche 
para cobrar por tolo .. . , amañábanche para cobrar 
por moitas cousas. Pero tamén cobraban comisións 
por arranxarche o cobro cando ti xa tiñas direito. 

Mesmo aprenderlle· a ler e escre
ber a moitas persoas. Non se fixo 
e ainda hai tempo pois contamos 
con moitos .mestres no paro. Se 

queren gastar cartas na Seguridade Social, por que 
andan con esta léria das pens1qns mentres Meira e 
mais Ribeira de Piquin están os, fins de semana cun 
médico só? O único que se percebe neste caso é a 
competéncia entre dous porql:le alguén utilizou car
tos para contentar a alguns e. conseguir os votos. 
Pero a alternativa aes pr-óólenias que ten a xente 
do agro non é esa, nen é ese o camiño. + 

EMILIO LOPEZ PÉREZ é Sociólogo 
e Secretário de Acción Sindical do SLG. 

tualidade de conserxe na Dele
gación de Seguridade e Hixiene. 
Lamela, con 66 anos, colleu a 
xubilación . Pasou a vida en car
gos administrativos sempre con 
polémica: Complesa, Cámaras 
Agrárias, etc. Presidiu o Conse
llo de Administración do Hotel 
Lugo e formou parte do Conse
llo do que fora Parador de Por
tomarin, remozado de hai pou
co. Xente do entorno de Lamela 
fala del coma dun cursillista de 
Cristiandade "sempre con Cristo 
na boca". Co Delegado actual, 
pasou de Xefe de Sección a Xe
fe de Servízo. 

A mais dos mencionados, están 
expedientados o Interventor e 
mais o Xefe de Contabilidade da 
Consellaria de Traballo en Lugo. 
Inda que sen responsabilidade 
directa, apóñenlles o . asinaren 
tamén os Expedientes fraudu
lentos . O Xuíz ditaminará en 
que grau houbo, tamén, compli
ddades funcionariais os Conce
llos. A política xudicial tería feito 
un careo entre o Alcalde e mais 
o ·ex secretário do Concello de 
Baralla. 

Este proceso ven de tres ou ca
tre anos atrás. Seria pouco an
tes das Municipais do 91 , cando 
o fraude colleu máis forza. Os 
"intermediários" cobraban entre 
as 200 e as 500 mil pesetas. 
Segundo fose o grau de amiza
de ou vencello político. Chousa 
entrevistábase no Hostal Torre 
de Núñez cos peticionários de 
pensións. 

'Ao PP foiselle das mans' 

Cando xa a prensa talaba das 
implicacións no fraude do Alcal
de e tres Concelleiros de Baralla, 
o PSOE pediu un Pleno "para la
var a cara da Institución e deixa
la á marxe deste proceso". Pleno 
no que o Alcalde dixo "non estar 
metido no tema" e que lle "rouba
ran a firma". 

O PP alega "revanchismo políti
co do PSOE " apontando que , 
"con esta argallada, perxudicou 
aos beneficiários das pensións: 
O PSOE retrucou dicindo que "a 
técnica do PP é inxectar ao per
soal para enfrontar ao vicindário. 
Por iso hai crispación. Alguns ra
zoan, pero outros bótannos a 
culpa". Engadindo que "nen sos
peitaban un fraude desta magni
tude. Ao PP fóiselles das mans. 
Nós nunca apresentámos escri
tos de denúncia e mantivémonos 
á marxe . Ao saltar a causa á 
prensa pedimos o Pleno. Non 
estamos en se as pensións es
tán ben ou mal dadas. Dirao a 
Xustiza". Neste senso explícase 
Vázquez Calvo, ex Delegado da 

. Consellaria de Traballo: "A infor
mación lévaa a polícia e pásalle 
os dados directamente ao . Go.: 
vernador. Non vóu calificar os 
feitos que estan sub iudice". So
bre a sua etapa como Delegado, 
precisou no tocante aos fraudes, 
"n·on ten nada a ver unha causa 
coa outra. Eu dera de baixa per
to de 200 pensións e seguíase 
nas pesquisas de posíbeis ano
malias, de carácter administrati
vo, que pudese haber. Eran as 
pensións do FAS. Se agora apa
rece algunha dese tipo, daquel 
momento, seria por algunha ac
tuación dun funcionário que falsi
ficou algunha cousa. Todo isto 
determinarao o Xu íz". • 
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Manuel Vázquez Montalbán 
'Franco cargouse aos líderes que á clase obreira 
lle custou 150 anos criar' 

•ALFONSO EIRÉ 

Manuel Vázquez 
Montalbán, escritor e 
xornalistq de pai galega, 
realizou a '_'Autobiografia 
do General Franco", 
elaborando un discurso 
afinado históricamente 
ao do dictador. 
Marcial Pamba será o 
loitador antifranquista 
que, desde a sua 
posición de home 
vencido, "recupera do 
esquecimento toda a 
crueldade dunha época"; 
segundo reza o subtítulo 
dun libro que xa leva 
vendidos máis de 80 mil 
exemplares, pésie a 
oposición dos franquistas 
e a consigna de esquecer 
a história imposta polos 
que pactaron a transición. 
Vázquez Montalbán 
acercouse a Galiza para 
talar no "Clube Faro de 
Vigo" uns dias antes de 
apresentar esta novela na 
sé da CEE en 
Estrasburgo. · 

Cando os actores interpretan, 
fálase do traballo que lles deu 
meterse na personaxe. A voste
de custoulle moito asumir parte 
da persoalidade do dictador? 

Non pretendo que o leitor crea 
que acertei e me convertin no 
Franco real. Só é un intento de 
aproximación. Intento para o que 
estaba largamente treinado, sobre · 
todo por unha circunstáncia · bási
ca: ese señor e máis eu convivi
mos pertb de 36 anos. Todo o que 
era a linguaxe do Réxime, a ma
neira de subxectivizar os seus aé-

. tos externos, todo isto xa o sabia, 
pois era matéria de propaganda 
cotiá. lsto facilitábarrie a tarefa de 
meterme dentro do prototipo. Logo 

. as leituras dos própios escritos de 
Franco, a leitura das confesións 
dos seus parentes máis próximos, 
tanto de Salgado Arujo, como da 
sua irmá e da sua sobriña, Serra
no Suñer, etc. Ainda que había 
moi poucas filtracións sobre o ser 
segredo, íntimo, de Franco, habia 
as suficientes para descubrir e pa
ra chegar a calcular como podia 
ser a persoaxe literáriamente. 

E Pombo, o escritor da novela 
na fición, canto ten de autol;>io
g ráf i co de Manuel Váz'quez 
Montalbán? 

Hai unha unha parte autobiográfi
ca e outra que non o é. ·As orixes 
comuns son certas, a miña família 
é da província de Lugo, o meu pai 
estivo en Cuba, voltou de Cuba 
por problemas relacionados coa 
mili e coa sua parentela. Pero eu 
non nacin en Madrid, senón en 

Barcelona. Pombo nasce en 1930 
e non en 1939 coma min, o que lle · 
permite vivii1r parile da guar1ra como 
neno, al90 que eu non pasei. Hai 
dil1erénc:ias fundamen~ais , ainda 
que as ex¡p.e.riénc~as da postguerra 
se.méllanse mo:ito, evidenlernente 
oos cámbios 1emtre Barcelona e 
Mad1rid. P1etr10 haí outro aspecto 
funaam,ental que é o resultado da 
1persoaxe. liiven t.111 especial dese
.xo de oonstmilo como un perdedor 
totali. Como un perdedor que nen 
tan sequer, profís:ionalmente, cu 
fammarmente tivo éxito algun. ln
teresábame este prototipo para 
opoñerllo ao do "vencedor total", 

'P ambo personifica 
ao vencido, frente ao 
Franco vencedor'. 

para dibuxar como quedaba a re
lación entre vencedor e vencido . . 

Na novela, cando está .a talar 
Franco existen numerosos 

FOTOS: ANXO IGLESIAS 

erros, tanto gramaticais, como 
históricos e contínuas reitera
cións. Até que ponto a linguaxe 
real de Franco se asemellaba á 
que aparece no seu libro? 

Tentei acercarme o máis posíbel á 
linguaxe de Franco. Era un home 
que cometía moitos erras. Serrano 
Suñer comenta alguns, como que 
a Arrese nunca lle chamou Arrese, 
senón Arreses. Pero non nos fa
gamos un lío. En ocasións é un 
uso desta capacidade de erro, pe
ro sen levalo á burla, pois tampou
co quixen convertilo nunha burla 
fácil. Outras son erros de impren-

ta, lápsus ou un problema de edi
ción. Hai interpretacións históricas 
falsas. Franco dá unha explicación 
de porque non entrou na Guerra 
Mundial falsa e moi benévola para 
el. Pero é el o que tala ... 

A guerra prolongada 

O seu libro mostra a Franco co
mo unha personaxe mediocre, 
tanto desde o ponto de vista po
lítico como intelectual. Como é 
posíbel, con estas condicións 
humanas, que governase sen 
case oposición cuarenta anos? 

Unha vez perguntoullo a el un co
rresponsal estranxeiro e respos
tou: "é moi fácil, moi fácil". Claro 
que era fácil. Franco descabezou 
dun millón de persoas ao país 
(non vou entrar na polémica de 
cantos matou). Non foron só Gar
cía Larca ou os exiliados da Uni 
versidade, como parecen querer 
demostrar alguns. Non. Cárgase 
tamén aos líderes do movimento 
obreiro, cadros do movimento sin
dical, pezas que toda unha clase 
social tardou cento cincuenta anos 
en construir. Despois cárgase ta
mén a outra inteHxéncia, aos aza
ñistas, que podían ser o resultado 
final do pensamento da ilustra
ción, e a todas as ideas que ve
ñen do campo das loitas sociais 
sexan do anarquismo ou do socia
lismo e o marxismo. 

Cando se dá conta de que unha 
guerra longa lle facilita ir extermi
nando á xente que vai pór máis 
carne no asador, prefire a fórmula 
da guerra prolongada. Cando esta 
acaba permítase a máis grande 
falta de respeto ás liberdades e 
dereitos humanos, por exemplo a 
leí do habeas corpus. Así se expli
ca que non voltou a formarse un
ha vangarda crítica até 25 anos 
despois cando comezou CCOO 
co movimento obreiro e a vangar
da universitária comeza a cargar
se ao SEU. Ainda despois dos 
anos sesenta Franco permitiuse 
manter en alto todos os mecanis
mos de represión e usalos cando 
lle petaba, negando desde o pa
saporte á liberdade. O sumário 
1001 é do ano da marte de Carre
ro Blanco, del sairon condenas de 
20 e 22 anos de cárcere. Aí está 
a resposta de como foi posfbel. 
Moléstame moito que me fagan 
esta pergunta desde o extranxei
ro, donde consentiron que este 
señor se salvase en 1947 porque 
era un aliado para a Guerra Fria; 
seméllame cínica. 

Non cree que por enaltecer o 
patriotismo dos leais ao réxime 
constitucional se falou moi pou
co da polongación artificial da 
guerra? 

Hai que ter en conta que para ser 
taxista habia que ser ex-comba
tente. Para ser porteiro de finca, 
sereo, etc. Xa non me retiro aos 
uniformes máis profisionalizados; 
imaxínese os outros. Houbo un 
aproveitamento da vitória na 
Guerra civil até o último momen
to, con dous periodos extremos. 
O primeiro desde o 1936 a 1947, 
no que os colaboradores de Fran
co se sentían moi seguros, polo 
que significaban as poténcias 
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aliadas, Alemaña e ltália. Cando 
comezaron a tambalear estas po
téncias, Franco "vendeulles unha 
moto", que non era tampouco tan 
falsa: "vostedes queren que veña 
un periodo democrático, de for
malidades ... lso significaría non 
só que teríamos que marcharnos 
senón que nos viñesen a pedir 
responsabilidades polo que te
rnos feito". lsto críalle ao carón 
un tecido social-político ao fran
quismo, disposto a continuar, por
que de Franco depende o seu 
status, até que o dictador comeza 
a envellecer e a caer. Cando isto 
ocorre, desde a mesma famílía, 
sairán os franquistas da transi
ción. Antes sabian que ou esta
ban con Franco ou os liquidaban 
políticamente. 

A Ditadura 
e os seus cooperantes 

Esta mesma xente, como Fraga 
recentemente, afirman agora 
que non houbo ditadura, ou 
que, todo o máis, existiu antes 
de eles colaborar con Franco. 

Toda esta coartada ofereceulla o 
sociólogo Linz , que afirma que 
non houbo ditadura, que só foi un 
reximen autoritário. Non é que lle 
pretendan salvar a cara a Franco, 
pretenden salvar a sua. No mo
mento en que estes estaban a co
laborar con Franco estábase a tor
turar nas comisarias, nos cuarteli
ños, caian presos polas fiestras, 
estaban a conculcarse príncipios 
recoñecidos por todo o mundo e 
asinaban penas de marte por deli
tos políticos. Agora pretenden es
quecelos. Non me diga xa os cató
licos, os democratacristianos e o 
Opus Dei como convidaban da de
fensa dos valores do cristianismo 
coa tortura. 

Pero resulta ainda máis paradó
xico que, chegada a transición, 
moitos dos que estiveron loitan
do contra a dictadura, polo me
nos teóricamente, esquezan 
cincuenta anos de história, que 
fagamos como que non existe. 

Débese á própria natureza da 
transición. Transición significa un
ha solución pactada entre o sector 
máis dinámico, máis xoven e con 
máis visión de futuro do franquis
mo, e unha oposición que non ten 

'Os que din que non 
houbo ditadura non 
pretenden salvar a 
cara de Franco 
senón a própria'. 

forza suficiente para impoñer a 
ruptura. 

De toda a oposición os únicos que 
tiñan organización e forza sufi
ciente para seguir loitando e bus
cando outra solución era o PCE e 
alguns movimentos nacionalistas, 
sobretodo o de Euskadi. Pero, sin
cei ramente, penso que non eran 
suficientes para impoñer unha si
tuación de ruptura. 

Esto provoca unha transición ba
seada en pactos. Un destes acor
dos, implícito, foi o de non tirarse 
a memória pola cabeza. De aí que 
non haxa case nengunha sanción. 
crítica sobre o que foi o franquis
mo, como se non tivera existido, 
como se desaparecese. lsto leva 
a situacións como a que se deu o 

outro día na cadea Ser cando lña-
, ki Gabilondo lle pergunta a un ra

paz a que partido pertencia Fran
co e este contesta que ao PSOE. 

Hai quen di que o seu libro ta
mén podia ser moito máis duro. 

Non me autocensurei, pero non 
podía convertelo nun axuste de 
cantas a Franco, polo feito de que 
Franco fala en primeira persoa e 
ninguén é tan burro como para ti
rar pedras contra o seu próprio ta
llado. Tiña que respeitar unha su
posta linguaxe do antagonista. Di
cer o que eu pensaba que se tiña 
que dicer desde a oposición e, a 
partires do próprio razonamento 
de Franco, que o grotesco· queda
se como grotesco efectivamente. 

Seméllaseme que o logrei. Citarei 
algunha pasaxe como cando os 
cardenais e cregos proibian que a 
xente bailase agarrada e os minis
tros de Franco fodian como tolos e 
pasábanse a sífile entre eles. Ou 
por exemplo a suposta incorrupti
bilidade de Franco, pero ao seu 
carón roubaba todo diós. Non é 
que se roubase de maneira direc
ta ou indirecta. Daqueias o tráfego · 
non era de drogas, era de aceite, 
de trigo, de chiculate, de obxectos 
de primeira necesidade o que é 
ainda moito máis noxento. • 

.-------------------------------------------------------------------------------, 
1 Franco nunca tuvo conciéncia 
de galeguidade' 
Até que ponto o carácter de 
Franco se pode deber ao seu 
nacimento na Galiza? 

Máis que esa opinión de tópicos 
sobre o carácter dos distintos pa
vos hai un feito importante na 
conformación do seu carácter 
que é o ter nascido no Ferro! . So
bre todo no Ferro! daqueles anos 
que era como a ponta da mentali
dade da Armada nunha época da 
caida en picado do império, cuns 
militares cheos de agrávios con
tra a responsabilidade que o po
der civil tiña nese "desastre" e 
donde, ademáis, a casta domi
nante era a militar. Esto si que 
axuda a conformar un carácter e 
un aprendizaxe da realidade. 

No seu caso, ademáis, modifica
do pala relación co pai e os pro
blemas familiares, a relación cos 
seus irmáns ... Despois hai que 
ter en canta que, aos 14 anos 
pasa desta realidade a unha 
Académia de Infantería na que a 

maior parte dos profesores pro
veñen do desastre cubano e fili
pino e, polo tanto, cargados de 
agrávios contra a "deixación do 
poder civil". Lago vénlle a oportu
nidade de poder ascender rapi
damente na Guerra de Africa. 
Estes si que son factores impor
tantes, moito máis que a famosa 
"galeguidade". 

'Franco estaba 
marcado polo Ferrol 
militar frustrado polo 
desastre do 98 e o 
seu entorno 
familiar'. 

Pero no caso de Franco non 
pudo darse unha afirmación · 
española como no caso de Na
poléon afirmándose máis fran
cés que ninguén mália a ter 
nascido en Córcega e sofrer 
vexación pola sua orixe? 

Franco nunca tivo conciéncia de 
galeguidade. En Napoleón pudo 
existir esa mentalidade de perifé- • 
rico que o leva a demostrar que é 
máis francés que ninguén e que 
pode encarnar o Estado mellar 
que ninguén, no caso de Franco 
non habia ese clima de galegui
dade a princípio de século, e so
bre todo no Ferro!, que o pudera 
influir neste senso. 

Franco nasceu nunha "sociedade 
militar", que o levou a pensar 
que, se cada vez que había un 
desaguisado o poder civil cha
maba aos militares, o millar era 
militarizar o xogo social introdu
cindo outros valores dentro da 
sociedade.+ 

L-------------------------------------------------------------------------------
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1 Ainda pagamos 
a despolitizaci·ón 
provocada pola Ditadura' 
O pacto de siléncio selado na 
transición non está a funcio

. nar agora contra o seu libro? 
Non está a ser silenciado? 

O libro tivo un grande éxito. An
da agora polos oitenta mil exem
plares vendidos. Pero a quen ia 
ter enfrente? aos franquistas ofi
ciais. Xa o agardaba. Tamén un 
sector de historiadores por velo 
como o intrusismo dun literato, 
pero tamén porque lles discuto o 

L princípio da obxeticvidade e im
parcialidade da história. Lees le
go alguns dos libros deles e por 
exemplo nun, sobre Franco na 
Guerra civil, queda moi ben o xe
neral Queipo del Llano, logo cias
te de canta de que este era o 
avó da muller d~ autor. 

Quedaron desarmados polo éxi
to social do libro. Ademais está a 
ter grande repercusión no es-

. tranxeiro antes de ser xa traduci
do. Teño recibido numerosas crí
ticas laudatórias de diversos paí

s es, como 
ltália, Ale-

. maña ou 
Fráncia. A 
semana -que 
ven presén
too na sé da 
Comunidade 
Europea en 
Estrasburgo. 

Com·o inci
de a ditadu
ra na socie
dade de ho
xe?, antes 
falou de que 
coa guerra 
troncharan 
o tecido so
cial cons
truido du
rante cento 
cincuenta 
anos ... 

A ditadura 
non foi un 

carpo inmóvil, evolucionou por 
diversas causas. As ci'fras do de
semprego nos anos sesenta , 
cando se presumía de "pleno 
emprego", serian moito máis dra
mática ainda que as de hoxe, 
que andamos polo 16 por cento, 
se se pudesen dar e non fosen a 
emigración. A penetración de ca
pital exterior a que se opuxera 
sempre Franco, propiciada polo 
Opus, deuse porque aquí estaba 
a man de obra máis barata e 
máis indefensa ... Nos anos se
senta prodúcese un cámbio nas 
condicións materiais do país que 
fai que se poda talar dunha du~ 
pla realidade: socialmente, nas 
grandes cidades, a xenle tiña 
unha lóxica moi semellante ao 
que podíamos chamar unha pa-

. rademocrácia e, nembargantes o 
poder continuaba a ser ditatorial. 

Despolitización 
da sociedade · 

Perguntáballe polas pegadas 
da dictadura despois da morte 
de Franco. 

Ainda existindo un cámbio social 
e cultural, cando marre Franco 
deixa intactos o Exército, a polí
cia e a Administración, ademais 
da lglésia, operando non xa nun-

ha sociedade autárquica para
fascista, senón neoliberal e neo
capitalista. Non é o mesmo, cla
ro estar nun Ministério de lnfor
m ación e Turismo ou nunhas 
Forzas Armadas de 1939 que 
dos anos setenta, pero seguen a 
ser tillos da mesma nai, a Vitóría. 1 

Así foi como torturadores como 
Ballesteros ou Conesa pasan a 
defender a "orden democrática". 

No terreo militar e eclesiástico 
produciuse unha sustitución na 
cúpula, condicionada no primeiro 
caso polo Vaticano e no segundo 
polo Pentágono. Logo haberia 
que falar do papel das grandes 
trasnacionais á hora de configu
rar o proceso de transición. Ou
tra das consecuéncias foi a des
politización instalada nas masas. 
A fórmula da transición, tamén fi
xo que a xente asista á política 
como a un pacto de especialis
tas no _que os normais non teñen 
cabida, sen contar ces descabe
zamentos sociais aos que me re
ferin anteriormente, algo moi lon
go e difícil de xerar. 

'Os franquistas e 
certos historiadores 
quedaron 
desarmados polo 
éxito social do libro'. 

Até que ponto o corrimento 
ideolóxico de moitos dos diri
xentes do PCE e do PSOE na 
percura do poder pode ser 
froito da dictadura e das án
sias en recoller os froitos da 
democrácia? 

Hai xente que considera que o 
único xeito de facer política é 
através do poder. Nun momento 
determinado na esquerda houbo 
unha división estúpida entre os 
institucionalístas e os basistas. 
Os primeiros confían todo na 
preséncia institucional, en au
mentar os deputados, os conce
llei ros. Os segundos só acredi
tan no traballo realizado nas or
ganizacións de base. Se crees 
no marco xeral da democrácia 
tes que atender aos dous. Moita 
xente de esquerdas, que se 
apontara ao PCE sen clarifica
ción ideolóxica, porque este par
tido era o millar instrumento para 
loitar contra a dictadura, atopou
se co poder como algo moi lon
xe. O próprio Carrillo, cando per
deu a primeira votación no Comi
té Central despois de 14 anos, 
ao querer suprimir o término "le
ninismo", non foi porque alí hou
bera moitos "leninístas" a maio
ria non o eran, senón polos moti
vos que ad_ucian para a supre
sión: "a xente non nos votou tan
to como ao PCI italiano porque 
di que somos leninistas, pois ta
cemos como o PCI, quitqmos o 
leninismo e votaranos". E unha 
is:liotez, como lego se demostrou. 
E estúpido pensar que por ir sa
cándose sinais e sinais de identi
dade podes desputar unha clien
tela que non é a tua. • 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Fuxiase da roupa 
usada porque ulia a 
posguerra e a aldea. A 
moda extremouse tanto 
que o vestido estaba só 
para durar unha 
temporada. Das raías 
aos rombos, pasando 
polos cadros e volta a 
empezar. Do negro ao 
colorado, dos 
quentadores aos 
elásticos. Os pantalóns 
de coiro deixaron de ser 
horteras para se 
converter en moda. 
Agora Levrs vende 
pantalóns usados, a mil 
pesetas menos, teñen 
etiqueta de reciclados e 

. son o último berrido. 
\. 
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Os médicos 
navarros da Clínica 
Universitária do Opus 
téñense pala crema da 
meiciña española. A 
Pamplona peregrinan os 
desafiuzados e alí 
deixan os aforras da 
fam ília. Os cuartos 
teñen ramos de frores 
frescas todas as mañás, 
televisor de cor a 
disposición, fio musical e 
as enfermeiras son case 
azafatas. Os mellares 
neurólogos navarros 
estiveron no Hospital 
Xeral de Vigo -segundo 
informa El Correo 
Gallego- para atender a 
Danielito, o narco 
recentemente tiroteado 
en Vilagarcia. Os 
médicos de Pamplona 
realizaron unha 
exploración exaustiva ao 
pacente que continua en 
estado moi grave na UCI 
do hospital público, 
suponse _.:ainda que o 
negaron- que co 
permiso da direción do 
centro. Son os 
Mercenários da Meicíña. 
En Pamplona tamén 
atenden a Don Juan de 
Barbón. 

A doutrina 
económica 

Matizacións 
a un artig·o sobre 
o ferro carril 

Tres cousas sobre o artigo de 
ANT do número 550, de 31-Xll-
92, "Ninguén viaxa nun tren de 
terceira". 

1 ª) Non hai que basar o abando
no do ferrocarril na Galiza no ma
terial empregado. Os dados que 
se dan no artigo non son de todo 
exactos: o traxecto entre Vigo e 
Ourense -uns trinta quilómetros 
mais longo que pala estrada
faise, segundo os trens, entre 1 
hora 54 minutos e 2 horas e vinte 
minutos. As locomotoras de 1958 
que podan circular por Galiza son 
poucas, e non 
se dedican aos 
trens de pasa
xeiros: estes son 
remarcados po
las séries 333 e 
319 (aptas para 
140 Km/h) nos 
traxectos non 
electrificados, e 
polas series 269 
e 251 no traxec
to Vigo-Monfor
te-Le ón, série 
éstas últimas 
aptas para 1 60 
Km/h. No traxec-

O material 
empregado 
pola RENFE 
na Galiza non 
se distingue 
do resto da 
rede. 

to Coruña-Vigo, o tren "Costa de 
Galicia" percorre os 178 Km de 
distáncia por ferrocarril entre am
bas as duas cidades en 2 horas 
35 minutos, ou 2 horas cincuenta 
minutos, segundo os horários, e 
dabondo mais cómodo que o au
tobus, e desde lago mais barato: 
370 pta. entre .Coruña e Santiago 
e 925 entre Coruña e Vigo, por 
645 e 1 .400 do autobus nos mes
mos traxectos. O servizo diurno 
entre Coruña/Vigo e Bilbao/lrún 
xa non se fai con automotores 
senón con coches remarcados, 
e, xa.que lago, non se emprega o 
mesmo material que en cerca
nías. Os servizos de cercanías e 
rexionais son atendidos nas liñas 
non electrificadas polos mesmos 
automotores que neutras zonas 
da rede. Resumindo, que o mate
rial empregado pala RENFE na 
Galiza, moi apesar dalgun tópico, 
non se distingue do resto da re
de, polo menos nas liñas sen 
electrificar, que son a maioria. 
Nas liñas electrificantes é certo 
que a RENFE substituiu algunha 
unidade 440 por outra máis anti
ga, pero reformada. 

2ª) O abandono do ferrocarril na 
Galiza compre buscalo na au
séncia de investimento na infra
estrutura, en facer variantes das 
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liñas existentes (por exemplo, 
unha nova via entre Vilagarcia e 
Pontevedra, que permita evitar 
a existente, limitada a 75 
Km/hora en case todo o traxec
to), en rectificar trazados (hai, 
tamén por exemplo, 35 curvas 
con rádio inferior a 300 metros 
nos 43 quilómetros entre Betan
zos e O Ferro!) .. en pasar, en de
finitiva, dunha rede do século 
XIX (e má, que foi neste século 
cando se fixeron a maioria das 
redes ferroviárias) a outra máis 
competitiva e máis acorde cos 
tempos. Tamén hai diferencia 
dabondo na frecuéncia dos ser
vizos. Na Galiza non hai nengun 
servizo de "cercanias" enten
dendo como tal un cadenciado 
cada média hora ou vinte tantos 
minutos, que achegue os habi
tantes dunha área metropolitana 
á cidade central. 

3ª) Tense talado de facer un con
vénio con Portugal para mellorar 
o servizo entre Vigo e Oporto, 
hoxe coberto por tres automoto
res en cada sentido, que están 
parados na fronteira arredor de 
média hora, e venen tardando 
sobre catro horas. O problema é 
que dos 178 Kilómetros que hai 
entre Vigo e Porto por ferrocarril, 
138 son en território portugués: 

querse dicer que 
se os Caminhos de 

Existe un 
proxecto para o 
recheo da ria? 

Á vista das últimas obras que se 
están a realizar no peirao dePor
cillán a pergunta non carece de 
senso. 

Hai xente que segue a confundir 
desenrolo con progreso e que 
manifesta unha tremenda adic
ción ao cemento. Cemento a cal
quer prezo. Desde esa mentali
dade estarian dispostos a reche
ar a ria converténdoa nunha fe
nomenal esplanada de asfalto. 

Nos últimos 20 anos leváronse a 
cabo as seguintes obras: 

- . Recheo dunha zona de 5.000 
m2 no fondo da Ensenada da Vi 
lavella. 
- Recheo dunha parte impor
tante da Ensenada das Aceñas. 
- Recheo das xunqueiras da 
ensenada do ria Seares pala es
trad3: Vegadeo-Castropol. 
- Vertimento e consolidación de 
vários miles de m2 na xunqueira 
perto da Veira. 
- Vertimento de gravas , pala 
empresa Aromar na Lineira. 

ANOSA TERRA Ferro portugueses 
non mellaran o seu 
traxecto, pouca ga-

- Construción do Paseo Maríti
mo. 
- Construción da Praia dos Blo
ques en versión artificial. 
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ANTONIO AwNSO NUÑEZ 

(SANTIAGO DE COMPOSTELA) 

n ánc i a de tempo 
se pode conseguir, 
non senda a redu-
ción da parada en 
Tui e Valen~a. 
Ademais, entre 
Viana do Castelo e 
Oporto, cando fixe
ron a via, en tro
ques de cortar di
rectamente pala 
costa, pasando por 
Póvoa de Varzim, 
metérona pola inte
rior, por Barcelos, 
cun trazado máis 
difícil.. 

MANuEL A. GARCIA 

FERNANDEZ 
(A CORUÑA) 

- Estreitamento do ria Eo perta 
da Ria de Abres, polo "planea
mento" da estrada Vegadeo-Lu
go (repercusións diferidas do "ai
re que estoupa"). 
- A construción da Ponte dos 

Santos con 4 pilares dobres so
bre a ria e estreitamento na ban
da de Asturias. 
- Falta de dragado dos mate
riais de recheo achegados para 
a construción do segundo pilar 
da ponte na banda de Asturias. 
- Obra actual que supón o es
treitamento en 100 m nun ponto 
que na baixa mar mamente aca
dará os 300 m., mesmo pegado 
á canle de Figueirua. 

As repercusións que algunhas 
destas obras traen co depósito 
de sedimentos no interior da ria, 
xa foron advertidas polo profesor 
Asensio Amor en "La Comarca 
del Eo" dos dias 29 de Agosto e 
5 de Setembro do ano actual: 
" ... la ría, estuario y marisma ... 
mantienen un débil equilibrio 
frente a ciertos procesos de ero
sión, transporte y sedimenta
ción .. . ", "estos tipos de construc
ciones favorecen el referido de
sequilibrio entre el ascenso y 
descenso de las mareas ... ", "las 
zonas protegidas por los diques 
artificiales ... no contribuirán a fa
vorecer un adecuado desagüe 
con suficiente poder de acarreo, 
puesto que lo impedirán las ma
sas de materiales de arrastre 
que entran en estos espacios ... 
no se puede pensar en agotar 
los espacios de la ría con mayor 
número de construcciones .. . ". 

Seguimos coma sempre, mani
festando unha incapacidade total 
para deseñar un proxecto de de
senrolo que teña senso. Aqui to
do se fai "ad hoc". 

Esta política nefasta e incom
prensíbel é o que está a conver
ter a Ribadeo nun modelo de vila 
standard. O desastre urbanístico 
levado a cabo nos derradeiros 
anos, este "recheo" incontrolado 
da ría e a posible ubicación do 
Polígono Industrial na zona do 
Faro son tres 
pontos de refe-
rencia ben signi
ficativos . 

Non é doado 
atapar vias axei
tadas para com
pax in ar un de
senrolo econó
mico respeituo
so ca meio natu
ral máis preza
do, pero hai zo
nas nas vilas 
que dun xeito 
unánime e ine-
quívoco tañen 

Seguimos 
manifestando 
un ha 
incapacidade 
total para 
deseñar un 
proxecto de 
desenrolo que 
teña senso. 

que ser respeitadas . Na nasa vi 
la, a ría é unha delas, e calquer 
proxecto que altere mínimamen
te a súa fisonomia debería ser 
estudado, analisado e mirado 
con lupa, se non se quer correr o 
risco de que o remedio sexa piar 
que a enfermidade. 

As pequenas obras públicas te 
ñen un peso importante no dete
rioro do meio ambiente e par a 
sua aprobación non se utiliza o 
instrumento de Avaliación do Im
pacto Ambiental, instrumento cria
do hai uns anos e que, incom
prensibelmente, se descoñece. 

Instalación e 
reparación de fontanaria 
XAautN DoMÍNGUEZ LORENZO 

Tel.: 43 97 96 VIGO 



Desde o naso ponto de vista, os 
ribadenses descoñecemos se 
estas obras se basan en necesi
dades reais; e dada a repercu
sión futura abrimos os seguintes 
interrogantes: 

1) Existiu ou existen estudos so
bre o impacto ecolóxico que es
tas obras, e as anteriores, poden 
producir na ria,na sua fisonomia 
ou na sua fauna? 

2) Descártase definitivamente 
calquer alternativa como via de 
explotación da ria que non sexa 
a do tráfico marítimo, tan depen
dente de factores exóxenos? 

3) Non é incompatíbel o posíbel 
deterioro da ría, a médio e longo 
prazo, coa política de recupera
ción dos bancos naturais de 
pesca que se están levando a 
cabo, e se potenciarán no futu
ro , como unha riqueza clara
mente recuperábel? 

4) Non se considera a ria de Ri
badeo como un activo a preser
var como fonte de riqueza para 
futuras xeracións de ribadenses? 

5) Non se está a cometer a tre
menda imprudéncia de destruir 
máis riqueza da que realmente 
se xera? 

6) Existe realmente algunha aná
lise séria sobre as rendas que se 
xeran e os pastos de traballo, ou 
son obras das que só uns pou
cos se benefícan? 

7) Consultouse aos mariñeiros 
de Ribadeo, ou polo menos· son
deouse a sua opinión, ou é que 
astes xa non cantan para nada 
porque se dá por finiquitada a 

frota pesqueira do naso porto? 

8) Consultouse ou recabouse a 
opinión do Principado de Astu
rias ou polo menos a dos conce
llos colindantes que teñen a ria 
como zona natural a protexer? 

9) Teremos moral para facer ale
ga tos en contra de posíbeis 
obras que nun futuro se pudesen 
acometer en Figueiras, Castropol 
ou a Veiga? 

1 O) Non é o acontecido na ria de 
Viveiro un bon exemplo do que 
xamais deberia facerse? 

Non deixa de ser unha triste ira
nia o feito de que, hai non moito 
tempo, o pavo de Ribadeo alpori
zábase, reclamando o nome de 
Ria de Ribadeo, até o punto de 
protestar enerxicamente no~ 
meios de comunicación social. E 
que da ria só nos interesa o ne
me? 

A conservación da Ria de Riba
deo esixe polo mer:ios duas ·me
didas urxentes: 

Un plan de conservación que de
be abranxer aspectos técnicos, 
produtivos, estéticos , de navega
ción, etc., con indicadores cuan
tificábeis e obxectivos para a de
fensa efectiva fronte á progresiva 
degradación. 

Dentro de dita plan , un progra
ma de dragado intensivo e perió
dico para manter os devanditos 
indicadores (calado en pontos 
críticos) dentro de marxes de 
garantia. • 

COI.ECTIVO "ESPREITA" 
(RIBADEO) 

SILVAR 

Contra 
a celulosa 
proxectada 
por purogalicia 
Forestal 

A Asemblea de Grupos Ecoloxis
tas e Naturalistas de Galicia en
viou unha carta ao Director Xeral 
de Incentivos Económicos Rexio
nais (Minsiterio de Economía) na 
que lle pide a non concesión da 
subvención solicitada pala socie
dade Eurogalicia Forestal para 
instalar unha fábrica de pasta de 
papel ao sulfato en As Pontes. 
Acompañando á carta enviáron
se 5.000 sinaturas apoiando esta 
reivindicación ecoloxista. 

· A AGENG, coordenadora da que 
forman parte 41 asociacións de 
defensa da natureza, oponse ao 
proxecto de celulosa de EGF 
porque produciría unha alta con
taminación e fomentaría os culti
vos monoespecíficos de eucalip
to en moitos miles de hectáreas, 
provocando, entre outros posí
beis efectos negativos, unha im
portante disminución da diversi-

dade biolóxica e un sério impac
to paisaxístico. 

A AGENG só defende as indús
trias respetuosas coa natureza. 
Por isa considera unha boa notí
cia a paralización do proxecto de 
EGF, motivada pala suspensión 
de pagos do Grupo Torras, o seu 
accionista maioritário. A AGENG 
desexa qt,Je a paralización sexa 
pronto definitiva, o que seria moi 
positivo para o ambiente e a 
economia (o que non é ecolóxico 
non é económico) do naso país. 

O abandono do proxecto de ce
lulosa de EGF seria un contra
tempo importante para o produti
vista Plan Forestal do Governo 
galega, no que encaixa perfecta
mente o programa forestal que 
desenvolve 
EGF en 25 con-
cellos do norte 
da província da 
Coruña. 

A AGENG ta
mén quere de-
nunciar que · 
non se comp/e
tou a avaliación 
de impacto am
biental do pro
xecto de EGF. 
De aeordo coa 
declaración de 

Non se 
completou 
a avaliación 
do impacto 
ambiental do 
proxecto de 
EGF. 

impacto ambiental formulada 
pala Comisión Galega do Medio 
Ambiente (publicada no DOG 
do 30 de Abril de 1991) EGF 
debería realizar un estúdio e un 
programa piloto prático coa fi
nalidade de comprobar os efec
tos reais dos vertidos dos 
efluentes líquidos na entulleira 
de ENDESA, senda preceptivo 
un informe favorábel de efectos 
ambientais da Comisión Galega 
do Medio Ambiente. Segundo 
as nasas informacións EGF non 

ASILO EN DINAMARCA 
NANINA SANTOS 

É unha lexislación tan europea a que teñen os españois en 
matéria de aborto que, tal e como acontece nos países viciños 
de Pirenéus arriba, Germán Sáez de Santamaría, o estudante 
de mediciña que colaboraba na sua clínica e a muller que qui
xo interromper voluntariamente o seu embarazo, todos tres, 
van ir ao cárcere agás que lles dean o indulto ou que o Tribu
nal Constitucional acorde contradicer a Audiéncia Nacional. 

Tan europeu o asunto que non é preciso facer reformas no Có
digo Penal que proxectan aprobar (por exemplo tira o Código 
Penal agás cando se pratique en contra da vontade da muller) 
porque ali están os mínimos "dunha sociedade que ten evoluí
do, se ten democratizado, modernizado e equiparado aos paí
ses do seu entorno". 

A causa está así ben,e se van ao cárcere que vaian! Estes tres 
ou outros como eles. Sete anos ou 20 se fai falta! Pois unha 
lexislación europea, moderna, avanzada ... merece ser cumpri
da e respeitada. 

Non estaría guai solicitar asilo político no país que preside ac
tualmente a Comunidade Europea, Dinamarca? 

Pura curiosidade. Saber que pasa.• 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA 
... ER. 
S T N E O N 

· E sto en todos por frs . destoca polo suo calidode e sobretodo vese. 
Como os nosos rcrtulcrs en ocriro lo fon, mclacríloto. gravado, neón e morqucsíños. 
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VIGO Gmgono E<p 1110. 77 (Dohlmln) Tdf 37 '1.'> 21 .11'204 VIC _ 

f/\llRll ·4 f,trm/n e/o Pw rmo.n A.1nsc11c/c• l.m 1 5 Tdf 3:1 08 70 Fm 33 o5 (15 AJ't1/o .11 .1<'4()() PORRINO 

sentenciou que a 
inflación era o único 
obxetivo, por riba da 
subsisténcia familiar, por 
riba das bases da 
economía. Agora baixa a 
actividade -ou seña, hai 
crise- e a inflación xa 
non sube nen baixa, 
senón que dá voltas ao 
redor de si mesma. O 
obxetivo marcado pola 
doctrina económica 
produce mareo e non se 
entende porque hai máis 
pobreza, nen como se 
pode sair dela. 

José Antonio 
Laborda, presidente do 
Senado, tivo a ben dar a 
coñecer a sua opinión 
sobre o conflito 
iugoslavo. "Ali 
historicamente -dixo a 
sua señoria- dase un 
nacionalismo que 
poderiamos definir como 
zoolóxico". 

Os afeizoados 
vigueses reconciliáronse 
co Deportivo. En 
Balaidos aplaudiron os 
tres goles dos coruñeses 
en Cadiz con ledícia de 
irmáns. 

Para culminar a 
reconciliación a 
Sodedade Deportiva 
Compostela decideu usar 
o galego na megafonia 
do campo. 
Reconciliación co idioma 
que se fala nas gradas e 
mesmo co que fala o 

' presidente, Xosé Maria 
Caneda. 

Ven de escreber Luis 
Maria Ansón no Abe que 
a monarquía está 
lexitimada "polo sufráxio 
dos séculas". Argumentq 
perigoso porque serviria 
tamén para dar carta de 
lei á tuberculosa ou a 
instrumentos de tortura 
procedentes do Medievo 
e ainda vixentes nalguns· 
lugares como o potro ou 
a palangana. 

Os Domingos en 



Ourense non hai 
billetes de tren para 
viaxar a Vigo. Pero non 
hai que preocuparse 
porque dentro de nada 
tampouco haberá tren. 

Os de Somália 
chámanse Señores da 
Guerra. Noriega era o 
Home Forte. Sadam xa 
é, de por si, un insulto. 
Hai unha total 
unanimidade nos meios 
d_e comunicadón para 
aplicar estes pegadizos 

, calificativos. Tamén 
sanan por aí outros 
como Tormenta do 
deserto, Restaurar a 
esperanza ... Presta 
saber que na oficina de 
prensa do Departamento 
de Estado 
norteamericano tamén 
hai poetas, ainda que as 
suas criacións sexan 
case sempre un presáxio 
de guerra. 

Un galego, 
empregado no Fondo 
Monetário Internacional 
opina (ver entrevista o 
pasado Domingo en La 
Voz de Galicia) que 
Galiza debe manter a 
sua persoalidade 
diferenciada no mundo, 
pero sen recurrir a 
motivos artificiais. Ou 
sexa que hai que 
conformarse con ter 
unha característica 
medida de cráneo, 
conservando a ancestral 
muiñeira. Nada de 
dotarse de meios 
artificiais que definen a 
nacionalidade, como se 
cadra un governo, meios 
de comunicación etc. 
Esquece este experto 
emigrado que a 
nacionalidade 
norteamericana recríase 
diariamente através de 
Hollywood, da Coke e do 
seu exército, elementos 
todos eles ben pouco 
naturais. • 

•••••••••••••• 

TOKIO 

OAEHOS Pao O P.SoE NON UO'RMO~ 
jN;Í GEA J 

nosso idio
ma nos dez 
anos de 
vigencia do 
projecto 
"castrapei
ro-bilíngüe" 
que levam 
avante, da 
mao, o Es
tado Es
panhol e a 
"Chupa de 
Galicia", 
coma cola
b o r ag o m 
das cama
rilhas do tal 
Instituto da 
Lingua, e 
certas edi 
toriais-pré
mios-sub
vengons ... 

tf ~ ~~ _IB ___ ., 

realizou os ensaios na entullei
ra de ENDESA+ 

AsEMBLEA DE GRUPOS 
ECOLOXISTAS E NATURALISTAS 

DA GALIZA 
(COMPOSTELA) 

A biblia existe já 
no nosso idioma 
No nQ 551 do 8 de Janeiro deste 

·ano, um colaborador do vosso 
semanário congratula-se pola 
saíd9. ao mercado da segunda 
edigom de umha bíblia "en gale
ga". Muito amiúde se lhe dá pu
blicidade a outras iniciativas co
mo a tradugom para o castrapo 
de obras da tradigom clássica ou 
fala-se do positivo da realizagom 
de programas de informática "en 
la lengua autonómica". Cansado 
de ler como, quigá involuntaria
mente, lhe fazedes de comparsa 
ás instituigons espanholas que 

· controlam a nom desviagom da 
nossa cultura do "cauce consti- · 
tucional", adaptando-a as neces
sidades do seu projecto nacio
nal, quera aportar a miña crítica 
(espero que construtiva) a tal di
námica seguida por este sema
nário pretendidamente naciona
lista galega. 

Tanto os programas informáticos, 
quanto as obras clássicas literá
rias e científicas, e já nom diga
mos a bíblia, existem já no nosso 
i9ioma desde há já muitos anos. 
E essa a grande vantagem que 
nos empresta pertencer a comu
nidade lingüística galega-portu
guesa, frente ao grande trabalho 
que resta por fazer a outras co
munidades talantes de línguas 
minorizadas como a catalá ou a 
basca. lsso evita-nos inventar 
"fantasmadas" como as acima 
apontadas ou outras similares e 
também tildadas a toa de norma-
1 izadoras, que nom fam senom 
normalizar (mais ainda) o galega 
como variante vulgar-provinciana 
do idioma nacional espanhol. Pa
ra comprová-lo apenas devemos 
ler umha página dessa bíblia, ol
har qualquer programa da TVG, 
ou ver a funcionalidade e per
guntarmo-nos que novos ámbi
tos de uso fórom atingidos polo 

JC·J] 

Observan
do tudo is
to, veremos 
que o nos
so idioma, 
Que coin
cidencia! fai 
parelha 
com o es
panhol no 
uso do "ñ"; 
que a foné-
tica galega 
é também 

cada vez mais coincidente com a 
espanhola (ver TVG); que o ga
lega nom só nom ganha em uso 
social, senom que os intentos 
normalizadores, por pequenos 
que sejam, som reprimidos sem 
contemplagons (ERICA mel, do
centes reintegracionistas ... ); que 
nas escalas galegas o idioma 
deste país segue ferreamente 
marginalizado; que Fraga só 
subvenciona livros escritos na 
normativa da Real Academia Es
pañol a ou da 
sua · sucursal 
nesta comunida
d e autónoma 
( espanhol ou 
castrapo); em 
definitiva, que o 
bilingüismo 
defendido desde 
as instáncias 
espanholas nom 
se plasma se
nom em maior 
estensom do es
pan hol (todos os 
jornais, 5 canais 
de tv., tudo o re-
d i g ido pola ad-
ministra g o m 

Éessa a 
grande 
vantagem que 
nos empresta 
pertencera 
comunidade 
lingüística 
galego • 
portuguesa. 

central para esta comunidade, 
ensino ... ) e inevitável retrocesso 
no nQ de utentes do galego nas 
novas geragons ... 

Por tudo isto já. som horas de 
destampar as verdadeiras in
tengons dos· irresponsáveis ins
titucionais (governo, normativi
zadores, repressores e anormaJ 
lizadores lingüísticos) que nom 
som outras que deixar que a lín
gua deste país morra "democra
ticamente", afastando-a do seu 
contexto cultural próprio, o gale
go-portugues, por razons estri
tamente políticas (O perigo da 
autoatirmagom nacional deriva
da da autoatiirmagom lingüística 
galega). 

Os galegas e galegas que quere
mos normalizar lingüísticamente 
a nossa pátria devemos luitar 
com firmeza polo avango do nos
so idioma até alcam;ar umha Ga
liza socialmente monolíngüe em 
galega, num galega nom eivado 
pola dependencia do espanhol, 
mas desenvolvido no seu ámbito 
cultural, o galego-portugues, sa
bedores de que a autoafirmagom 

lingüística levará, com efeito, a 
autoafirmagom nacional. 

Seria bom que neste caminho 
um semanário como A Nossa 
Terra deixasse de promover inte
resses alheios a causa galega e 
fosse progressivamente assu
mindo, por exemplo, a ortografia 
galega no canto da espanhola, e 
atingisse a correcgom lingüística 
exigível a um meio de comuni
cagom que pretende (nom o du
vido) prestigiar o nosso. idioma.+ 

}OAM SEIXAS 
(FERROL) 

A Espa~ha 
continua a 
proibir o galego 
O colectivo de "Docentes Contra 
a Repressáo Linguística" dirige
se a sociedade galega em geral 
e particularmente as Comunida
des Educativas para manifestar: 

1. Os últimos 1 O anos da nossa 
história tem suposto urna mu
danc;a qualitativa nos procedimen
tos represivos contra a nossa lín
gua. Com efeito, foi em 1982, um 
ano depois do 23-F e no meio do 
avango do espanholismo mais re
accionário, que o "Instituto de la 
Lengua Gallega", de maos dadas 
com a "Real Academia Gallega de 
La Coruña", de o seu particular 
golpe de Estado linguístico na Ga
liza, com a aprovagáo de urnas 
Normas Ortográficas e morfolóxi
cas do idioma galego que, para 
evitar conflitos con1 o castelhano, 
admitem a castelhanizagáo doga
lega como inevitável , procuram 
decididamente o afastamento do 
galega a respeito do sistema lin
guístico galego-portugues a que 
pertence, segundo a doutrina tra
dicional da Romanística e os crité
rios científicos estabelecidos pe
las Ciencias da Linguagem; ade
quam o seu discurso académico 
as necessidades do Projecto Na
cional Espanhol; definem os usos 
do galega como possíveis, acei
tando os do espanhol como ne
cessários, impostas na Galiza pe
la torga das armas (vejam-se as 
func;oes do Exército Espanhol na 
vigente Constituigáo; rejeitam as 
ideias permanentes do pensa
mento galeguista sobre a Unida
de Linguística Galego-Portu
guesa (Murguia, Viqueira, Vilar 
Ponte, Casteláo, Carvalho Cale
ro ... ); negam a nossa melhor tra
digáo e a continuidade, em Portu
gal, de urna Galiza normalizada e 
ocultam a história da faixa ociden
tal da Península Ibérica e a sua 
unidade étnica e cultural. 

2. É nese mesmo ano 82 que 
desde a Junta se completa a ma
nobra "normalizadora" com a pro
mulgac;áo do Decreto Filgueira, o 
qual assume plenamente o obje
tivo, máis ou menos explícito na 
Constituigáo, de exterminar as 
Comunidades Linguísticas náo 
castelhánas inclusas no estado 
Espanhol. Embora esse Decreto 
náo declare oficial urna determi
nada forma de escrever o galega, 
abriga a ensinar o castrapo do 
1. L.G. e constitui o pretexto "le
gal" para se iniciar urna cac;a as 
bruxas contra indivíduos e gru
pos, significados defensores de 
Língua e ldentidade galegas. 

3. Urna vez estabelecido o qua
d ro fundamental de actuac;áo, 
coma maridagem entre o l.L.G. e 
o poder "auto-anémico", situam
se as pegas no organigrama aca
démico, político-administrativo e 
económico. Comec;a o processo 

de depuragáo de reintegracionis
tas em diferentes sectores da so
ciedade, nomeadamente no ensi
no, desde a Universidade aos ní
veis inferiores. Naqueles ámbitos 
em que o controlo se lhes apre
senta como mais difícil, surgem 
os conflitos, que adquirem gran
de intensidade em muitos casos. 

Nas instituic;óes, como a Junta, e 
nos meios de comunicac;áo, co
mo a TVG, os trabalhadores e 

. candidatos sáo sistematicamente 
investigados para evitar a "infli
tragáo lusista". A metodologia 
empregue para a tomada das 
posic;oes é a do Opus Dei, a cuja 
organizagáo pertencem urna boa 
parte dos cérebros hoje em dia · 
relevantes da contra-insurgencia 
linguístico-política. 

4. Ao descermos ao concreto 
contamos as agressóes por mil
heiros, desde as mais conheci
das e actuais, como as dirigidas 
contra a empresa Erica-Mel ou 
contra a funcionária do Concelho 
de Ferrol, Teresa Pereiro (afasta
da do seu trabalho por falar gale
ga), até outras, também actuais 
e gravíssimas que permanecem 
ocultas pelo cerco informativo 
imposto desde as instáncias de 
poder, como o consentimento e 
mesmo a colaborac;áo de nacio
nalistas ditas galegas. Enumera
mos a seguir alguns casos : 

-O professor Mário Alonso No
zeda, perseguido durante 4 anos 
pela Administragáo e finalmente 
sancionado com "apercebimen
to" por ensinar galega correcto 
num Colégio da llha de Arousa. 

-O professor da Faculdade de 
Económicas de Compostela, R. 
López-Suevos, a quem se lhe re
jeitaram méritos apresentados 
para o acesso a Cátedra. 

-Os professores 1. Alonso Es
traviz e A. Gil Hernández, discri
minados nos Tribunais de Justiga 
por razáo de língua, deixando-os 
na mais absoluta indefensáo. 

-J . Guisán Seixas , escritor e 
técnico da TVE na Galiza, expul
so deste meio pola sua militanga 
reintegracionista. 

-O professor J. Sánchez Sobra
do, perseguido pela Delegagáo 
da Conselharia de Educagáo na 
Corunha, finalmente sancionado 
com "apercebimento", sem nun
ca se terem concretizado a~ acu
sagóes. 

-O professor M. Zebral López, 
sancionado, após longo periodo 
de perseguigáo, com 7 meses de 
suspensáo de emprego e soldo, 
para, aproveitando a sua condic;áo 
de interino, despedi-lo ilegalmente 
e condená-lo ao desemprego, com 
o silencio dos sindicatos. 

Para além da repressáo estrita
mente linguística, em todos es
tes casos produziu-se a violac;áo 
reiterada dos direitos fundamen
tais reconhecidos na própria le
g is l agáo espanhola, vigente: 
igualdade perante a lei, pre
sunc;ao de inocencia, liberdade 
ideológica, de expressáo, de cá
tedra, etc. 

Rejeitamos a existencia de urna 
Polícia Linguística na Galiza, soli
citamos da sociedade galega so
lidariedade contra a repressáo, e 
apelamos para a defesa intransi
gente do sinal de identidade que 
melhor nos define: A Língua. + 

DOCENTES 
CONfRA A REPRESSAO LINGUISTICA 

(COMPOSTELA) 
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'Rádio Allariz xa emite diariamente 
/ 

E a novena emisora municipal ·que se pon en marcha 
• XABIER FERNÁNDEZ MATEO 

Despois dun período de 
probas, a Rádio 
Municipal de Allariz 
comeza co 93 a sua 
andaina diária polas 
ondas, emitindo 
ininterrompidamente en 
galego desde as 10 h. 
da mañá ás 8 h. do 
serán pola Frecuéncia 
Modulada no 107. 4 do 
dial. 

A rádio local alaricana ven de es
trear a sua programación diária , 
xusto canto comeza o ano ·1993. 
Concebida como 1;1n servizo públi
co e criada como meio para levar 
información e entretimento aos vi
ciños, pretende plasmar os proble
mas, inquedanzas, ideas e imaxi
nación destes dun xeito plural , 
abrindo o seu micrófono ás mino
rías e estimulando a criatividade 
cultural. Nun princípio, ademais 
da emisión musical, cóbrense tres 
horas con programas de contidos 
elaborados desde aquí, pretenden
do en breve chegar a cobrir catro 
horas en canto se perfilen os novas 
traballos e propostas. 

Un total de 15 colaboradores co
ordenados por unha profisional da 
rádio veñen traballando desde hai 
aJgun tempo neste proxecto que 
xa é unha realidade, ainda que es
peran que paulatinamente se sume 
máis xente, dado que entre os 
seus obxectivos está o acadar a li
neal comunicación co pavo, en
tendendo a comunicación como 
libre acceso aos meios de comu
nicación social. 

A programación 

A programación é primordialmente 
de contido . Procurando emitilo 
na hora de maior índice de au
diéncia. No informativo da e 
prioridade á nova acontecida en 
Allariz e comarca, a i como á in
formacións do resto do país. Unha 
hora de debate á emana co progra
ma "Arestora" tratando temas po
lémicos de actualidade, tertúlia, 
entreví ta e o "Magazine" dos Sá
bado on algunhas da propo tas 
que dan idea da vontade de Rádio 
Allariz. 

Asemade emiten programas divul
gativos sobre temas como turismo, 
ecoloxia ou literatura galega. Sen 
esquecer os musicais, as reportaxes 
e a información deportiva alaricana 
máis actual. 

Tamén se emitirán programas de 
carácter educativo e formativo, con 
clases presenciais e material para o 
traballo persoal do aluno, en cola
boración co Centro Público Rádio 
Ecca. Falta explotar a rádio como 
recurso didáctico por parte dos 
Centros de Ensino .alaricanos. 

O monte Penamá 

A equipa de Rádio A11ariz ten unha 
poténcia de entrada con lOOW e 
75W de saída, a torreta de emisión 
ten 14,5 m. sita no cumio máis alto 
do conceHo: o monte Penamá con 

As emisoras municipais supoñen unha alternativa uniformidade informativa. 

máis de 927 metros de altura. Dan- 1 unha superficie de 87 Km2. 1 situados na Praza de Santo Este- 1 son e unha redacción, ademais 
do cobertura de sinal a todo o terri- · vo; contando con un estúdio de dunba equipa técnica semiprofi-
torio do município, que abranxe Os locais de Rádio Allariz están emisión e locutório, un control de sional. • 

.•......•..............•...............•..•••••........•............•••••..••......•••..............•••.•.......•••..........•••••••••••••.•. . . 
Trinta emisoras á espera de licéncia 

. 

No Porto do Son, Val do Dubra e Vilagarcia abrirán proximamente 

O mapa de emisoras municipais en 
Galiza ven de enriquecerse coa 
emisora de Allariz. Na actualidade 
están funcionando, con diferente 
horário de programación e 
poténcia, Rádio Fene, Rádio 
Oleiros, Rádio Culleredo, Rádio 
Eume (As Pontes), Rádi9 Negreira, 

Rádio Cerceda e Rádio Noia, 
estando paralisada temporalmente 
por problemas técnicos Rádio Nério 
de Corcubión. Para un futuro 
imediato están previstas emisoras 
en Porto do Son, Val do Dubra e 
Vilagarcia, pendentes de 
subvencións da Xunta. 

Nas últimas xornadas da asocia- ¡ la anunciou un decreto -ainda 1 teresados poden solicitar as 
ción Emuga (Emisoras Munici- pendente- no que se fixaria o oportunas licéncias para contar 
pais Galegas) Xesus Pérez Vare- periodo no que os concellos in- cunha emisora de rádio. Un total 

de 30 concellos estarian á espera 
de que se producise este regula
mento. 

Emilio Prado indicaba nunha po
néncia que en toda Europa occi
dentsal "percíbese unha satura
ción de inforrii.ación internacio-
nal e nacional, e en cámbio a de- : -
manda dos cidadáns diríxese 
prioritariamente ás notícias máis 
cercanas ao seu entorno". As 
emisoras municipais galegas pro
curan, nese senso, "a configura
ción dunha rede de rádios públi-
cas locais que multipliquen e di
versifiquen os centros de in
fluéncia sobre os médios infor
mativos, o que necesariamente 
implicará unha democratización 
da oferta comunicativa". 

O tratamento noticioso e á pro
cura de fontes de información 
próprias e alternativas, teñen si
do temas de debate habituais nos 
encontros das Emisoras Munici
pais. Unha das conclusións ás 
que teñen chegado sinala a nece
sidade de traballar .nun tratamen
to singular da información, des
cubrindo a notícia local ausente 
dos grandes média pero cercana 
ao cidadán, sen esquecer que cal
quera información internacional, 
estatal ou nacional pode ser 
abordada nas rádios píblicas lo
cais, sempre que se aborde desde 
o prisma local, desbrozando as 
repercusións que ali poda ter o 
feito noticioso.• 

•....................................•................................................................ ..............•........................• 
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DIAS 

• Buscando autores 
A Fundación Pedrón de Ouro fixo 
público un comunicado para 
conseguir o permiso dos 
descoñecidos autores dos relatos 
"Escarabelleiro" e "Soño em M", 
que se apresentaron ao Prémio 
Modesto Figueiredo. O xuri 
reomendou a publicación pero 
precisan a autorización 
correspondente. + 

• O derra:deiro 
de Avilés 

O libro póstumo do poeta de 
Taramancos, Antón Avilés, ven de 
ser publicado pola editorial Espiral 
Maior, única con adicación 
exclusiva á poesia e que dirixe 
Miguel Anxo Fernán Vello, que 
tamén é o encarregado de facerlle 
un pequeno limiar: "os poemas 
que compoñen o libro foron 
produto dunha imensa fe no acto 
poético: enfrentado o autor, con 
lucidez rimbaudiana, a unha morte 
anunciada e cruel. Desta tensión, 
desta conciéncia activa da 
realidade e do tempo, nacen estes 
textos poéticos presentes: son un 
testamento, unha despedida; son 
un triunfo dun amor á palavra que 

se transforma en arte final e futura, 
permanéncia na raíz amada da 
poesia".+ 

•En Cangas 
forman a Pacca 

Catro asociacións culturais de 
Cangas (Xiria, Cine Club, Teatro 
de Ningures e Bellas Artes) 
encarregaranse de xestionar a sala 
Galaxias en réxime de aluguer, 
cobrindo os gastos co cargo de 
taquilla. A agrupación faise "ante a 
inexisténcia dun plan cultural na 
vila, con actuación esporádicas e 
sen critério" e asumen o 
compromiso de programar cando 
menos unh actuación semanal para 
público en xeral con programas 
específicos para estudantes, 
terceira idade e outros colectivos. 

A Plataforma de Animación 

GuieirQ 
CULTURAL . 

Cultural Canguesa (PACCA) 
considera que a asisténcia de 250 
persoas por semana poden ser 
abondo para manter o proxecto e a 
experiéncia de asisténcia <lestes 
anos anímaos. 

A programación centrarase nos 
venres ás 22,30, tentando traerás 
agrupacións subvencionadas ou 
que estén realizando actividades 
pola zOna. Esta semana inícian un 
ciclo de cine español, con "A.LA 
noche más larga", "Inverno en 
Lisboa", homenaxe a Dizzy 
Gillispie, e "Orquesta Club 
Virginia".+ 

• Prémios· 
do Pelengrin 

Veñen de ser fallados os prémios 
de poesia que tiña convocado a 
Sociedade de Xestión do Plan 
Xacobeo 93, que tiña como 
obxectivo "facer unha lembranza 
e homenaxe á escola trovadoresca 
medieval, tan vencellada ao 
Camiño de Santiago e que supuxo 
para o galego-portugués a sua 
máxima consideración e extensión 
como língua poética no espácio 
ibérico". A cuantia dos prémios 
era de 600.000 pesetas para os 
vencedores nas tres modalidades e 
50.000 pesetas. 

Na modalidade de verso libre Sol 
de verán de Femán Vello e Sete 
prelúdios de Arturo Casas Vales e 
na modalidade de poema xacobeo 
Os recordos do Camiño de Martin 
Veiga e Longa Noite Milienária de 
Francisco Xavier Lama foron 
vencedores e finalistas. 

A terceira modalidade era unha 
série breve de cantigas de tipos e 
metros semellantes aos 
cancioneiros medievais galego
portugueses, foi gañado por 
Paulino V ázquez con Augas do . 
Amor Oscuro sendo finalista Xesus 
Alonso Montero con Maria das 
Fatas di Mal do Noso Tempo.+ 

O xurado foi presidido por Basilio 
Losada e como vogais actuaron 
Anxo Tarrio, Xosé Maria Dobarro, 
Camino N oia, Luciano Rodríguez, 
Xesus M. López Valcárcel e 
Ramón Irago. + 

• Informática 
en catalán 

En colaboración con diferentes 
consellerias da Generalitat, a 
empresa Apple ven de preparar o 
primeiro sistema operativo en 
catalán. programa que se usa 
como extensión e adapta 
rapidamente os ordenadores á 
língua catalana xa está disponíbel 
noutras 36 línguas e véndese a un 
asequíbel prezo de 4.900 pesetas. 

A extensión define un conxunto de 
2.000 verbas de uso comun no 
glosário Macintosh e facilitará a 
catalanización de novos productos. 

• Homenaxe. 
a Del.Riego 

O sábado dia 16 .terá lugar no 
restaurante do AUuitório de 
Galicia en Santiago unha 
homenaxe a Francisco Fernández 

del Riego, co gallo do seu oitenta 
aniversário. A traxectória deste 
incansábel traballador galeguista 
non se detén e oeste ano pasado 
veu a recompensa de ser nomeado 
primeiro Doctor Honoris Causa da 
Universidade de Vigo.• 

• Revista Celta 
Á notícia da Intercéltica de 
Xornalista que publicabamo no 
número anterior, podémo lle 
sumar a noticia da continuidade da 
revista Viaxes Céltigas co título na 
segunda entrega de Camiño Real, 
que quer xuntar ao seu redor o 
movimento de reivindicación do 
celtismo, e que inclue artigos de 
divulgación e tamén diferentes 
guias de viaxe a outros paises 
irmáns, con abondosa información 
de transportes, horários e 
itinerários. Os interesados poden 
dirixirse ao Apartado 1364-15007 
A Coruña.• 

~~~ 

UNHA OBRA 
. ~~~ 

INEDITA 
A FOUCE. Periódico galego. 

A prensa e o galeguismo doutrora, 
nunha reproducción facsimilar 
do periódico galego A Fouce, 
editado en Buenos Aires, 
antre os anos 1926 e 1936. 

Inclúe os números de 
Terra, 1 ª revista escrita integramente en galega, 
Alento, boletín de pensamento galeguista, 
Guieiro, voceiro da Federación das Mocedades Galeguistas. 

TIRADA LIMITADA: 300 EXEMPIARES 
4TOMOS 

A presente publicación en 4 tomos, incluíndo título, tapas e contido de todas 
e cadansúas páxinas, é unha exclusiva de Nova Galicia Edicións, estando 
rexistrada, e polo tanto protexida, no Rexistro da Propi<:dade Industrial 
e no Rexistro da Propiedade Intelectual, sendo, por elo. a única edición 

legalmente difundida. 
A adquisición da mesma poderá realizarsé exclusivamente ó traveso de 

Nova Galicia Edicións, ou das persoas debidamente acreditadas como axentes 
da devandita. 

nova 
..galicia 

EO.ICIONS 

Información e pedidos: 
NOVA GALICIA Edicións - Av. Florida, 32 - Portal 3 Baixo 
Telfs. 20 21 11 I 20 26 02 - Apdo. 108 - Fax 20 25 50 
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Romper 
coa estética 
dos 80 

Persianas) 
pedramol e outros 
neroios, de 
Francisco Alonso 
Nas últimas semanas de 1992, "an
nus mirabilis" para a producción 
lírica na nosa nación como argu
mentamos nunha anterior reseña, 
saiu á rua o primeiro livro de poe
mas de Francisco Alonso, escritor 
e xornalista vigués que xa tentou, 
con sorte, sair-se do común coa 
publicación de Trailer (unha nove
la-reportaxe que reflecte as duras 
condicións de vida na estrada para 
os camioneiros). 

Tentativa de rachar coas temática 
mais correntes e socorridas que ta
mén procura neste poemário intitu
lado Persianas, pedramol e ou
tros nervios (Edicións Alacrán , 
Vigo, 1992) cun fermoso deseño e 
maquetación da autoría de Miguel 
Vigo que fai entrar os textos praci
damente polos ollos. 

O poeta Francisco Alonso que co
ñeciamos até hoxe era ben distinto 
do que se nos apresenta agora. Os 
seus textos esparexidos en publica
cións de coutada difusións como 
Ao mar de adentro (Edicións do 
Dragón, 1991 ( ou A lúa no proba
dor (Dl6G, 1992) eran exemplo 
dunha constatada preguiza pola es
crita de versos ("Cada tres meses e 
un día/necesito/escribir un poe
ma ... ") Deixadez que non foi im
pedimento para que da sua pruma 
saisen pezas intensamente belas 
como o seu "Pasaba Mondoñedo 
polo mundo e Galicia polos soños" 
que se recolle nas dúas publica
cións subliñadas con anterioridade. 

O poeta Fran Alonso de hoxe non 
pode ser o mesmo que nun texto 
datado en 1990 chegou a dizer ''Tí
venlles tanto medo ás palabras ( ... ) 
que desterrei a poesía do meu rei
no". Afortunadamente para nós, 
leitores/as, o autor non fixo segui
mento da senténcia expresada polo 
"alter ego" poético. 

Persianas, pedramol e outros ner
vios inclúe un prólogo de Helena 
González Fernández que, en seis 
deliciosas páxinas, fai unha leitura 
narratolóxica do poemário, ben en
fiada e onde descubre o pouso ferri
niano que se espalla nalgunhas pa
saxes até chegar á intertextualidade. 

Con todo este procedemento é moi
to mais evidente nun outro texto que 
referenciamos deseguida e no que 
están as pegadas de Manuel Antó
nio. Asi o autor do livro De catro a 
catro princípia o seu perna "Sós" di
cindo: "Fomos ficando sós / o Mar 
o barco e máis nós. / Roubáronnos o 
Sol..." que Francisco Alonso convir
te en "Fomos ficando sós / na casa, 
nas sabas, os dous. / Roubáronnos 
as brasas do tempo ... ", para rematar 
o poeta vigués con estas palavras "E 
ficamos nós sós. / Sen casa, sen sa
bas. / Os dous / Sós"., en paralelo 
cos derradeiros versos do avangar
dista rianxeiro que escrevera "E fi
camos nós sós. / Sin o Mar e sin o 
barco./ Nós". 

Non é casualidade que Méndez Fe
rrin e Manuel António pairen so-

Francisco Alonso. 

bre este livro de poemas do que sa
lientamos a sua intencionalidade 
roturista. De feito o avangardismo 
do rianxeiro pretendía a rotura na 
tradición poética galega de primei
ros de século e o ferriniaco Con 
pólvora e magnolias da década dos 
setenta supuxo, a dizer dos críti
cos, o rompemento coa corrente do 
"socialrealismo" (ainda que o pró
prio Ferrin ten cuestionado o seu 
papel protagónico pública e reite
radamente). 

Para nós, e eremos non andar de
sencamiñados, Francisco Alonso 
quere aprofundar na esgazadura 
coa corrente estética da nosa lírica 
nacional dos anos oitenta que al
gúns denominaron --de maneira 
sobexa. ao noso ver, por non haber 
perspeitiva dabondo- como "no
va idade de ouro" e que se caracte
rizou, en xeral, por unha excesiva 
carga de lirismo e moito hermetis
mo. (E deixamos unha cancela 
aberta para o debate porque a afir
mación que vimos de soster há ser 
polémica cando menos). 

O roturismo de Persianas, pedra
mol e outros nervios manifesta-se 
através de aspeitos que atinxen á 
forma e de outros que teñen a ver 
co fondo. Non son novidades pró
prias e exclusivas do escritor vi
gués pero neste livro teñen caracte
rísticas moi de seu que analisamos 
dese guida. 

En realidade non se trata dun poe
mário senón dun único poema que 
se desenvolve en corenta e cinco 
cenas, con anacos do interior do 
personaxe protagónico, para contar 
unha história urbana de amor e de-

. samor. Nisto concordamos de ple
no coa prologuista ainda que des
botamos a sua apreciación de que 
"o alcohol subliña o carácter urba
no do entorno" pois o alcoholismo 
é unha eiva endémica de toda a no
sa sociedade, por algo somos o se
gundo país de bebedores despois 
de Euzkadi. Para sabermos o "ur
banitas" chega con beber non pró
prios versos de Francisco Alonso 
("Desde a ventá nunca se ve máis 
aló do formigón ... "). 

A motivación da escrita xa é des
c u berta no segundo texto ("Dos 
múltiples motivos /que me levan a 
escribir un poema/ ti tes, entre 
eles, un lugar de privilexio".) e ta
mén sabemos posteriormente do ti
po de textos que pode .inspirar··un-

ha relación adu
biada de negati
vidade como es
te desencontro 
contínuo e diá
rio ("Escribirei
che poemas de 
amor e morte, / 
pura vinganza 
de días, de 
odios ... "). 

Negación que 
empapa moitos 
dos versos até 
chegar a desca
lificar o próprio 
feito de escre
ver nunha refle
xión como es
ta ... "E certo 
que a palabra 
escrita leva san
gue. / Mais nun
ca é o propio . 
( ... ) A vida nos 
libros, amor, é 
toda puro enga-
no". · 

Pero o engano
so está no feíto 

LALO R. VILLAR de existir e a li-
teratura, espello que reflecte a nosa 
experiéncia, é turbulenta neste ca
so porque turbas son as águas na 
história de amor-ódio dos protago
nistas como exemplifican estes 
versos tirados de lugares diferentes 
("A nosa relación, amor, é estéril" 
ou "A vida ten moito de tolemia" 
ou "A nosa vida é de color sepia"), 
unha cor escur.a. que posúe un do
bre significado, dunha banda reco
lle o ton sombrizo do existir frente 
a outras vidas de cor de rosa e pola 
outra é unha desas referéncias con
tínuas á evoca-
ción de sen ti-
men tos sen re
torno, dos re
cordos dun tem
po pasado que 
se detiveron nos 
brillos e mates 
da~ fotogra
fias... "Refu
xieirne, amor no · 
trasteiro ... / in
terpretando un 
álbum de fotos 
estrañas" ( ... ) 
"Amárrome ao 
álbum de fotos, 
coma un náufra
go" ( ... ) a miña 
fronteira está 
nas fotografías 
de salón". 

Non se 
trata dun 
poemário 
senón dun 
único 
poema 
para 
contar 
unha 
história 
urbana de 
amor e 
desamor. 

Outro dos núcleos temáticos máis 
salientáveis é o da auséncia, en 
Persianas, pedramol e outros ner-

. vios Francisco Alonso descreve ni
diamente a soidade e a absoluta in
comunicación que se pode propi
ciar nunh~ parella que comparte as 
suas horas comuns sen a menor 
dialogación ("Os dous, amor, fala
mos linguas diferentes ... " ou "co-
municabas, cando eu che falaba ... " 
ou "Estás á miña be ira ausente ... " 
ou tamén "A túa ausencia agránda
seme ... "). 

Son síntomas dunha relación de 
parella que deixou de crer no amor 
e que se sosténna febleza dun fio 
("Sempre brilla unha presencia que 
nos xungue /polos pelos ... ") e que 
habelenciosamente é suxerida co
mo desxo ao poñer en boca do per
sonaxe protagónico e logo dunha
descrición do ardor no Jeito amató
rio con estas palavras: "non hai, 
amor, xenreira que resista proba 
tan dura" ou acaso con estas outras 
"pouca cousa me contén, amor( ... ) 
a túa pel de pexego ( ... ) a túa boca 
de lamprea". 

Asi e todo hai momentos terríveis 
nos que "nin sequera na noite 
acougamos", momentos que falan 
da proximidade dunha hora apoca
líptica para a relación "Cando mo
rras, amor, morreremos os dous" 
onde o protagonista vai correspon
der ~s palavras culpáveis e á dor 
da separación "Derrotámonos, en-
trambos, amor". · 

Existen moitas outras suxeréncias 
no texto pero non é ético nen ho
nesto descubrí-las todas. Se acaso 
dous apontameótos formais, de pri
meiras fazer fincapé no roturismo 
do léxico que fai lirismo dunhas 
bragas, dun xel, dunha ducha, dun 
bidé ou de lugares poeticamente in
sólitos como o vertedeiro. E dar 
conta dunha fermosa sinonímia que 
abre o 1ivro " ... quéimome, quecido, 
en ardores de lume paranoico / de 
desexo de dó de dando doces do
res ... " e de várias aliteracións como 
a precedente ou esta outra, ainda 
mais significativa: "eu son un mu
do moucho manso murcho animal 
medoso / e ti unha limpa lebre li
túrxica louca loba lurpia". 

Dous luxos formais e de beleza 
estlística nun livro que se caracte
riza por un versolivrismo prosaico 
co que se nos canta unha historia 
de persianas, pedramol e outros 
nervios.+ 

MIROVILLAR 

Difícil 
cenificación 

Un seroiro 
policial de ] oel 
Gómez 
"É preciso ridiculizar os inimigos 
do homem, os profiss ionais da 
morte, para glorificar a vida e tudo 
o que lhe diz respeito". Con esta 
cita de Luis de Sttau Montero fe
cha Joel R. Gómez a entrega da 
sua última peza teatral, separata da 

·revista Agália no seu número trinta 
correspondente ao verao do ano re
cén finiquitado. 

E certamente, no texto intitulado 
Un serviqo policial, Joel acomete 
un exercício de fonda ridiculizazón 
de certos estamentos sociais que 
sempre estiveron "submetidos" a 
vontade social. Asi pasan polo 
elenco de personaxens cregos e po
líticias, guardas municipais, sacris
táns e sorores, diretoras de coros e 
rondallas, todas xentes ben pensan
tes e de inmaculada conceizón, 
fronte a outras, raparigas e garotos, 
ou mendigas e mesmo vozes e ruí
dos, culpáveis de inocéncia. 

Acontece que o párroco ouve ruí
dos no interior qa "igrexa e chm~ a 
polícia para capturar aos presuntos 
ladróns. A praza <liante da igrexa 
converte-se na improvisada pasare
la dunha inxente cantidade de tipos 
que se achegan para interesar-se po
la situazón, desenvolvendo-se ac
zóns cada vez mais dentro do ab
surdo. De todas as personaxens, o 
rol de Elisa A Sota é, sen dúbida, o 
mais interesante servindo de contrá
ponto desmitificador xa desde a pri
meira entrada que lle serve de apre
sentazón: " ... Aqui estou, Elisa a So
ta, a tola mais grande dos arredo-

'(continua na ·páxina seguinte) 
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Namoro .de Lobo Pipo 
na. escota de Dol'l Perico 

Bernardino Graña 

Contos do Bernardino 

Namoro de Lobo Pipo na escola de 
don Perico, é a narración que recolle a 
colección de libro infantil e xuvenil de 
Sotelo Blanco, ilustrado por Tokio. 
"Nunha escota xunto a Lugo, á beira 
do Miño, tlisque había un lobo tan 
durmiñón e nugallón que sempre 
chegaba tarde a clase. O mestre que 
ensinaba e mandaba ali era un burro 
moi sábio e famoso que se chamaba 
Perico".+ 

Un de Reixa 

Non son habituais as edicións do 
escritor vigués. Desta volta é un libro
vídeo, editado por Xerais, o que 
recolle Ringo-Rango, unha mistura 
dos estilos do Reixa de Rompente, Os 
Resentidos e Sítio Distinto. Pódes 
observar como a sua obra traspasa 
cunha ollada dadá a interpretación 
freudiana dos soños que realiza Finita 
desde Radio Vigo-OM, os territórios 
palestinos ocupados, o "pop-art" ou a 
importáncia económica da vaca 
galega.+ 

O Che mozo 

A Editorial Abril da Habana e a 
organización Sodepaz, veñen de asinar 
un acordo de c;olaboración para 
realizar edicións conxuntas, froito do 
cal é Ernesto Che-Guevara: notas de 
Viaxe. O libro foi escrito polo 
revolucionário arxentino aos 23 anos, 
cando co seu amigo Alberto Granados 
visitou vários paises latinoamericanos. 
Na viaxe o Che toma notas sobre 
anécdotas e impresiones, marcadas 
pola frescura chocalleira dun mozo 
alegre que mesmo asi detense en 
refü~xións profundas e conmovedoras. 
Ensaio e libro de viaxe nun mesmo 
texto.+ 
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(ven da páxina anterior) 

res ... !" para perguntar abaixo: 
" ... que tramam tantasf on;as de 
ocupac;om neste lugar?" e aínda, re
ferindo-se a igrexa: "Só há menti
ras fechadas entre paredes mortas 
lérias para entontecer, falsidade~ 
polas quais nom pasam os sécu
las ... " notarán os leitores que Elisa 
non é senón o 
alter ego do au-
tor, a verdadei-
ra bandeira da 
sua ideoloxia. 

Ao longo de 
vinteduas ce
nas de intrin
cado e denso 
diálogo acon
tece esta falsa 
policíaca como 
xa aponta o 
su b t í t u 1 ·o 
(transcenden
cia num acto) 
convertendo-se 
nunha sorte de 
farsa satírica 
de leitura filo-

Apeza de 
Joel, como 
xa 
a con te cera 
con A 
desforra é 
un teatro de 
ler, de 
cuidado uso 
idiomático. 

sófica. O surprendente final pon 
en evidéncia o mecanismo burles- · 
co que ao longo da obra irnos in-
tuíndo. · 

É, porén, a peza de Joel, como xa 
acontecera con "A desforra" un te
atro de ler: de cuidado uso idiomá
tico e fermoso rexistro literário 
mas de difícil concrezón escénica' 
as personaxens son definidas, cas~ 
sempre, polo que falan eviden
ciando a falla de aczóns. 

Um servir;o policial (trascendén
cia num acto), adicado a· Jenaro 
Marinhas del Valle, un dos autores 
do teatro galego de todos os tem
pos a quen o autor coñece a pe1fei
zón, demostra como dunha trama 
sinxela, que non é nada!, se pode 
concluir un fermoso texto teatral. 
Imo-nos xa, non sen antes saudar 
este m.n·o texto do Joel e recomen
dam- a Sllll:ll atienta leitura. • 

!FRANCISCO SOUTO 

Pecados manuais 
Xosé de Coro 

~ll====T====e=le=v=i=s=ió=n====~ll11~~~~~~~-
Futbol e 
documentais 
re sesos 

Os olios 
de Madrid 
A demanda voraz' de filmes e de 
caras coñecidas (non importa se ta
~én aborrecidas) para encher espá
c10s, características desa carreira 
contra o senso común que é a com
peténcia estabelecida entre as dis
tintas televisións, produce ás veces 
conciliábulos inquedantes. Así, o 
l~n~ pasado podíase un atopar en 
d1stmtas canles e case simultanea
mente a Pajares, Esteso, Mariano 
Ozores (que repetía en Tele 5, 
coincidindo dúas películas súas no 
mesmo horario), Alfredo Landa. 
Todos embarcados en lamentábeis 
horteradas, carácter ben pregoado 
polos seus desacomplexados títu
los: "Yo hice a Roque III" e "Jera
no, el de los catorce". Martínez So
ria descansou ese día. 

Pero seguindo na imaxineria lan
dista e ozorista, que ule tamén a 
calcetins usados, como di Vázquez 
Mo~talbán que ulía o franquismo, 
podiamos seguir na mesma onda 
co? esa xoia <leste reviva! da pan
deireta que é "Goles son amores". 
Outra grória resucitada de tempos 
que se creian pasados móvese ali 
radiante entre figurantas que amo
san as cachas tocadas con peiteados 
balornpédicos. Manolo Escobar re
folxe coa sua proverbial dentadura, 
case tanto coma as fazulas de Len
doiro, invitado de honra nesta oca
sión, asi coma un nutrido grupo de 
forofos, deportivistas , quen máis 
que homenaxeados semellaban pro
tagonistas involuntários dun lamen
tábel circo ao que acodiron coa me
llor das ilusións, claro está: Pero a 
un, celtista confeso e polo tanto 
non deportivista, non lle daba moi
ta envexa nese presico momento 

Contos do impaís 
Xavier Alcalá 

TVE emite, no Xacobeo 93 documen· 
tais con imaxes dos anos '50, prolon
gando unha imaxe tópica do país. 

Os meios 
afincados 
en Madrid, 
sempre 
considera-

(só nese) a incrí
bel campaña dos 
coruñeses, se 
por ser líderes 
hai que pagar 
tributos coma o 
de participar na 
charlotada fut- rán aos 
bolera de Esco
bar e Tele 5. 

seus,en 
especial ao 
Real 
Madrid 
como o 
noticiábel, 
se vai ben 
porque vai 
ben e se 
vai mal 
porque 

Abondando no 
tema, o certo é 
que o tratamento 
que os medios 
españois están 
dando á traxec
tória dos líd~res 
da Liga segue 
seudo cativeiro, 
ainda que non 
lle quede máis 
remédio de pres- non vai 
tarlles algunha ben: 
atención máis, 
pois asi ainda ia 
g~ñar a Liga e eles sen se querer in
teirar. Pero é certo que máis aten
ción se lle adicaba o ano pasado ao 
Albacete, que non acadou nen de 
lonxe cotas coma as dos de Arsé
nio; ou mesmo este ano falan case 
tar.ito do Rayo, ·y_allecano pero ma
drileño ao cabo. E, por outra banda, 
o que compre esperar: os meios de
portivos e de información xeneral 
afincados en Madrid, sempre consi~ 
derarán aos seus, en especial ao 
Real Madrid, coma o noticiábel , se 
vai ben porque vai ben e se vai mal 
porque non vai ben. 

Vidas senlleiras 
Darío Xohán Cabana 

XERAIS 

Sen embargo a nova situación obri
gará a máis dun a cambiar de ópti
ca. Aos siareiros madridistas de A 
Coruña a diexar de selo (ainda que 
non se ten optimismo co~a moitos 
ao respeito, e penso que pode reto
ñar a "alienación" futbolística co
ma os eucaliptos no monte). Dito 
sexa isto cos debidos respeitos ás 
"torceduras" flltbolísticas de cada 
quen. E tamén obrigará á puxanza 
do Deportivo a que Terio Carrera, 
comentarista deportivo da TVG, , 
non poda repetir o do ano pasado, 
cando cantou os goles do Madrid 
en Riazor cunha fruición digna dun 
correspondente de Tele Madrid, o 
que escandalizou até a quen, coma 
o que escribe, repito, non somos 
simpatizantes dos herculinos. 

O programa de Escobar inclueu ta
mén unha alucinll{lte actuación 
musical donde un cómico ataviado 
de mexilón (sic) promocionou o 
producto ao son dun pasodoble e 
co seu correspondente acento an
daluz, cunha letra que atacaba aos 
futbolistas foráneos que viñan qui
tarlle o xomal aos pátrios, e que un 
atopou levemente xenófoba, dito 
sexa de paso. 

Pero Galicia, e a estética deses 
tempos non tan pretéritos, estivo 
de novo presente nun documental 
do ano 64 que botou TVE-1 de 
madrugada. Ignoramos con qué 
criterio se programou o ráncio do
cumento, que no seu texto ofere
cía a retórica trunfalista e empala
gosa do ministéiro de información 
e turismo franquista. As imaxes ti
ñan un curioso interese mesmo 
n~stálxico,o de ver os tranvías por 
Vigo ou as faenas nos' peiraos de 
bai xa trinta anos. Pero moito nos 
tememos que emitiron ese docu
mental por non ter outro a man, 
despreocupándose do seu reseso 
tono. Ou igual pensaron que es
tando daquela Fraga de xefe deses 
mesteres turísticos (calculo) e es
tándoo agora no govemo galego, 
non era tan anacrónico o docu
mento.+ 

GONZALO VILAS 

Bieito Iglesias Araúxo 

111 

Música 
111 

Direito 
ao disparate 

L. E. Batallán: 
Eres unfármaco. 
Eres un fármaco, titula Luis Emi-·' 
lio Batallán seu último disco, que 
amosa a un cantautor reciclado, na 
procura do éxito imediato, recon
vertido a un idioma tan internacio
nal coma o español , mália reservar 
un reducido feixe de cancións no 
seu idioma orixinário, o mesmo 
que inmortalizou o seu primeiro 
disco, Ahí vén o Maio, como unha 
auténtica obra de arte. 

L. E. Batallan pon musica a versos de 
Carlos Croza (na foto) donde se evo
ca a Poe. 

Daquel album recupera Batallán 
un poema de C. E. Ferreiro, ao 
tempo que e atreve cos ver o de 
Carlos Oroza, no que e evoca a 
figura de Edgar Allan Poe. Xa que 
o disco vai do que vai, ben poderia 
escoller outros contido poético . 

Pero todo o 
mundo ten di-
reito a dispara-
tar, e en todo Amó ase 
caso, nesta sua 
terceira entre
ga, o polifacéti
co persoaxe 
amósase repre
sentativo dun 
numeroso es
pectro socioló
xico, que dá vi
da cada fin de 
semana amo
dernas salas de 
baile, esparexi
das ao longo e 
ancho do rural 
gal ego. 

representa
tivo dun 
espectro 
sociolóxico, 
que da vida 
~ada fin de 
semana a 
modernas 
salas de 
baile. 

Co condicionante daquel cantor 
·que interpretou a Rosalía, Curros, 
Cabanillas, etc., queda claro que 
este non é noso Batallán, cambiá
rono. • 

X.M.E. 
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Bernardo Máiz prepara un libro sobre a emigración galega en Euskadi 

As mulleres intégranse mellor na sociedade basca 
• DANIEL LÁZARE mulleres. "A explicación pode es

tar en que no País Basco as mulle
res teñen unha marxe máis grande 
de liberdade que na comunidade de 
orixe, apesar de a sociedade basca 
ser máis machista que a galega", 
opina Bernardo Máiz. 

As atitudes dos galegos emigra- . 
dos a Euskadi non son iguais, va
rían conforme a ·localidade de 
asentamento. Asi, en Llodio hai 
unha completa adaptación nun in
tre en que esta localidade alavesa 
se ve afectada pola crise indus
trial que toca tanto aos bascos co
mo aos emigrantes. Nas vil as cos
teiras de Lekeitio, Bermeo, Onda
rroa ou Pasaia, Máiz fala dunha 
língua franca euskaldum-galaica. 
Mentres os galegos que viven en 
Bilbao síntense bilbainos por riba 
de bascos, a marxe esquerda da 
ria, que abranxe as localidades de 
maior povoación galega, mantén 
unha atitude de apego á terra moi 
forte. 

As parcelas que os 
emigrantes galegos 
teñen en Barakaldo 
coñécese co nome de 
"las huertas de los 
gallegos". É un xeito de 
identificar a unha 
colectividade coa sua 
terra de orixe. Sen 
embargo os fillos dos 
que un dia sairon da 
Galiza teñen un xeito 
mo diferente de 
identificarse co país dos 
seus proxenitores, 
Evaristo, cantante de 
"La Polla Records", un 
dos conxuntos máis 
emblemáticos do rock 
radical basca introduce 
unha das suas cancións 
en língua galega. É un 
xeito de honrar as suas 
raíces. Son, como 
afirma Bernardo Máiz, 
galegos exercentes. 

Máiz aproveitou a sua estadia no País Basco para impartir un curso de galego no Centro Galego de Barakaldo. ANA TOMÉ 

A recollida de dados e a análise 
dos inquéritos que se repartiron 
entre un amplo número de gale
gos e bascos servirá como aporte 
estatístico para o estudo da emi
gración en Euskadi. O traballo, 
que se publicará no vindeiro ano 
leva o título de: "Galegos en Eus
kadi hoxe" e está subvencionado 
pola Secretaria Xeral de Rela
cións para as Comunidades Gale
gas do Exterior. Segundo manifestou o investiga

dor galego, os emigrantes varóns 
son máis receptivos á comunidade 
de orixe que as mulleres. Máiz in
tenta desentranar, a meio dun tra
ballo de campo, a mentalidade do 
ser galego en Euskadi. 

"Para os maiores de cuarenta e 
cinco anos, que naceron na Gali
za, o seu país segue sendo os seu 
referente principal. Son os que 
mostran unha maior atitude de 
apego", afirma Bernardo Máiz. 
Na segunda xeración, os que na
ceron en Euskadi, observa dous 
grupos: o primeiro que carece dun 
sentimento galego, é o maiorita
rio, mentres que o segundo sub
grupo, denominado co nome de 
"militáncia dupla" caracterízase 
polo feito de a sua vida moverse 

en ámbitos galegos e bascos. 

Pésie a todo, salienta, a comuni
dade galega distínguese por estar 
integrada na sociedade basca. 
Neste proceso xogou un papel re
levante o ensino e o deporte. Nos 
clubes de remo a maioria dos re
meiros non bascas son galegas. 
Mais este proceso integrador non 
sempre foi asi: "Até hai quince 
anos os galegas fumos "maketos" 
(nome despectivo co que se desig
na aos emigrantes que vi ven en 

Euskadi). Isto trocou, xa que no 
País Basca comezaron a coñecer o 
que era ser galega. Tamén hai que 
ter en conta os acordos de Brest, 
xunto a unhas atitudes ante a vida 
e costumes similares das duas co
munidades históricas". 

As mulleres 
prefiren Euskadi 

Chama a atención que os homes 
teñan máis apego á Galiza que as 

Na actualidade viven 54.000 gale
gas en toda a xeografia basca, ain
da que este número redúcese pau
latinamente e son moitos os que 
voltan para a terra. + 
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- HISToRIA DE GALICIA -

OS CONQUISTADORES MODERNOS 
MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA 

Un dos pontos escuros máis 
chamativos da historiografia 
contemporánea da Galiza é a 
falta de investigacións 
sobre o movirnento 
obreiro postas a 
disposición do leitor 
interesado. Con este 
libro queremos perfilar 
sinteticamente distintos 
espacios sociais do noso 
país (as vilas, o agro, o mar,~ · 
as cidades), e avantar no 
coñecemento de como as 
sociedades obreiras aparecen e 
se apañan neles. Como.se 
adaptan, en definitiva, á peculiar 

estrutura social e á 
idiosincrásia das e dos 

traballadores do mar e 
da terra. 

A 
EDICIÓNS 
AIJOSA!lllllA 

Á VENDA: 

1 ·2 -Historia de Galici.a 
F. Carballo, F. Senen, A. López Carreira, Luís Obelleiro e 
Bieito Alonso. 
31' edición / 10.000 exemplares. 

4 -A romanización de Galicia 
Felipe Arias Vilas. 
2ª edición I 6.000 exemplares. 

6 -Os irmandiños. Textos, documentos ... 
Anselmo López Carreira. 
2ª edición / 5.000 exemplares. 

EN PREPARACIÓN: 

3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 
5.- O Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 
7.- A igrexa galega, de Francisco Carballo. 
8.- A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 
9.- A desamortización, de Ramón Villares. 
10.- Historia económica contemporánea, de 

Xoán Carmona. 
12.- llngua e Historia, de Santiago Esteban. 
13.- Prensa e outros medios de comunicación, de 

G. Luca de Tena. 
16.- O Agrarismo, de Henrique Hervés. 
18.- O nacionalismo, de Xusto Beramendi. 
19.- Guerra civil e Resistencia antifranquista, de 
Bernardo Máiz. 
20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana e outros . 

--------------------------------
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A PEGADA GALEGA DE JUANA DE IBARBOUROU 

Ao mestre Francisco Fernández del 
Riego, no seu 8 aniversário, por ter si
do um dos poucos que, neste país do 
seu sangue, lembrou mais de umha 
vol ta a paisana Juana de América. 

A raíz do sangue galega de tanto 
personagem americano, pasto de 
relevo neste conflitivo V Centená
rio dos factos colombinos, e ca
drando com o seu centenário cré
mos oportuno dar algumha ·notícia 
da rela9om com a Galiza desta po
eta uruguaiana, de quem dixera o 
intelectual argentino Manuel Gál
v ez, no prólogo da primeira 
edi9om do seu primeiro livro, Las 
lenguas de diamante (Buenos Ai
res, 1919): "Quando na Espanha 
nom houvo, nos últimos tempos, 
umha muller merescente do nome 
de poeta, excepto a maravilhosa 
Rosalia de Castro, que escreveu 
em galega, nos países do Prata som 
várias as que exercem esse oficio 
com talento excepcional", entre 
elas Juana de Ibarbourou. 

Desque éramos pequenos no Uru
guai ouvimos dizer (assim consta 
por escrito em vários lugares) que 
Juana de lbarbourou era filha de 
basco-frances e, mais adiante que 
nacera em 1895; aquilo foi pronta
mente rectificado, isto só quando 
ela morréu, treze anos, foi que se 
descobriu - freqüente coquetería e 
nom só feminina!- que Juana fora 

.nacida tres anos antes daquela data. 

Curiosamente, ela naceu um 8-III 
(de 1892, data de 1917 em quemo
rreu o nosso Pondal) e morréu, 
com 87 anos, un 15-VII (de 1979, 
data de 1885 em que morréu a nos
sa Rosalia). Casou com o militar 
Ibarbourou (que si era de nome 
euskera, grafado e acentuado a 
francesa, sendo Ibarburu a versom 
correcta), cujo apelido ela adoptou 
dando lugar a confussom sinalada. 
E tivérom um filho só, morto há 
pouco, sem descendencia. 

E essa Juana de Ibarbourou que foi 
um pouco o mito da burguesía uru
guaiana, como o seu contemporá
neo Gardel come9ou sendo-o da 
classe popular (por suposto, so
branceados ambos polo procer na
cional do XIX, José Artigas); essa 
Juana que Borges definiu como 
umha mulher "de beleza quase alar
mante"; ese mito que eu, convizin
ho seu no Montevideu de 1963, pu
dem ter conhecido por umha ami
zade comum, se nom mo tivesse 
impedido a minha timidez adoles
cente; essa Juana que recebeu os 
centos e um galardons dos mais di
versos países, entre eles o de ser re
petidamente nominada para o N ó
bel; essa mesma Juana que viu os
seus livros traduzidos para tanto 
idioma; essa Juana, em fim, sabe
mos se chamava, oficialmente, Jua
na Fernández Morales, e por esse 
Fernández era galega: e chamada 
La Galleguita na infáncia e depois 
polo seu home. Pois galega, e da 
vila luguesa da Vila Nova de Lou~ 
ren9á era seu pai. Juana, ela mes
ma, reivindicou a sua oriundez em 
duas poesías: umha que come9a: 

"Patria de mi padre, luminosa y grande, 
oh, Galicia mía ... " 

e outra, intitulada Morriña, qu.e di: 

"Quiero sentirme, Galicia, 
recibida por tus gaitas ... " 

--mas nunca a Europa veu- , es
tranhamente nom recolhidas na 
Obra Completa de que dispomos 
aquí (Ed. Aguilar). 

Também aludíu a tal condi9on pu
blicamente, quando menos em ou
tras quatro ocasions: 

1ª) Em 1925 (quando, numha con
ferencia, que profere no Centro 
Gallego de Montevidéu, dá umha 
certeira visom, nada tópica, da nos
sa poeta nacional); 

}OSÉ Mª MONTERROSO DEVFSA 

2ª) Em 194 7 (no 
discurso da sua in
corpora9om a Aca
demia Nacional de 
Letras do Uruguai. 
quando di que seu 
pai, espanhol, lhe 
recitava a Espron
ceda e, cito textual
mente, "as doces 
queixas da sua na
morosa Rosalia de 
Castro -o sublin 
hado é meu, prose
guindo: nunca con
hecim festa maior e 
aí está o que pode 
chamar-se o génesis 
da minha voca9om 
poética": quanto 
dessa génesis. 
aponto eu, pode ha
ver, non já nas pa
lavras, mas no san
gue galego herdado 
do paí? Advirte-se 
ao longo todo da 
sua poesía essa vaia 
saudosa, esse fata 
lismo quase rosalia
no que tam bem de
fine a nossa velha alma colectiva); 

3ª) Em 1963 (em carta ao povo de 
Louren9á, quando se inteira de ter 
sido inaugurada nel a biblioteca 
pública Vicente y Juanita Fernán
dez, em homenagem a ela e seu 
pai galego: "Galega som até o 
sangue, tanto como oriental 
- gentilício tradicional dos habi
tantes da República Oriental del 
Uruguay- , tanto como oricula. 
Rosalía e Curros Henríquez ampa
rárom com o seu resplandor a lu
zinha dos meus versos america-_ 
nos. Gra9as a todos os meus gale
gas da minha con-nacionalidade e 
do meu sangue, da minha alma e 
do meu orgulho"). 

4ª) Em carta pessoal a Fz. del Rie
go -ver O rio do tempo, Ed. do 

Castro 1990, pág. 27- (na que di: 
"Como o Uruguai, a Gali za é a 
minha pátria; como os meus uru
guaios, os galegas som os meus 
com-patriotas. Aban9oados sejam 
Deus e meu pai, que me fijérom 
tam rica. Agora vós estactes a fa
zer-me farturenta. Que jeito de lhe 
dar felicidade a umha mulher que 
nom pudo chegar a conhecer fisi
camentea lonjana terra querida! "). 

Por último, e este é um dado pouco 
ou nada réparado, tivo Juana de 
Ibarbourou contactos muito espei
ciais, entre os galegas, con tres co
runheses: 

1) Um muito conhecido, Salvador 
de Madariaga, a quem ela lhe dedi
ca umha das 17 semblan9as dos 
seus Amados recuerdos, e que fijo 

da casa de Juana o atenéu da sua 
tertúlia com a intelectualidade uru
guaiana (umha noite dos anos 30). 

2) Um menos conhecido, o poeta 
Júlio Sigüenza, daquela emigrado 
em Montevidéu, a quem Juana lhe 
prologou --com palavras traduzi
das para. galego- o seu belo livro 
Cantigas e verbas ao ar, publicado 
na Corunha pala precursora edito
rial Nós, (1928); 

3) E um nada conhecido entre nós, 
mas si prestigioso intelectual no 
Uruguai, a onde emigrou de cativo, 
Prof. José Pereira Rodríguez 
(1893-1965): no seu ingreso na ci
tada Academia uruguaia ( 1956), 
foi Juana quem o recebeu e, tanto 
ela no seu discurso como el no seu, 
lembran as velhas e sustidas re
la9om intelectual e amizade pesso
al que os unem , concretadas um 
dia (1958) na colabora9om comun 
no livro de leitura para nenos e ra
pazes Canto rodado. 

Há mais de dez anos ti vem a sorte 
de fazer chegar a partida de baptis
mo de Vicente Fernández, junto 
com a testemunha do seu paisano 
D. Paco del Riego e umha presada 
de fotografias dos Jugare da infán
cia <leste emigrante, entre elas o 
seu Moínho de Palácios , a poeta 
argentino-uruguaia Dora Isella 
RusselI ... que morréu há pouco 
sem dar publicado a que seria pri
meira biografi cabal de Juana de 
América: com ela se contribuiría, 
nom apenas a divulgar tantos as
pectos nom sabidos ou mal sabidos 
da sua trajectória de primeira mag
nitude, mas também a real9ar, um
ha volta mais, a condi9om galega 
de umha das vozes supremas da lí
rica universal neste século ... quem 
nom desdenhou utilizar o portun
hol em vários trechos da sua obra 
em prosa, acercando-se, também 
por este caminho, a cultura ascen
tral do seu pai galega.+ 

------------~~~~oomw~~~~1~------------
Cabo Home, 
un mergullo 
naldade 
Média galega 

O Cabo Home é a ponta da penín
sula do Morrazo, desde onde se pi
llari coa man as illas Sías e se en
xerga un amplo horizonte oceánico. 

Pedra do Home é unha pedra alta 
da illa de Sagres, na boca do mar 
de Arousa; o Alto do Home e o Ho
me de Bocelo son os nomes de dous 
cumes lugueses, tespeitivamente, 
na Póvoa do Brollón e en Vilalba. 

Ternos que engadir .á lista vários al
tos ou penedos do "home" na vici
ña Asturias, amén da simbólica 
Portela de Homem, na raía de Ou
rense con Portugal, no cerne dos r 

agrestes e belos lugares do parque 
nacional da Serra do Gerés. 

A preferéncia deste nome de "ho
me" por lugares altos e pontos de 
profundos horizontes, é o que nos 
leva a supor unha relación deste 
nome coas alturas ou penedos. 
Non van por ese camíño as opi-

nións recollidas polo dicionário 
portugués de Machado, que máis 
ben enverea por unha relación do 
nome coas águas, velai as suas pa
labras: 'Homem, rio da província 
do Minho, afluente do Cádavo; ri
beira tambem do Minho, afluente 
do Támega, tamem se chama rio 
Homem ... O topónimo "Homem" 
tem origem oscura, ja que a hipó
tese do P. Arlindo R. da Cunha (do 
latim AMNE-) parece pouco pro
vável; talvez se deva ao precéltico 
ONNO, OMNO , nome de rio tal 
vez ligur, confundido cCJm o latim 
horno e, por este, tornado Homi
ne-. Em 960: "Riuulo homine" e 
"omine" em 1154." 

A nosa teíma de relacionar o nome, 
máis que coas águas como suxere 
o Machado, coas pedras e os mon
tes, lévanos a matinar se o nome 
deses ríos portugueses non proce
derá do nome das alturas ou porte
las onde nacen, e non á inversa. 

Seguindo este fío de pensamento, 
chegamos a pensar se no_n procede
ria do latin "Moene-is", co sentido 
de tríncheira, parapeto ou muralla 
que poderia cadrarlle ben ao feitio 
dos cantís e barranqueiras naturais 
que configuran a paisaxe, tanto da 
Portela de Homem, coma da nosa 
morracense ponta. 

Despois de moitas revirivoltas 
mentais, na procura da palabra 

orixinária do noso topónimo, che
gamos á conclusión de que a pala
bra "home" nen procede de rios , 
nen de penedos, nen de fortifica
cións naturais nen artificiais, sig
nifica, simplesmente iso, home!, 
ou séxa, ser humano; iso si nun 
certo senso, que irnos esclarecer a 
seguir: a chave estaría na paisaxe 
toponímica da montuosa penínsu
la do Morrazo, e dánola a relación 
con outros nomes viciños. Ali te
rnos a "Costa da Vela", deitada so
bre o alto do Pacho, a aldea de 
Donón, os montes e praia de Meli
de, e por fin o cabo Home ou Ca
bo D'ome. 

Pacho e Vela, son nomes que nos 
están a falar de vixias e asexos so
bre o mar tenebroso. Mais, cando 
comezou o mar a ser fonte de peri
gos? Non debeu ser nos tempos de 
·romanos, gregos e fenícios, onde 
era camiño de comércio e relación, 
senón que a Galiza temeu o mar 
cando a chegada, todas as primave
ras, dos temíbeis "homes do norte", 
do "furore normandorum" que reza
ban as ladaiñas, ai foi cando a costa 
da nosa terra se inzou de fachos, ve
las e esculcas. Vamos atender ao 
feitio ben medieval <lestes nomes, 
DONÓN, MELIDE e HOME. 

Como non é casual que eses nomes 
coincidan coas tres categorias que 
verteoran a sociedade da alta idade 
média galega: DOMINUS, MILI-

TES e ROMINES, quer dicer, se
ño_res, soldados e povo chan. 

Se a nosa tese é certa, velai escrita 
na toponímia, un anaco da nosa 
história pasada. Como nos informa 
F. López Alsina, no seu traballo 
"La ciudad de Santiago de Com
postela en la alta edad media" : 
Obispo Hermenexildo comía rode
ado dos seus cabaleiros; "Altera 
ergo die cum militibus suis inter 
epulas sedenti". Sinando II mo
rreu combatendo co seu exército 
en 968. Crescónio combateu tamén 
aos normandos coa sua milícia. O 
asasinato do bispo Gudesteo acon
teceu en última instáncia do seu 
intento de "dignitates e honeres 
hujus Apostolicae Ecclesiae ad 
statum rectitudinis promovere" . O 
próprio pai de Xelmírez era un te
nente do castelo de Honestum, des
de o que governaba Íria e toda a 
Amaea ... atribuía ao bispo Sisnan
do II a perda das posesións do 
Salnés, entregado aos "milites" 
que defendían o território das in
cursións dos nomarmados." 

Estamos pois, no Morrazo, que per
tence á Sé Compostelana, na Alta 
Idade Média, áli ternos o lugar de 
DONÓN, onde radicaría o "domi
nium" ou señorío, que delega nun 
"milite" a custódia dos montes e 
praias en volta, que dai tomaran o 
nome de MELIDE, este caudillo 
militar, como bon estratega destaca 

no ápice da península, no lugar on
de hoxe está o faro, un vixia, un ol
dado raso, ou exa un HOME no la
bor de centinela permanente obre o 
estreito entre o continente e o mar. 

A mesma teoría erviria par o 
"HOMEM" da Portela portugue a, 
esculcando desde o privilexiado lu
gar en que hoxe está o paso fron
teirizo, com ampla enxergadas á 
terra de Lóvios e do Gerés. 

Na idade média, os "homines" era 
o sector humano básico que consti
tuía as vilas e os labregos. 

No exército, ainda hoxe, a un sol
dado díselle, simplesmente, un ho
me. Ese sentido da equivaléncia en
tre home e centinela ainda está pre
sente no noso galego actual, pois a 
nosa rapazada, sabia moi ben que o 
"home das mazás" ou o "home das 
cereixas" tiña unha función moi se
mellante á do noso "home" medie
val de v_elar pola integridade das 
frutas ante o corso xuvenil. 

Do mesmo xeito que o noso centi
nela ou "home" medieval ficou re
xistado na toponímia galega dando 
testemuña de toda unha época, ta
mén os outros protagonistas da his
tória, MILITES e DOMINUS, dei
xaron as suas pegadas nos nomes 
da nosa terra, mais iso vai ser 
asunto para outro dia. + 

CESAR VÁRELA 



Mel 
Producto galega que canta co seu propio organismo de 
protección para garantir a mellar calidade do mercado. 

Galicia diferenciouse sempre dq resto das rexións pota 
boa calidade dos seus productos. 
Productos de primeira como o mel, que goza dun gran 
prestixio mundial, e que ternos aquí para o noso deleite 
e disfrute. 
Nestas festas non te conformes con imitacións, merca 
mel de Galicia. 

se é de Galicia. 
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O trinque Televisión 

Apocalipse 

axenda 
la, enfrentandose aos 
efectos dun ciclón, o in
farto do actor principal, 
Martín Sheen; e á nula 
cooperación do exército 
do seu pais. O· guión tó
mase directamente da no
vel a de Joseph Conrad; 
O corazón das tebras. 

A sombra 
do actor 

cars á me 
llor pelícu
la, director. 
actores e 
guión. Tra
ta da refa
ción entre 
un tiránico 
director te
atral e o 
seu serven
te durante a 
II Guerra 
Mundial. 

Trapécio 

Lollobrigi
d a, Tony 
Curtís e 
Katy Jura
do . A his
tória, que 
se desenro
la nun cir
co, vese 
potenciada 
pola credi
bilidade de 
Burt Lan
cas.ter, que 
antes de 
actor fora 

La Historia después del fin de la. 
historia. Ensaio breve 
realizado por Josep Fontana 
editado recentemente por 
Crítica. Imprenscindibel para 
licenciados en história e moi 
recomendabel para todos os 
demais lectores. Nun estilo 
sintético e claro dá repaso ás 
últimas correntes de 
pensamento e chama a unha 
nova ciéncia crítica 
"globalizadora e 
politizadora" . Análise certeira 
para un tempo de dúbidas, 
ou de "fronteira", .segundo o 
termo que utiliza o próprio 
Fontana. 

Venres 15, en Gran Ci
nema da TVG. Título 
orixinal Apocalipse Now. 
Realizada por Francis 
Ford Coppola en 1979 
con Martin Shenn, Mar
lon Brando, Robert Du
vall e Frederic Forrest 
coma intérpretes. Ade
mais de ser un dos filmes 
máis impresionantes da 
história do cine, Apoca
lipse é seguramente o 
maior alegato anti-beli
cista aportado polo cine
ma cunha dimensión mo
derna, no que atinxe á 
ideia dunha guerra total. 
Francis Ford Coppola, 
tardou tres anos en roda-

Sábado 16, en Butaca Es
pecial da TVG. Emítese 
en versión orixinal subti
tulada. Dirixida por Peter 
Yates en 1983, con Albert 
Finney, Tom Courenay, 
Edward Fox e Zena Wal
ker no reparto. O filme 
foi nomeado para os Os-

Domingo 17, en Entrada 
Libre da TVG. Director: 

1rapc(1:--1a. para conse
guir cotas dramáticas 
poucas veces acadadas 
baixo _da carpa dun cir
co. + 

Convocatórias 

Curso de 
máscaras de 
papel maché 
O vindeiro Luns 18 comeza 
en, Vigo, o curso para adul
tos, de fabricación de más
caras de papel machacado 
no Taller Abracadabra. 
Poderanse aprender os pro
cedi mentos para a fabrica 
ción do material a partires 
de periódicos usados e ou
tros materiais ao alcance de 
todos e de uso cotián, asi 
como diversos modos de 
confección de mácaras para 
vestir ou para decora r. O 
Taller Abracadabra leva 15 
anos usando estas técnicas 
polo que ten unha gran ex
periéncia na creación artís
tica a partires do reciclaxe. 
Para aceder o curso ou 
máis información chamar 
ao: (986) 22 57 18; ou pre
sentarse no taller (Rep. 
Arxentina, 24), e perguntar 
por Castro Couso ou Ana 
Pasarín. 

Mascota do 
Ateneo Sta. 
Cecília de Marin 
O Ateneo organiza un con
curso de deb ux os 
coa finalidade de 
acadar unha masco
ta. Poden participar 
todos aqueles que o 
desexen, sen límites 
de idade. Os debu
xos ent regara nsc 
nun so porte no n 
maior de 40x50 cm. 
A técnica a empre
gar pode ser calque
ra, e todos os debu
xos concurrirán 
nunha mesma cate
gória. Hai tres pré
mios, sen especifi
car: un primeiro, un 
segundo e un ter
ceiro. Para partici 
par hai que remitir o 
debuxo á secretaria 
do Ateneo Sta. Ce
cília de Marin . 
R/Caracol, 36, bai 
xo . Cos d ado s do 
autor no reverso do 
debuxo, antes do 8 
de Febreiro. A en
trega de prémios te
rá lugar Venres, 15 
de Febreiro, na sá 
de exposicións do 
Ateneo. 

Prémio A 
Peneira de 
Relatos curtos de 
humor 
Convoca Egasur.S.L. , edito
ra da A Peneira. O tema é 
libre en calquera das va
riantes do xénero. Os traba
l los deberán presentarse 
mecanografiados a dobre 
espazo e a unha soa cara, 
non poderán exceder os 15 

fólios , nen ser menos de 1 O, 
quedando suxeitos ás se
guintes medidas: 60 caracte
res por fólio e 32 liñas por · 
fólio. O prémio constará 
dunha dotación económica 
de 100.000 pta. e un ha figu 
ra alegórica confeccionada 
para a ocasión . O xurado 
poderá considerar un máxi
mo de catro finali stas que 
recibirán unha figura alegó
rica e poderán fomar, xunto 
co gañador, o corpo dun li
bro que incluirá as obras ga
ñadoras dun concurso para 
ilustraren os relatos. Os dez 
primeiros poderán ser publi
cados en A Peneira, se o xu
rade o recomendara . Para 
participar hai que presentar 
os traballos por cuadriplica
do, baixo un lema e cun so
bre lacrado cos dados do au
tor, na sede central de A .Pe
ne ira (Paseo Matutino, 1-1 º. 
36.860 Ponteareas) ou por 
correo ao apartado 87 de 
Ponteareas. Non se devolve
rán os orixinais aos que lles 
afecte a posibilidade de se
ren publicados, o resto po
derán retirarse na sede so
cial de Egasur. O prazo de 
e ntrega remafa o 15 de 
Marzo de 1993. · 

Certame de 
Narración 
Erótica. Máquina 
de Vapor 
Convoca a Asociación 
Universitária Eis. Poderán 
concurrir todos os .univer
sitários galegos e residen
tes na Galicia . A temática 
das narracións deberá tocar 
o sexo en calquer das suas 
manifestacións . Os escritos 

han de estar en ga lego e 
cunha extensión entre as 
tres e dez follas mecano
grafadas a dobre espazo 
por unha cara . Presenta
ranse por triplicado nun so
bre pechado no que figura-

. rá un lema ou pseudónimo; 
no interior haberá outro so
bre no que figuren os da
dos persoais do autor. O 
prémio é único de 25.000 
pta, e o traballo ganador 
publicarase no número de 
primavera da Revista Eis. 
Os traballos pódense entre
gar na porteria do Colexio 
Maior Universitário Rodrí
guez Cadarso, ou remitirse 
a: I Certame de Narración 
Máquina de Vapor. CMU 
Rodríguez Cadarso, Cam
pu s Universitário. 1.5706 
Santiago . Antes do 14 de 
Febreiro de 1993. 

Curso 
de iniciación 
á fotografia 
Organizan os Colectivos da 
Mocedade Traballadora Ga
lega, (CMTG-CIG). Trata
ranse temas como: enfoque, 
velocidade de obturación, 
abertura de diafragma, tipos 

de película, como ca
rregar a cámara e ou
tro s. O curso será 
impartido por Serafín 
Rodrígue z Trasho
rras, fotógrafo profe
sional e diplomado 
en técnicas de vídeo 
e TV. Paralelamente 
impartirase un curso 
de revelado en bran
co e preto, onde se 
tratarán temas como: 
mestura de líquidos, 
fase de revelado, fase 
de po sitivado , etc. 
Os cursos desenrola
ran se os me ses de 
Xaneiro e Febreiro, e 
o horário será fixado 
polos asistentes. Para 
máis información di
rix irse aos locais dos 
CMTG-CIG, r/Gene
ral Franco, 7, l º D. 
Lugo. 

II Xornadas 
de Meio 
Mariñó e 

sARxA Acuicultura 
Son 1 O charlas sobre 

cultivos e patoloxias de dis
tintas espécies. Realízanse 
na Sá de Conferéncias O 
Castro (O Castro, Sada) , e 
empezan as 7 do serán. O 
21 de Xaneiro, Gonzalo Al
varez falará da Xenética 
dos moluscos. 

II Prémio 
de poesia 
Martin Codax 
Organiza Bodegas de Vilari
ño en colaboura co Conce-

Carlo Reed. Intérpretes: 
B urt Lancastter, Gin a 

llo de Vigo e a Editorial Ga
laxia . Pódense apresentar 
todos aqueles que o desexen 
coa condición de que os ori
xinais sexan inéditos, non 
participen en outro certame 
e estean escritos en galego 
normativo oficial . O prémio 
é único de 500.000 ao me
llor libro de poemas. Tema 
libre de extensión mínima 
c incocentos versos. Os tra
bal los pres en tara n se por 
cuadroplicado, mecanogra
fiados a dous espácios en: 
Editorial Galaxia, r/ da Re
conquista, nº l. Vigo. Antes 
do 23 de Xaneiro. 

1 Prémio 
de poesia 
O Grelo 
Organiza a Sociedade Gas
tronómica e Cultural O 
Grelo . O prémio é único de 
250.000.- Poden concurrir 
todos os que o desexen, 
sempre que os poemas este
an en Galego. Tema libre, 
extensión mínima 400 ver
sos e 200 folios por unha 
cara, mecanografiados a 
dous espácios. Para con
cursar, mandar traballos, 
por quintuplicado e baixo 
plica a: Sociedade Gastro
nómica e Cultural O Grelo. 
Mesón O ' Pedrega l. R/ 
Dou tor Gasalla 29. Lugo. 
Para máis información cha
mar ao (982) 2 1 11 40. O 
prazo de admisión remata 
o 30 de Abril de 1993. 

Camiño 
de Santiago. 
Concurso 
de obras teatrais 
inéditas 
Convoca a S.A. de Xestión 
do Plan Xacobeo, con tres 
categorias: Teatro profi
sional, teatro escolar 
(adaptada aos últimos cur
sos de EXB e primeiros de 
ensino meio) e teatro de tí
teres. O s prémios: 
3.000.000 e un accésit de 
1.500.000 para teatro profi
s ional ; 1.000.000 e un ac
césit de 500.000 para teatro 
escolar e 500.000 e un ac
césit de 25 0.000 para títe
res. As obras han ser inédi
tas e estar escritas en gale
go normativo oficial oú en 
castelán. O tema ha gardar 
a lg un tipo de relación co 
camiño de sant iago 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. De
partamento de Cultura e 
Programas. (Concurso de 
obras teatrais). R/ dos Fe
áns, nº3, baixo. 15706 San
tiago. Para máis informa
ción (98 1) 595939 / 
595936 e 902 199300. • 

Anúncios de balde 
Vendo metrónomo sen uso. Chamar 
en horas de traballo ao: (986) 30 38 58. 
Perguntar por Padin. 

Seguimos na brecha co noso si nxelo 
proxecto de ir descubrindo paseniña
mente a Celtia e a sua história para 
vós a traves da nosa revista Camiño 
Real. Servimos o recen te número 2 
contra xiro postal de 500 pta, ou os 
dous números existentes e ... algo máis 
por 1000 pta. Pedido a: Viaxes Célti
gas. Apartado 1364, sucursal l. 15.007 
A Coruña. 

Procúra-se sócio interesado no finan
ciamento dunha empadillaria ou fei
tura de filloas ao estilo das famosas 
pizzas italianas. Primeiro fariase unha 
para logo se espallaren cando se fixeren 
conhecidas. Os produtos á venda habe
rian ser de orixe galega e a bebida sen 
alcool. Ao lado instalaríase un autoser
vício cunha ampla representatividade 
dos nosos produtos. Interesados chamar 
ou escrever a: José Manuel López Igle
sias (Enxeñeiro e advogado). Apdo: 
55094. 28880 Madrid. Teléfonos: (9 1) 
639 46 87, 507 35 30. 

Regálanse cadeliños e cadeliñas. Cha
mar ao (986) 49 05 58, de 20 a 22 h. 

O Colectivo Ecoloxista Biotopo pon a 
disposición de todos aquele /as interesa
dos/as, carbaJlos (Quercus robur) de 2 a 
4 anos, cultivados nos seus viveiros fo
restais. As árbores serviranse os Sábado 
pola mañá, prévia cita. Admítense encar
gos para o ano que ven. Prezos ecolóxi
cos e prezos especiais para institucións. 
Información no teléfono-fax: (981) 63 65 
98, de Luns a Venres entre as 19 e 20 h., 
perguntar pola Comisión Forestal. 

Véndese máquina de escreber nova, 
Olivetti letrera J 2, 10.000 pta. Chamar 
ao (981) 28 65 53, e perguntar por Luis. 

Estamos a organi zar unha exposición 
de Xove Humorismo Gráfico Galego. 
Se a tua obra ve a luz en publicacións 
de escasa difusión ou permanece inédi
ta e che interesa participar e/ou colabo
rar na nosa Revista Eis, contacta con
nosco antes do 15 de Xaneiro: Asocia
ción Eis. Colexio Maior Rodríguez Ca
darso. Praza de Rodríguez Cadarso, 
s/n. Campus Sul. 15706 Santiago D. C. 

A nova Agenda 1993 de Mulheres 
Nacionalistas Galegas, qu e fa:i um re
passo da vissom da mulher galega ao 
longo da história, pódese conseguir em 
librarías ou pedindoa ao apartado 308 
de Vigo, ao ·preiro de 1000 pta. 

A Asociación de Solidaridade Galego
Cubana Curros Enríquez, ven de reali
zar outro envio de axuda humanitária 
(medicamentos, calzado, roupa, alimen
tos infantis e material escolar). Estase 
preparando un novo envio, polo que se 
require colaboración. Interesados poden 
recibir máis información chamando aos 
teléfonos: 635769, 271812 e 626362; co 
prefixo da Coruña. 

Véndense cruceiros e demais traballos 
en pedra. (986) 70 23 02. 

Fanse cuñas publicitárias para 
festas. Megafonía móbil. Atraccións. 
Oberturas de espectáculos. Montaxes 
musicais etc. (986) 29 30 48. 

Teatro 

Variedades na NASA 
Dia 23, na Nave de Servícios Ar
tísticos de Santiago. Espectáculo 
de cabaret. 

O camiño das estrelas 
Días 15 e 16 na Nave de Servícios 
Artísticos de Santiago. Da man da 
compañia Elsinor Teatro, formada 
por Manuel Lourenzo, X. Pisón, 
Lino Braxe e F. Maceiras. + 

Verbas cruzadas 

SOLUCION AO ANTERIOR: 

Un. Masiva. Fan. Mar. C. Am. Pe
nedo. Nono. An . R. Aro. Tremo. 
Ana. Asís. Dr. Can. No. U. Mac. 
Ro. Raid. Sura. As. Acosar. les. 
Lar. Sa. Eros. L + 

Gostaria topar alguén que tenha grava
dos filmes en VO da secirom Butaca 
especial da TVG para inter-cámbio. Ti
no Prego. Santiago de Chile 29 A, SllB. 
15.706 (Santiago). 

Aluga-se local amplo en Ribeira, 25 
m1, con grandes xanelas exteriores e 
con lugar para rótulo. Perto da Casa do 
Concello, r/ Otero Pedraio (Edificio 
Atane ). Chamar ao (981)871216 en 
horas de escritório. 

Temo livros portugueses, ecoloxis
mo, liberación e música popular (dis
cos e CD). Pide os catálogos temáticos 
á: Libreria Sírius, Travesía de Vigo 17, 
36206. Vigo. (986)279855. 

Fa ite suscr itor da revista O Tran 
Vía. Receberás a revi ta pontoalmente 
por correo. Cota de u crición 1.000 
pta., 4 números ao ano. Mandar peti
ción a: Tran Vía Colectivo, Apanado 
de Correos 136, 36480 O Porriño. 

egócio anticapitalista con vocación 
cooperativa busca sócios capitalistas 
para a sua expansión. Pódese partici
par desde 300 pta. ao mes. Interesa
do /as , dirixirse a Librería Sírius, Tra
vesía de .Vigo 17, 36206. Vigo. (986) 
27 98 55. 

Rata Subversiva Distribuidora Alter
nativa é un proxecto de di tribución 
de material autoxe tionado e alternati
vo (publicacións contrainformativa 
chapas, camiseta , libros e mú ica anti 
comercial), dando empre prioridade o 
material autoproducido por grupo , e
lo non comerciais e colectivo que le
ñen outra iniciativa á marxe do ·i te
ma. Se e tá intere ado ou quere pe
dir catálogo escreve a: Triñan N 60. 
15938 Boiro. 

Vendo di cos e casete de calquer do 
3 LPs do grup de rock alicantino Ba
dana . O cuarto LP editara e pr xi ma
mente. Tamén vendo gravación de cal
quer LP de Fu.xan os Ventos. Contra-re
enbolso. Escreber a Manoel Bello Sal
vado. Rua da Igrexa n 9, 15685 Xan
ceda-Me ia. A Coruña. 

Por cámbio de actividade véndese fur
goneta F iat Fiorino-0. 18 me e , 
800.000 p~a. Telf. (986) 43 38 30, pre
guntar por Lo la. 

Vendo amplificador PEAVEY de 15 
\Vatios. (AC/DC). Sen uso. Razón, 
(986) 30 38 58 en horas de traballo. 
Perguntar por Padin. 

Xa estamos en Barcelona: P.P.G. (Pro
dutos Patrióticos Galegos). Venda e 
distribuizón de produtos da terra de alta 
calidade a prezos sen competéncia: ca
misetas, bandeiras, pegatas e outros ob
xectos imprescindíbeis para calquer ce
lebración patriótico-reivindicativa. Se 
queredes contactar connosco, non lle 
dedes máis voltas e escrebede a: Dores 
Asorei Veiga. R/ Ausiás March, 130, 22 

1 ª· 08013-Barcelona. 

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 re
belarse contra él, en feito de insumisión? 
Respostas ao Apdo 305. Vigo. Asocia
ción Antipatriarcal. • 



Música 

Orqu~stra Sinfónica 
de Odense 
Dia 15, ás 21 h, no Auditório de 
Galicia en Santiago. Conta con Mi
chaela Fukakova no violonchelo e 
con Edward ·serov na dirección. O 
programa inclue pezas de N. Rims
ki-Korsakov, A. Dvorak e C. Niel
sen. Prezo 1.500 pta. 

Orquestra Nacional 
de España 
Dia 22, ás 21 h, no Auditório de 
Galicia en Compostela. Baixo a di
rección de Luis Remartínez e con 
Joaquín Achucarro no piano, inter
pretarán obras de N. Rodeiro (No 
Camiño), E. Grieg e Beethoven. 
Prezo 2.500 pta. 

Cadros 
dunha exposición 
Dia 20, na Sá de Conferéncias do 
Centro Cultural Caixavigo e dentro 
da programación do ciclo audiovi
sual O pracer da música, comen-

Cme 

ia Láctea. 
O cine das viaxes 
Ciclo de cine que ten lugar no Tea
tro Principal de Santiago, con tres 
pases diários, ás 18, ás 20, l 5 e ás 
23 h. Por esta orde: dia 15: Paxari
ños e paxarracos de Pier Paolo 
Passolini; As viaxes de Sullivan de 
Preston Sturges e Un puñado de 
pó de Charles Sturridge. Dia 16, 
proxectan: A viaxe dos malditos 
de Stuart Rosenberg; Ao final da 
escapada de Jean-Luc Godard e As 
cartas de Alou de Montxo Armen
dáriz. Dia 17: Paisaxe na neboa de 

Publicacións 

A Motora 
O número cero da Motora, revista 
de inf<Jrmación xeral dos 
Canedos, saiu a rua co mes de Xa
neiro. A publicación inclue, entre 
outros, artigos sobor do berbere
cho e do espólio do noso patrimó
nio artístico; tamén contén duas 
entrevistas unha co Conselleiro de 
Pesca e outra con Chano Piñeiro. 
A Motora, tenta ser un méio de 
comunicación e información dos 
pobos da Ria de Muros. Pódese 
conseguir ao prezo de 300 pta., 
pedíndoa á Asociación Cultural 
Canedos. Esteiro, (Muros).• 

tado polo musicólogo Juan Pérez 
Comesaña. A obra de Mussorgsky 
é interpretada baixo a dirección de 
Vladimir A~hkenazy, que nesta 
ocasión tamén toca no piano. 

Pop Crash Colapso 
Dia 21, na Nave de Servícios Ar
tísticós (NASA) de Santiago, pre
sentación do grupo basco 

Stuttgarter Klaviertrio 
Dia 18, no Centro Cultural Caixa
vigo, concerto organizado pola So
ciedade Filarmónica. 

Opera de Minsk 
Día 19, no Centro Cultural Caixa
vigo e dentro do programa de Vi
gocultura'93. Interpretarán a Tosca 
de Puccini. 

The London Virtuosi 
Dia 21, no Centro Cultural Caixavi
go coa colaboraciónd o Concello . 
Concertino de John Georgiadis.+ 

Theo Angelo
po u los; As 
cartas de Alou 
e O submari
no amarelo de 
George Dum-
ming. Día 18: 
O submarino 
amarelo, Un 
puñado de pó e 
A viaxe dos 
malditos . To
das en versión 
orixinal subti
tulada, agás As 
cartas de Alou, 

• que non está 
subtitulada. 
Prezo 200 pta. 

A Ollada 
Cinematográfica Il 
Ciclo de cine no Salón de Actos do 
Colexio Maior Universitário Fon
seca. Dia 20, Mércores, ás 20,30 h, 
proxectarase a película Má sorte, 
de Leos Carax. Entrada libre.+ 

Festas 

. .. e romarias 
Dia 15, Venres, en Filgueira e La
lin. Dia 20, Mércores, en Souto
m aior e Aldán (Pontevedra); o 
mesmo dia Romaria de San Bastián 
do Pico Sacro en Boqueixón (A 
Coruña).• 

axenda 
Exposicións 

Xavier Miserachs, na Casa das Artes de Vigo . 

Galicia Terra Nai 
Até o 23 de Xaneiro, fo
tografia na Estación Ma
rítima da Coruña. Orga
niza o Consello da Cul
tura Galega. 

Colectiva 
Na Sá da Asociación de 
Artistas da Coruña. Mos
tra de obras en pequeno 
formato de 112 artistas. 

Galicia e América 
No Pazo de Fonseca en 
Compostela. A mostra 
recolle cinco séculos de 
relación con América. 

Pepe Barxa 
Até o 6 de Febreiro, na 
Galería Sargadelos de 
Santiago. Debuxos. 

Así é Compostela 
No Bar Rua Nova e no 
Bar Feixóo, de Santiago, 
até o 15 de Xaneiro, fo
tografias de Xan Muras e 
da Asociación de Viciños 
do Casco Antigo. · 

Eugenio Granell 
No Auditório de Galicia 
en Santiago. Pinturas. 

Paco Rojas 
Pintura na Galería Mu
seum do Ferrol. 

A Muralla 
de Papel 
No Arquivo Histórico 
Provincial de Lugo, a 
evolución da Muralla de 
Lugo fundamentada coa 
información do arquivo. 

IX Certame 
de Pintura 
Obras na Biblioteca Pú
blica do Concello de 
Cambre. 

Casa da Cultura 
de Noia 

Moncho Borrajo, na Nova 
Sala de Exposicións de 
Caixavigo. 

américanos, e Flora das 
Indias. 

Pintores 
saharauis 
Na Casa da Cultura de 
Monforte. 

Xavier Miserachs 
Até o 14 de Febreiro, de 
18 a 22 h de Luns a Ven
res, de 12 a 14 e da 19 a 
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Pax1 nas coordenadas por· 

IAGO LUCA 

22 h Sábados e de 11 a 
14 h Domingos e festi
vos, na Casa das Artes 
de Vigo. Fotografia urba
na na Catalunya, desde 
1952. 

1 Escrita das 
árbores 
Até o 6 de Febreiro, de 
11,30 a 13,30 he de 19,30 
a 2130 h, na Galería Abel 
Lepina de Vigo. Pinturas 
de Antón Patiño. 

III Fotoviaxe 
do Verán 
Até o día 16 de Xaneiro 
na Casa da Xuventude de 
Vigo. Mostra das obras . 
participantes no certame. 

Mancho Borrajo 
Até o 21 de Xaneiro, na 
Sá de Arte Caixavigo. 

Pintura postcubista da 
man de Moncho Borrajo. 

Arturo Baltar 
Até finais de Xaneiro, 
de 19 a 22 h. (de 12 a 
14 h. Domingos e festi
vos). Esculturas na Sala 
de Exposiciones Caixa
vigo. 

Luís Romero 
Acuarelas e óleos na sá 
da nova estación de Vigo. · 

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

Colectiva 
Monstra de pintura na 
Galería Marga Prada de 
Ourense. 

Pirituras 
da Terra Cha 
Na Galeria Rebeca de 
Ourense. Mostra de pin
turas e esculturas de Da
niel Piñeiro. 

Natália Rodríguez 
Oleos no Studio 34 de 
Ourense. 

Galegas, as mans 
de América 
A partires do 16, Sábado, 
na Casa da Cultura de 
Vigo. Fotografía e obxe
tos variados sobor os ga
legas en América. 

Lugonova 
Obras dos 66 artistas 
participantes no certame 
na Casa da Cultura de 
Burela.+ 

Acolle duas mostras, 
América tece que tece. 
composta por tapices Pepe Banca, na Galerla Sargadelos de Santiago. 

NTA u CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Nos campos de Noia cada 
vez resulta máis difícil 
atapar mulleres traballando 
no campo protexéndose do 
sol cun sancosmeiro. Este 
chapeu de palla e asa 
ancha está considerado 
como un dos mais 
elegantes do país galega. 
Apesar de levar o nome da 
parróquia de San Cosme, 
paradoxicamente nunca se 
confeccionaron neste 
lugar. Na actualidade só 
existe algunha produción 
na parróquia de San 
Orente situada a 12 Km. 
da vila de Noia. A 
elaboración dos 
sancosmeíros sempre 
etivo en mans de mulleres 
que combinaban os 
labores do campo e.os da 
casa e chegada a noitiña 
roubábanlle unhas horas 
ao sano para engadir 
alguns cartas á resentida 
economia familiar. 
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A elegáncia dos chapeus de Noia 
O sancosmeiro unha tradición que esmorece 
• AMANDA ÁLVAREZ 

E n San Orente vive Segunda Bu
ján, con 67 anos leva máis de 

52 mazando e trenzando a palla dos futu
ros sancosmeiros que ela elabora na tran
qui lidade da noite, cando todos durmen 
ou cando o campo e a casa non precisan 
da sua atención. 

seca e bonita. Mazadas as pallas trénzan
se utilizando as xemas e uñas dos dedos, 
proceso ás veces doloroso que pode facer 
perder a pel máis débil. O cordón ou tren
za de palla debe ·medir 30 metros e coser
se en círculo cunha madeixa de fio de ma
riñeiro impregnada previamente coa cera 
das abellas que se merca na farmácia. Es
te cosido debe facerse con habilidade co 

fin de non ennudar ou ensari-
llar a palla, o que produciria 
un mal efeito na estética do 
sancosmeiro. Rematada a 
trenza e o cosido, ribetéa- · 
se o sombreiro .cunha es
treita tita negra no borde 
e unha máis ancha na 
base. 

Distintos prezos 

O sancosmeiro non 
cámbia de modelo 
pero si de prezo, 
segundo o tama
ño e o tipo de 
trenza. Un san
cosmeiro de 
trenza fina 
pódese mer-
car por 
4.000 pe
setas , o 
de trenza 

máis grasa por 
2.000, e mesmo máis 

baratos apesar do longo pro-

ceso de elaboración que supón, como mí
nimo, toda unha semana collendo e pau
sando o sombreiro várias horas ao dia. 

Os intermediários son , como case sem
pre, os que máis gañan en calquer sector 
da economia sumerxida, pero neste caso 
é sangrante cando a estas mulleres !les 
chegan a oferecer cincocentas pesetas 
por un sombreiro que elas venden na por
ta da casa por 2.000. 

O sancosmeiro ten pouca saída comercial, 
a non ser por esas compras esporádicas 
de turistas que mercan algun para adornar 
o corredor da casa, ou dos grupos folclóri
cos que o necesitan como elemento princi
pal do traxe tradicional da comarca. O res
to da produción, que té;impouco é moita, 
permanece no faiado á ~spera dunha ex
posición de artesania que nunca chega. 

A confección do sancosmeiro periga. Os 
re'sponsábeis da conservación das vellas 
tradicións galegas deberian facer todo o 
posíbel por recuperar e incentivar un tra
ballo artesanal pouco valorado, case sem
pre por descoñecimento. Na casa de Se
gunda, apesar das dificuldades ainda se 
·mantén viva esta tradición. Como ela di "a 
xente nova non quer saber como se tan 
os sancosmeiros" e as suas ·próprias tillas 
consideran este traballo pouco remunera
do e sen futuro. A situación é triste. En 
poucos anos o sombreiro tradicionalmente 
máis elegante do naso país pode conver~ 
terse nun obxecto de museu. + 

Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 

Tel. : Administración , Subscricións 
e Publicidade (986) 43 38 30*. 

Redacción (986) 43 38 86 - 2~ 24 05. 
Fax (986) 22 31 01 . 

TRES EN RAIA 

De socialistas 
l"V e monsenores 

• CARLOS MELLA 

N este país somos moi dados a 
escandalizarnos e deseguidi

ña nos alporizamos por causas que 
son, ben miradas, absolutamente nor
mais. E seica non ternos cura. 

Armouse unha algarabía de moito 
aquel porque Monseñor Gea Escolano 
dixo o que dixo. E o que dixo é o que 
está pensando toda a lgrexa co Papa 
á cabeza. O extrano, o alporizante se
ría que Gea Escolano dixera o contra
rio: que defendera a escala pública co 
ben que !les foi co monopolio da ensi
nanza privada, que ese si que era un 
negocio diviño. 

Do que se lle pode acusar ó bispo é de 
dicilo de xeito pouco intelixente. Os 
seus compañeiros de oficio toron mais 
intelixentes, calaron que non están os 
tempos para andrómenas, pero as ca
lad i ñas ceiban a mesma ladaiña de 
mais sutil maneira. 

Pero tanto uns coma outros semella 
que non queren aprende-la lección dos 
tei.:npos e seguen a mesturar relixión 
,,con política de xeito moi pouco evan
xé l i co. E non se decatan que eles 
mesmos non quedan moi ben parados: 
aínda que din que só talan para os ca
tólicos, estariache bó que falasen ta
mén para os mahometanos, os católi
cos semellan non facerlle moito caso. 
Eles piden que non se vote ós socialis
tas e istes veña a gañar eleccións: é 
dicir, que os católicos en contra do que 
lle din os seus pastores, votan socialis
ta. E iso só ten dúas explicacións : ou 
os bispos non son quen, despois de 
cincocentos anos de convencer as sú
as ovellas ou , o que sería peor, os ca
tólicos non lle fan puñetero caso o que 
din os bispos a hora de conducirse po
liticameí)te. 

O cal que hai que alabarlle o gusto.+ 

VOLVER AO REGO 

M anuel Fraga afirmou o pasado 
dia 11 na Coruña que o mer

cado non facia milagres, nen servia pa
ra "resolvelo todo" e implicitamente re
coñeceu que provocaba "desaxustes" 
distributivos. Mágoa que cunha boca di
ga iso e que con outra aprobe o saco 
privatizador da sanidade de Romai. 

Referíndose máis en concreto á situa
ción de Galiza, o presidente da Xunta 
sinalou que "xa hai froitos palpábeis" 
da sua política e que haberá máis, 
"unha vez que o ciclo económico re
cesivo cámbie de signo o próximo 
ano". Isa é dar a entender que a crise 
en Galiza ten uns meses de vida, can
do en realidade son anos, acentuados 
sobre todo palas limitacións comunitá
rias á produción, pero ese tema é in
tocabel. A CE é palabra de arde para 
o governo galega (non para o inglés, 
danés ou francés).+ 




