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O colapso dos servizos de recollida multiplica os 
vertedoiros ilegais 

Tráfico de lixo 
O po doméstico vólvese mercadoria clandestina. Agachados nas tebras, os camións do 

refugallo cruzan todo o país para exportar un problema que non dan solucionado. Hai noites 
en que algun concello recebe clandestinamente dalgun viciño tanto lixo como expide. A Xunta 

demora a solución como parte dunha estratéxia eleitoralista. 

UNHALÚA 
NA 

FIESTRA 
Agustín Fernández Paz 

Un libro para a casa e para a clase. 
Cinco contos para rapaces e rapazas 
entre os 9 e os 14 anos, nos que se 
abordan problemas como o medo, a 
amistade, os pais, a ecoloxía ou o 

autoritarismo. 

~ Noam Chomsky: 1 A economia 
está planificada, pero non polos 
estados, senón polas multinacionais' 
"Un país non pode desenvolver
se sen unha planificación, unha 
organización das suas priorida
des e unha pwteción dos seus 
sectores estratéxicos. Asi suce
deu sempre e asi fixeron e se
guen a facer os países que ho
xe son ricos. O mercado libre 
impónselle aos pobres, para be
nefício das grandes corpora
cións e asi é imposíbel que se 
desenvolvan. Moitos saben isto, 
pero ninguén o di". Velaqui a 
idea que defende Noam 
Chomsky nesta entrevista. 
Chomsky é un dos máis presti
xiosos intelectuais norteameri
canos e tamén un dos máis in
dependentes. (Páx. 16-17) 

Parte 
da executiva e 
grupo 
parlamentar 
discrepan 
do pacto de 
Vázquez co PP 
O secretário xeral do PSOE 
na Galiza, Francisco Váz
quez, tivo que dar marcha 
atrás no seu pacto con Fra
ga lribarne para deixar ao 
BNG fóra do Consello da 
RTVG e do Consello de 
Cantas. A negativa de tres 
membros da sua executiva e 
da maioria do grupo parla
mentar , comezando polos 
independentes, a apoiar esta 
postura, fixo que anunciase 
que a eleición dos cárregos 
se fará coa proporcionalida
de que recolle a lei. (Páx. s) 

A estafa 
Povisa implica a 
personalida s 
viguesas do PP 
O presidente, vice-presidente 
e outros 3 membros do Con
sello de Administración de 
POVISA foron acusados de 
esta1a e fraude polo fiscal da 
Audiéncia de Pontevedra. A 
querela criminal atinxe tamén 
ao Sub-director e ao Apode
rado deste hospital que ten 
contratada polo Sergas a 
asisténcia de case un tércio 
da povoación asegurada na 
comarca de Vigo. (Pá.x. 7) 

Futbol, 
xenuinamente 
norteamericano 
Só o 15% dos estadouniden
sen ses sinten interese por 
ver pola TV un partido da Co
pa de Fútbol , ao chaman 
soccer (pronúnciano sucker, 
literalmente, mamalón) , se
gundo un inquérito da axén
cia Harris. Outras axéncias 
demostraron que máis do 
30% dos cidadáns norteame
ricanos tampouco saben en 
que país se celebran os cam
pionatos do mundo. (Páx. 11) 

Corea: 
a desculpa 
nuclear con fins 
comercia is 
O problema nuclear na pe
nínsula de Corea seria unha 
"xustificación dos EEUU pa
ra seguir a manter as suas 
armas nucleares en Corea 
do Sul e asi seguir contro
lando parte de Asia e do 
Pacífico", segundo manifes
to u a este periódico Yu 
Chang Un, embaíxador da 
RPDC en Madrid . (Páx. 19) 



O incumprimento 
do Plano de 

Resíduos da Xunta 
está a provocar 

sérios problemas de 
eliminación do lixo en 

todo o país. A 
Administración 

autónoma demora a 
solución do conflito 
até as municipais, 

para utilizalo como 
baza eleitoral a pral 

do PP. Mentres, a 
· Xunta cala ante 
atitudes como a 

redondelá, de se 
desfacer do refugallo 

através de 
mercenários. 

A empresa que se desfai do lixo, tamén está adic.ada a recoller escombro de obras 

A Xunta obrigaaos·concellos a··agachar baixo a alfombra doutros 
"' . o lixo que os afoga 

ReClondela paga á Gruas Mollabao 
pa.ra que cisque o lixo do Concello 

por toda Galiza 

Duas ou tres veces á semana, 
un ou dous camións (todo de
pende do volume que se xenere) 
cargan todo o lixo de Redondela 
para depositalo clandestinamen
te en vertedoiros legais ou ilegais 
doutras vilas do país. O Servizo 
de Limpeza do concello de Re
dondela encárgase da recollida 
do refugallo, para transferHo des
pois aos camións dunha compa
ñia de contenedores, que se 
desfai do contido da sua carga. 

Desde hai trece meses, despois 
de o vertedoiro municipal agotar 
a sua capacidade, Redondela 
empregou o mesmo método que 
en tempos do Governo tripartito 
da Xunta usara Vilagarcia. As 
autoridades municipais e auto
nómicas coñecen e toleran esta 
prática; outros concellos son 
quena padecen. 

Ramón Agra é o proprietário da 
empresa Mollabao, a casa pon
tevedresa que desde hai oito 
meses está encargada de depo
sitar ilegalmente o lixo de Re
dondela neutros concellos . As 
veces faino nos vertedoiros de-

H. VIXANDE-G. LUCA 

ses municípios, pero outras no 
primeiro lugar que atopan. 

Anteriormente a Mollabao, outra 
empresa, durante cinco meses, 
desfíxose do lixo de Redondela. 
Non hai constáncia de que esta 
outra casa depositase o refugallo 
fóra de vertedoiros legais, ainda 
que sempre o fixo sen contar coa 
atJtorización das autoridades lo
cais correspondentes. Recente
mente, o Venres 17 de Xuño, re
sultou detido despois de facer un 
trabal/o en Cerponzóns. Foi pre
cisamente este transportista 

llantes- de modo que ofereceu 
a solución definitiva, que en tem
pos empregara o Concello de Vi
lagarcia (até conseguir autoriza
ción de Antolin Sánchez Prese
do para deitar o lixo no vertedoi
ro de Pontevedra). Xaime Reí 
non veu income-

"A cuestión do lixo xa sabemos 
como está -dicia o concelleiro 
de limpeza de Redondela, Fran
cisco Puch, tratando de exculpar
se-. Todos os concellos teñen 
comportamentos ilegais, pero a 
Xunta non dá unha solución defi-

nente e prometeu 
suculentas recom
pensas por cada 
camión que lle 
quitase da casa. 
O negócio non ti
ña desperdício. 

quen ofereceu ao alcalde de Re- Cando cinco me-
dondela esta posibilidade. Xaime ses máis tarde a 
Rei pretendía colocar o lixo na i n cap a c i d ad e 
finGa da propriedade deste em- deste empresário 
presário, pasto que utilizaba o in: __..... para se desfacer 
móbel para depositar escombro de m á is 1 i x o (o 
de obra, xa que esa é a principal c_erco f ací ase 
actividade desa empresa. abafante) -e se 

./ cadra tamén os 
Negócio sen Clesperdício ·e s c r ú p u 1 o s -

obrigouno a dei
xar esa activida-
de, Reí non tivo 
problema para 

Os caníións, 
cargados en 
Redondela, 
chegan 
amparados pala 
noite para 
valeirar en 
vertedoiros 
legais ou 
clandestinos. 

nitiva poñendo en 
marcha o Plano de 
Resíduos Sólidos". 
Puch suxeria que 
a Administración 
autónoma renún
cia a perseguir os 
vertidos ilegais pa-
ra non descobrir o 
seu papel pasivo 
nun problema que 
lle compete. 

Ramón Agra, o pa
trón de C. Molla
bao, dominaba to
dos os segredos. 
Non só coñecia ca
da recuncho do pa
ís no que deitar o li-
xo, senón que ade
mais actuaba movi
do pola astúcia e 

Pero o transportista sospeitaba 
que o novo uso do recinto non ia 
ser aceitado nen polo vecindário 
nen palas autoridades -xa tivo 
problemas por motivos seme-

atopar un substituto. Tratábase 
de Contenedores Mollabao. 

formarase nos tempos do contra
bando de tabaco. 

Traballos non tan /impos 

Pésie os seus reflexos de trans
portista clandestino , Mollabao 
non sempre fixo trabal/os limpos. 
Foi surprendido en várias oca
sións coas mans na masa e tivo 
que suportar un número indeter
minado de denúncias. O labirinto 
administrativo e a desídia cóm
plice da Xunta libráronno sem
pre de dar contas á Leí. 

Mollabao usaba, e usa, duas 
formas para se librar do lixo: a 
primeira é deitalo en vertedoiros 
doutros concellos, para o que fai 
centos de quilómetros se é pre
ciso. Várias localidades do Nor
te da Coruña: Vimianzo, Mazari
cos e Santa Comba, veñen de 
denunciar a prática e ao respon
sábel. O outro xeito de se desfa
cer do lixo é deixalo en vertedoi
ros clandestinos ou tíralo polos 
montes e agachalo cunha fina 
capa de terra por enriba. 

A Cruz da Maceira, a zona prote
xida de Dena-Vilalonga ou San 
Antoniño-Barro gardan toneladas 

(Segue na páxina 3) 



Non é limpo quen lirfipa, serrón quen non mancha 
Que cada pau terme da sua vela, parece ser o 
argumento do conselleiro de Política Territorial, Xosé 
Cuiña Crespo, ante o problema da acumulación do lixo. 
A cuestión de refugallo ten orixe política e 
eleitoralmente pode dar froitos ao PP. Mentres madura, 
Cuiña marea a perdiz e os alcaldes déixanse canear. 

iniciar un programa de reciclaxe, mandan un torpedo de 
ciscallo contra outros concellos da Galiza. En Vigo, 
entran no Plano de Resíduos, resólvenlle o problema á 
Xunta, e esquecen sinalar ao culpábel: Cuiña. 

Un dito popular afirma que non é limpo quen limpa, 
senón quen non mancha. Apostar por un Plano de 
Resíduos que agacha o reblo baixo da alfombra da 
incineración, é ir contra o futuro e xogar coas cartas 
marcadas do Conselleiro de Obras Públicas. Con este 
sistema o prezo da recollida parase lago nos cornos 
da lúa; se a incineradora ( Unión-Fenosa) reclama 
cartón e plásticos como combustíbel, mal poderán os 
concellos planear a reciclaxe no futuro; o proceso de 
tratamento é pesado, caro, complicado. De certo 
haberia que reclamar o procedimento de non 
manchar, de non reducir indiscriminadamente á 
condición de lixo todo o que sobra. Seleccionar desde 
o domicílio é posíbel e actuar administrativamente 
sobre as condicións de empacado de produtos de 
consumo tamén. Sociedades con níveis de consumo 
moito máis elevados ca o ñoso realizárono hai ben 
anos coa metade das enerxias que este tráfico de lixo 
está a custar hoxe ao país.• 

É nas grandes cidades, governadas pola esquerda, nas 
que o lixo sobe polas paredes. O Plano de Resíduos 
Sólidos Urbanos, aprobado polo Governo tripartito, 
ademais de ir contra as directivas da UE, que optan 
pala reciclaxe, pon na man da Xunta a basoira que ha 
limpar o lixo, xa que é esta institución a encarregada de 
xestionar o refugallo de todo o país. 

Os concellos poden agardar interminabelmente que a 
Cuiña lle pete resolver o problema. No entanto deben 
soportar o fedor e permitir a demagóxia do PP, ou poden 
dar unha solución distinta. Contado, hai quen prefire 
atacar o problema sen demora. En Redondela, antes de 

Hai tempo que foi asinado un compromiso a tres 
bandas entre a Xunta, o alcalde do Porriño e o home 
do PP en Vigo, Manuel Pérez, para ubicar nas 
Gándaras de Budiño a pranta empacadora. Pero o 
mesmo acorde estabelece un pacto de silenzo até que 
estexan máis próximas as eleicións municipais. No 
entanto, os paus de cego do alcalde de Vigo, tratando 
de localizar un lugar para a pranta, van alporizando aos 
viciños das beiras de Vigo, que ademais son azuzados 
polo PP. Ca[.ldo os ánimos estexan ben quentes, 
Cuiña, Barros e Pérez, aparecerán coa solución 
debaixo do brazo e Manuel Pérez será un alcaldábel 
con posibilidades. O PP está seguro da xogada pois é 
a única baza que esgrimiu durante os tres anos que 
van de mandado da actual corporación municipal. 

r---------------------------------------------------------------------------1 
Dispor do refugallo, . 
primeiro asunto político do 
Concello de Vigo desde hai 16 anos 
A administración do polvo e o 
refugallo en condicións hixiéni
cas é o problema máis grave 
que a Alcaldía de Vigo arrastra 
desde a véspera do primeiro 
concello democrático. A solu
ción do lixo é hoxe o indiscutí
bel primeiro asunto político co 
que se enfronta a Corporación. 
A oposición agacha unha fór
mula segura para resolver o 
conflito, á espera de que a ten
sión cidadá erosione á equipa 
de governo. 

Antes foron os peches do Zon
dal, as taigas da recollida, a 
procura de novo espácio para o 
vertedoiro. Hoxe, unha marea 
de bolsas de plástico asexa á 
cidade de Vigo. A Alcaldía leva 
todas as noites ao Polegariño 
deica a extrema urbana pero o 
cativo regresa á mañá seguinte 
a encerellar coas bolsas da 
protesta. 

A procesión dos sacos de lixo 
é a dramatización que os veci
ños do bairro de Teis idearon 
contra a empacadora que a Al
caldía quer instalar no Guixar, 
no recheo do porto que antes 
fara praia urbana. A protesta 
pasara por Mes, e previamen
te por Bembrive. Estas duas 
localizacións da empacadora 
foran indultadas. 

Os recortes de prensa que me
receu esta matéria pendente 
do Concello, poderian parar a 
circulación e incluso deter un 
tren. O derradeiro Alcalde do 
franquismo, preparou un carísi
mo forno no monte, segundo a 
pretensión de que o que se 
queima contamina menos e 
proclamou que a cidade solu
cionara o seu probrema do lixo 
para o futuro. Pero o vertedoiro 
non deixou de ser problema. O 
primeiro alcalde democrático fi
xera unha viaxe histórica á Fin
lándia para resolver o asunto e 
volveu cunha película baixo o 
brazo. Entre asubiar de mer
los, unha excavadora afundia 
en terra de labor os detritus 
previamente tronzados; alguns 
fotogramas despois , o campo 
aparecía frolecido de virasoles. 

Non hai saida 

mar en grande, na térmica de 
Sabón, o lixo previamente com
primido en Guixar. Ao Alcalde 
non lle queda moito máis terreo 
no que recuar. O do lixo é, a 
non dubidalo, o problema máis 
grave que teña atopado o _sea 
govemo. O rexidor acompáñase 
de pancadas na mesa para re
petir que o actual vertedoiro do 
Zondal reborda e que a cidade 
ten un grave problema. "Non 
hai conflito co lixo na cidade 
porque os vigueses respaldan a 
construcción dunha empacado
ra; non hai outra saida". 

t 

A voz de Manuel Pérez, o pre
sidente local do PP, resoa co
ma un roncón por tras das ma
nifestación de Teis. "Poida que 
Guixar non sexa o mellar sítio 
para a empacadora. A abriga 
da equipa de governo era fa
cer un estudo sério e resolver 
con decisión este problema 
gravísimo. Por que deron mar
cha atrás en Bembrive?" 

Nas beiras da alcaldía de Vigo 
aseguran que o PP agacha un 
acordo firme co alcalde do Po
rriño para instalar a odiada em
pacadora en terreas do primei
ro Polo de Desenvolvemento. 
Os do PSOE acusan aos fra
guistas de quereren tumbar á 
Alcaldía de Vigo encirrando o 
problema, mentres reservan 
baixo o prato o trunfo da parti
da. "Diso nada: quen governan 
son eles -resposta Pérez- . 
Nós queremos chegar á Alcal
dia con ese problema solucio
nado, pero correctamente. Son 
eles os que veñen demorando 
a solución desde o 79". 

Os veciños de Teis proclaman 

O PP vigués 
agacha un acordo 
firme co alcalde 

diáriamente novas aliados na 
sua guerra mentres o Alcalde 
invoca o interese xeral da cida- r 
dania. O portavoz do PP non 
ten dúbida "Reciclar? Por su
posto. Pero este Governo mu
nicipal debeu abordar a recicla
xe hai ben anos. Eu coido que 
serán os fillos os que nos ensi
nen aos pais a reciclar porque 
esta é unha cuestión de res
ponsabilidade que compre in
culcar desde a es cola. Por otra 
vía véxoo difícil". ., 

I_ , 

Semella que o escoitaran en : 
Fornelos: de Montes, no fon,do j 
de Ria de Vigo. A asociación lo- · : 
cal para a defensa , 
dos montes, que 
asegura contar co 
respaltjo dunha 
dúcia de asocia
ción de veciños de 
cinco concellos da 
comarca, oponse 
á idea de instalar 
unha pranta de re
ciclaxe de resi
duos sólidos urba
nos no termo mu
nicipal. A Socie
dade Galega do 
Meio Ambiente, 
na que a Xunta 
ten maioria que 
montar un centro 
que trate o lixo 
procedente dos 
dez concellos da 
mancomunidade. 

(Ven da páxina 2) 
de lixo apodrecendo. Mollabao é 
o culpábel da ubicación. Mesmo 
na Pasteriza, onde esta empresa 
ten un verdedoiro ilegal de es
combro de obra, ten envorcado 
lixo procedente de Redondela. 
Mollabao nega, pero as probas e 
as denúncias confirman. 

O operativo de Agra revela unha 
preparación de contrabandista. 
Un coche· de avanzadilla equi
pado Gunha rádio comunica cos 
camións do lixo·. O turismo ex
plora o camiño, compraba que 
non hai vixiantes nouturnos nen 
policías .agardando, e deixa ex
pedita a vía aos camións. Che
gados ao lugar indicado, abren 
comporta~ e basculan a carga, 
R_ara sair disparados despois. 

~_urprendidc;>s in: flagránti 

- Nalgunhas ocasións, como en 
· Cangas recentemente, a policia 

ANOSA TERRA 

municipal agardaba agachada a 
presenza dos camións de Molla
bao. Collíaos in flagranti e inicia
ba un expedente de sanción. 
Orza dos Ríos, Corme e Cúrtis 
tamén denunciaron ser vítimas 
dos vertidos ilegais. Pala contra, 
Baiona non tira o seu refugallo, 
senón que o queima ilegalmente 
ao pé do faro romano de Cabo 
Silleiro. Un dos fitos da arquitec
tura civil do século IX é unha fo
gueira de plásticos, cartón e or
gánicos. No verán, co aumento 
da povoación da vella Erizana, o 
vertedoiro reborda e o lixo entra 
coa marea na Ria. Un folleto tu
rístieo da Xunta recomenda en 
vários idiomas o paseo desde o 
cantil da Percibilleira deica o Fa
ro Romano de Silleiro. 

A Xunta escúdase na responsa
bilidade de control municipal dos 
vertedoiros e na dispersión das 
competéncias en meio ambiente, 

(Segue na páxina 4) 

Carlos Príncipe dalle a razón ao 
conselleiro Cuiña: hai que quei-

do Porriño para 
instalar a odiada 
empacadora en 
terreas do 
primeiro Polo. 

En Fornelos repi
ten os mesmo ar
gumentos que se 
escoitan arredor 
do Governo de Vi
go desde hai tem
po: "De que Galiza 
verde falan? Da 
do vertedoiro na 
cabeceira do Oita
b é n ou da que 
prepara o ferroca
rril do lixo? "En Vi
go, nen os do PP 
dan en privado un 
peso polo invento 
do lixo ambulatório 
de Guiña, ainda 
que de portas afo
ra poñan boa cara 
a este parche da 
Xunta, entre ou
tras razóns porque 
a quen lle pes.a é 
áAlcaldia.+ 1 

1 

L---------------------------------------------------------------------------~ 
A intención do Concello de Vigo de instalar unha empacadora de lixo en Teis está 
a provocar fortes protestas A. IGLESIAS 



(Ven da páxina 3) 
que lle foron transferidas na sua 
totalidade, para eludir a obriga 
de perseguir infracións como o 
transporte ilegal de lixo e o seu 
depósito ilegal. O mesmo suce
de coa Administración central, 
ainda que o Servizo de Proteción 
da Natureza, Seprona, é o orga
nismo que perse-

O feito de que moitos concellos re
corran a verter o lixo en lugares 
non acondicionados, xunto co feito 
de que non hai control da Adminis
tración para impedir esas activida
des, converten ás zonas máis de
primidas en auténticos vertedoiros. 
O tráfico de lixo sempre se produ
ce desde os lugares ricos aos me-

nos desenvolvidos 
gue máis este tipo 

de prática. Un operativo 
O caso de Redon
dela non é o único 
na Galiza, pero si 
o máis significati
vo, por canto a 
Administración 
autónoma é cóm
plice e o Concello 
instigador. Nou
tras partes a práti
ca de deitar lixo 
ilegalmente, ben 
en vertedoiros 
municipais, ben 

ainda que, ás ve
ces, os camións 
clandestinos de al
guns concellos de 

no que 
participan 
emisoras1 de 
radioafeizoados 
perniite actuar 
case 
impunemente. 

menos de 10.000 
censados crúzanse 
á noite cos dos ve
ciños. Non é a pri
meira vez que unha 
cantidade seme
llante á do lixo libe
rad o pola expedi
ción clandestina en
tra no concello pro
cedente dunha vila 
veciña. 

en esterqueiras 
clandestinas, contaxiou a moitos 
pequenos construtores. Nestes 
casos a persecución é máis 
complicada, porque non hai con
tinuidade na realización dos ver
tidos e pola dimensión dos in
fractores . Pero os camións de 
Mollabao son visíbeis e contra 
eles hai probas dabondo. 

Algo moi seme
llante ocorre a nível internacio
nal, xa que na Europa estase a 
consolidar a exportación de lixo 
aos estados africanos a cámbio 
de subvencións. Ante a exten
sión desta prática os ecoloxistas 
tentaron que as autoridades da 
UE proibisen a exportación de 
resíduos. Non houbo resposta. • 

PEPE CARREIRO 

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

O Plano de Residuos da Xunta precisa 
da participación das grandes cidt;mdes 
O Plano de Resíduos Sólidos 
Urbanos elaborado pala Xunta 
leva retraso, pero vai supor un 
negócio millonário para a Ad
ministración autónoma e para 
a Fenosa. As duas institu
cións repártanse todas as ac
ción s da Sociedade Galega 
de Meio Ambiente, SOGAMA, 
que vai xestionar o Plano. A 
Xu nta resérvase para si o 
51 % da sociedade. O Plano 
de Resíduos fundaméntasé 
en tres tipos de instalacións, 
que conforman un proceso cu
xo último ponto é a incinera
ción. Pero para chegar a quei
mar o lixo é preciso que se 
poñan en marcha os procesos 
anteriores cando menos nun
ha grande cidade. 

A estación de transferéncia, 
hoxe coñecida como empaca
dora, é o primeiro elo da ca
dea: unha pranta que compri
me o lixo para transportalo , 
en contedores, a outra, esta 
de reciclaxe. A terminoloxia 

está adaptada para axustarse 
ao modelo teórico de protec
ción do meio ambiente. A 
compactadora, para compri
mir o lixo, precisa introducir 
un proceso de secado dos lí
quidos, o que implica a com 
bustión dos mesmos e a emi
sión á atmósfera de gases 
procedentes <;fa queima. A un
ha pranta d 'compactación 
chegan mareas de camións 
de refugallo urbano e produ
cen unha intensa actividade 
industrial nocturna. 

lncompatibilidade entre 
reciclaxe e incineración 

Da pranta de transferéncia o 
lixo compactado é transladado 
á pranta de reciclaxe, que se
para o lixo cru (vidro, cerámica 
e metais) e fai unha mistura 
de papel, cartón , textis, maté
ria orgánica e plástico, que 
convirte en cilindros ou parale
lepípedos que son secados . 
Estes elementos están listos 
para ser incinerados. Para as 
prantas de reci-
claxe funciona-

O Plano 

compactadora. Esta solución 
aforraria custes no caso das 
grandes cidades porque evita
ria gastos de translado. 

O seguinte paso é a incinera
ción. O Plano oficial situa en 
Meirama, na pranta da Feno
sa, a incineradora onde o lixo 
vai ser queimado para a pro
dución da enerxia eléctrica. 1 

Pero para todo este proceso 
estar en marcha foi preciso 
que os Concellos grandes 
asinasen o Plano de Resí
duos e renunciasen a aplicar 
programas de reciclaxe que 
retirasen do lixo dos elemen
tos combustíbeis precisos pa
ra a incineración. As sete vi
las, e sobre todo Coruña e Vi
go, supoñen unha fonte de 
combustíbel de acceso fácil e 
imediato. 

A recente decisión do Conce
llo da Coruña de comezar a 
recollida selectiva do lixo po
de significar unha ampliación 

na vida do ver
tedoiro de Bens, 

ren é preciso 
que o sistema 
de recollida de 
lixo non proce
da á separación 
do papel, o car
tón, o plástico, 
a matéria orgá
nica e os textis 
para a sua reu
tilización ou a 
sua verdadeira 
reciclaxe. A ra
zón é que son 
materiais com
bustíbeis im
prescindíbeis 
para a incinera
ción . A inten
ción da Xunta é 

de Resíduos 

o que impedirá 
que o colapso 
do lixo, provoca
do pala paralisa-
c í ó n do Plano 
de Resíduos , 
non afecte tan 
gravimente á 
Coruña. Pero 
esta medida 
preventiva pode 
causar un atran
co no Plano da 
Xunta, xa que o 
programa de re
ciclaxe e o Pla
no de Resíduos 
son incompatí
beis : se hai reci
claxe o lixo non 
arde. A incinera
dora de Meira- : 
ma, sen unha : 
das suas princi- 1 

país fontes de l 
subministración : 
de combustíbel, 1 

non seria un ne- l 

facer catro 
prantas de reci-
cl axe e un nú-
mero ainda 
maior de empa-
cadoras. De to-
dos xeitos, non 
se descarta que 

é un negócio 
millonário 
para a Xunta 
e Fenosa 
que 
as cidades 
poderian 
botar abaixo 

algunha pranta de reciclaxe 
conteña no seu interior unha 

gócio tan rendíbel como que- : 
rían X unta e Fenosa. • : 

1 1 

L---------------------------------------------------------------------------~ 
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·~.·· ·;'Pero ,a ·r: reciclaxe non :$empre 
·af.ber~a b-0<1ts · i~tencions. Un 

s~:·.~e,rh,p'.lo ~··o alumfnie. ~8roducir 
::~~~ i9'tl':etat ...:.;¡q,úe proyérf da 

. ,, ; ,~l:Jocita.:.....k moi ;caro 1 pero ,reci
"''·cláJo tamé'n'. O mito Cla recicla-

,' xe do alumínio foi un descobri
'ménto· das empresas de enva
ses. Baixo a reciclaxe conse
gue un incremento no .consu
mo~ de modo que hai· un des,ta
sé entre consumo e 'capacida-

, .. · deA~;e :recotlida que jippede: de 
, w0;., vetdade a reciclaxe ,ele .cada 

, vei vnha porcentaxe e ~ú.n nú- . 
mero maior de latas .' · 

Alemaña, un país ploneiro na 
reciclaxej veu como o éxito das 
campañas de recolleita selecti
va de líxo colapsaba sua oapa
cidade de reciclaxe. A acumu
lación de plásticos está a ser 
un problema mor grave. P.or es
ta razón, as autoridades come
zaron a penalizar seriamente a 
fabricación dalguns tipos de 
envases" como o de aluminio 
con protector aillante de polies- . : 
ttr.eno expandídb 'ª éoberta de 
celofán. 

Outro envase espacialmente 
problemático é o tetra-brik; a 
sua composición múltiple de 
plástico, papel e alumínio é al
tamente contaminante e a sua 
reciclaxe difícil porque .non hai 
sistemas."dé recollida selectiva 
que asegúre.n o .tetorno dos en- ., 

, vases . a prantas ,que s{ .' 
reciclen. '.+ 
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As contradicións do líder do PSdG-PSOE acentúanse logo das europeas 

Membros da executiva e do grupo parlamentar 
impédenlle a Vázque2: cumprir o pacto co PP 
•A. EIRÉ nalismo "o PSOE non só depen

dería do BNG en moitas cida
des, senón que teria que entre
garlle a iste a alcaldía ao conver
terse en forza máis votada de 
esquerdas en cidades como 
Pontevedra, Ferrol e Ourense". 
A posición do PSOE complicá
riase máis coa entrada de UG 
no BNG, pois poderia situarse 
tamén como primeira forza da 
esquerda en Vigo e Compostela. 

ción que Francisco Vázquez de
señou co sector fraguísta do PP, 
estarian o apoio a determinadas 
leis, asi como a eleición dos 
membros do Consello da RTVG 
e do Consello de Cantas. Esta 
fórmula permitiríalle converter , 
de facto ante a opinión pública 
coa axuda inestimábel dos 
meios de comunicación, ao 
BNG como extraparlamentar, 
empurrándoo a variar a sua di
námica. 

O secretário xeral do 
PSOE na Galiza, 
Francisco Vázquez, tivo 
que dar marcha atrás no 
seu pacto con Fraga 
lribarne para deixar ao 
BNG fóra do Consello da 
RTVG e do Consello de 
Cantas. A negativa de tres 
membros da sua executiva 
e da maioria do grupo 
parlamentar, comezando 
polos independentes, a 
apoiar esta postura, fixo 
que o alcalde coruñés 
dese marcha atrás neste 
pacto e anunciase que a 
eleición dos cárregos se 
fará coa proporcionalidade 
que recolle a lei. 

A maioria do grupo parlamentaré reticente ás consignas de Vázquez. A. IGLESIAS 

ta, calificándoa de fascista. mentas, senón tamén o favor 

Esa teima co BNG levaria a 
Francisco Vázquez a tentar em
puxar a EU como unha nova al
ternativa, tal como puxo de ma
n ifesto coas suas declaracións 
na noite eleitoral. Postura que 
seria coerente coa dinámica 
guerrista, pero o potencial de EU 
na Galiza é tres veces menor 
que no resto do Estado. Desde 
este sector do PSOE tamén ve
rían con bos olios que parte de 
_UG se unise a Esquerda Unida. 

Pero o pacto veuse abaixo nos 
últimos dias. Primeiramente fo
ron tres membros da própria 
executiva socialista aos que se 
negaron en redondo a apoiar 
esta "buria á legalidade". Des
pois serian os parlamentários in
dependentes os que mostrarian 
o seu descontento e, por último, 
Ceferino Díaz tamén lle fixo 
chegar a opinión do Grupo Par
lamentar, facéndolle saber que 
poderia significar a rotura na 
práctica do partido pois moitos 
deputados, maiormente de Pon
tevedra, xa tiñan manifestado 
que non votarian a pral dese 
pacto. O BNG fixéralles chegar, 
tal como manifestou Xosé Ma
nuel Beiras rTo mitin de Vigo, 
que se se consumaba o pacto 
"alega! coa dereita o BNG varia
ría a sua consideración do 
PSOE nos acordes municipais". 

Francisco Vázquez debátase 
nun mar de contradicións á hora 
de fixar o rumbo que deberá se
guir o PSdG-PSOE baixo a sua 
dirección. Por unha banda, des
pois dos comicios europeus, afir
ma que é "necesário un xiro do 
partido á esquerda". Na liña gue
rrista, sector do que é un dos 
membros máis destacados, es
tán a prol dun achegamento a Iz
quierda Unida e aos sindicatos. 
Foron ademáis, precisamente 
os membros da sua corrente, os 
que máis arremeteron na última 
campaña eleitoral contra da direi-

A dificuldade estriba en ser con
secuentes na Galiza cos predica
mentos daqueles que están a 
preparar ao PSOE para a oposi
ción. Segundo un destacado 
membro do PSOE, "Vázquez 
arremete hoxe contra o BNG, pri
meiramente porque pensa que 
un achegamento beneficiaria aos 
nacionalistas. Cavila que nunca 
poderiamos exercer a mesma 
oposición que Beiras palas nosas 
ataduras co Governo central". 

eleitoral de moitos coruñeses. 
Seguramente se Paco estivera 
~n Vigo obraria doutra maneira. 
E tan pragmático que, se o pre
cisase políticamente, non dubi
daria en pactar co BNG, pero o 
seu problema é que non pode 
facelo, porque está a defender 
os intereses dun sector coruñés 
que é quen o apoia. Non pode 
traicionar a este sector mentres 
sexa alcalde. Se for preciso for
maría outro partido como ten 
anunciado", ·comenta un inte~ 
grante da executiva socialista 
até o último congreso. 

Un pacto 
que se veu abaixo 

Esta análises non é compartida 
polo sector emcabezado por 
Carlos Príncipe, co·que mantive
ron conversas membros do BNG 
na última semana. Príncipe ma
nifestou que "a derrota da derei
ta na Galiza, hoxe só se pode 
acadar cun acordo cos naciona
listas". G>utros alcaldes pensan o 
mesmo porque nas próximas 
eleicións seguramente van de
pender do BNG para seguir no 
cárrego, estando conpletamente 
enfrontados á dereita local. 

Esta análise , realizada nos ór
ganos partidários, complétase 
con outra non explicitada tan ta
xativamente, pero que ten tanta 
forza como a anterior á hora de 
tomar decisións: "sabe que a 
maioria dos seus votos na Coru
ña son prestados da direita, coa 
que governou aliado mentres 
non conseguiu a maioria absolu
ta. Un enfrontamento con Fraga 
faríalle perder non só investi-

Obsesión co BNG 

Segundo un ex parlamentário 
socialista, "Paco Vázquez non 
ten obsesión eo BNG polo seu 
antiautonomismo e antinaciona
lism o, que abrazaria se fixese 
falta, senón porque ere que nos 
pode comer o terreo". Sabe que 
de seguir a progresión do nacio- Dentro da fórmula de concerta-

Francisco· \(ázquez recolleu ve
las e tentou~ variando a posición 
que os parlamentários aceitasen 
os nomes propostos pala execu
tiva para -estes organisni9s·. O 
desenlace final terá lugar nun 
pleno extraordinário a celebrar a 
comezos do mes que ven.+ 1 

CONSOLIDACIÓN E AVANCE DO NACIONALISMO 

Saben os detractores do nacionalismo ga
lega, que detentan importantes meios de 
comunciación de titularidade pública (Ra
dio Televisión Galega, especialmente) e 
tamén de titularidade privada, que a pri
meira pegada informativa é a que queda. 
Fan aseveracións falsas que non se sus
tentan en dados empíricos nese instante, 
con tal de poder confundir informativamen
te. Di-se que o BNG baixou, na noite do 
dia das eleicións ao Parlamento europeu, 
sen que se oferezan números concretos. 
Mesmo acompaña-se a noite con supostos 
especialistas dos que só un ten un mínimo 
pudor e rigor intelectual, para sentenciar 
con total desfachatez sobre os resultados. 
Por suposto, falan os voceiros dos 3 parti
dos españois -multiplicados por tres: Es
paña, Andalucia e Galiza-, pero non pode 
falar o BNG. Loxicamente ·hai que ocultar. 

A posteriori, pode-se rectificar informativa,
mente, sen deci-lo. O dano xa está feíto. E 
a impresión psicolóxico-emocional e o da
do falsificado o que permanecerá como 
irrebatíbel. lsto é o que sucedeu cos resul
tados eleitorais no tocante ao nacionalismo 
galega, a respeito das últimas eleicións. 

Pero a realidade é outra. Simplesmente 
-como non podia ser doutra maneira, 
polo de agora- manten-se a dinámica do 
voto dual na Galiza: dunha forma para 
dentro; e doutra forma para fóra. Léxica 
consecuéncia dunha certa colonización 
mental e actitudinal. Claro que, nesta oca
sión, unha parte importante optou non po
lo alleq, senón simplesmente pala absten
ción. E dicer, pala abúlia, pola falta de 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

conciéncia de que o obxectivo era realizá
bel -colocar alguén no Parlamento de 
Estrasburgo-, porque se consideraba 
obxectivo sen interese ou simpesmente 
lonxano e sen relevo ... Grave actitude, 
perigosa conciéncia, que certamente, non 
só é do eleitorado, senón tamén aniña no 
conxunto da organización que serve de 
espello e actuación a esa base social. 

Porén, resulta reconfortante que hoxe xa 
tantos milleiros de galegas e galegas 
que, dentro do país, optan por afirmaren
se como tais para estaren representados 
en instáncias foráneas: máis de 131.000, 
cantidade nunca acadada polo naciona
lismo na recén história eleitoral da Gali
za. É o chamado voto estrutural -coa 
capacidade respectiva do BNG para atr~
gué-lo- que se adire a unha alternativa 
¡:>olítica, porque está ligado a eta, de múl
tiples formas, pola sua presenza social, 
pola sua imaxe, pola sua ideoloxia, pola 
sua función ·táctica, polo sel!l traballo, po
ta sua introdución na sociedade ... 

A situación conxuntural na que se realiza o 
proceso eleitoral é outro determinante dos 
resultados. As eleicións, mália todas as 
louvanzas que se lle fan co'mo garantes 
democráticos, teñen o seu próprio dinamis
mo nunha sociedade adestrada para que 
contemple, máis que para que participe. 

O eleitorado, dentro das suas convicións, 
imaxes e preferéncias, opta no cadro, on- . 
de existen pólos de atracción, "gañado
res". A expectativa dos "gañadores" na 
sociedad condiciona resultados. Velaiqui 

por que é máis fácil que a sociedade ga
lega, a maiores da sua dualidade, ·anime 
os pólos PP-BNG nunhas autonómicas, 
que nunhas europeas. Alternativa do 
BNG debe xogar aqui máis claramente 
como unha alternativa de fundo (a repre
sentación simbólica e real da conciéncia 
prática nacionalista no 
país). lndudabelmente, a 
base eleitoral, social e or-. 
ganizativa -e por supos
to as estruturas orgáni
cas do BNG- son sensí
beis a este factor; deixan
se influenciar por el. 

Os resultados son elocuentes: IU-51 . .000 
(1989), 71.000 (1993), 56.000 (1994). 

·o eleitoralismo está en crer-se que os 
procesos eleitorais son-no todo. Está en 
crer que, acadado un certo nível nun de
terminado proceso, está todo arranxado. 

Está en reducir-se a un
ha actuación institucional 
mol e pouco reivindicati
va e activa. Está en 
abandoar a presenza e 
actuación na sociedade. 
Está en acreditar que, 
existindo procesos eleito
rais e institucións confor-

Non irnos falar do mamen- madas dacordo .cos re-
to político a nivel do Esta- ..!,~ sultados, vivimos no me-
do, nada favorábel para a P!~~ llor dos mundos posí-
causa nacionalista galega, beis. Está en crer que 
por agudizar-se a dialécti- Galiza ten unha cabida 
ca bipartidista (PP-PSOE) BNG plena neste contexto ~ 
ou a presenza de IU. Cu- ...... Pero non é eleitoralismo, 
riosamente, na Galiza, es- - - - - tomar-se en sério os pro-
ta alternativa ficdu cunha EVOLUCIÓN 00 voTo EN ELE1c1óNs ces os, esforzar-se por 
porcentaxe de votos igual · DE ÁMBITO NON GALEGo mell'orar a respeito dos 
que en 1989, data das ou- homólogos anteriores e 
tras eleicións ao Parla- abrir-se á sociedade e ás 
mento Europeu (5%). Non houbo subida de persoas, co critério da honradez persoal 
ningunha caste, como, pota contra, quixe,-· e a indentificación nos principios básicos 
ron vender os voceiros anti-nacionalistas. E -neste caso a avaliación a respeito da 
puro reflexo qo Estado, dos meios de co- Europa de Maastricht e o papel de Galiza 
municación. E sistemático ver o trato que nel-. Neste camiño, o BNG actuou con 
recebiu esta forza política na RTVG. Non total corrección e os resultados, non só 
lles valeu de nada, para intentar afogar ou en nº de votos, senón no traballo e divul-
desprazar o nacionalismo galego, como es- gación do discurso na sociedade, foron 
querda que é presente, actuante e ao servi- positivos.+ 
zo da sociedade galega. Os eleitores asi o 
entenderon. fRA \"CI co R ODRIGLl:Z SASCILEZ é Deputado don G 



DIAS 

• Concurso de 
pesca no Návia 

A Coordenadora Anti-Encaros 
do Návia convocou un concurso 
de.pesca no Río Návia durante 
o día 26 de Xuño. Poderán 
participar nel pescadores de 
Galiza, Asturias e León e "de 
calquera outra parte que non 
queiran ver destruido un dos 
mellares tramos pesqueiros da 
Cornixa Cantábrica". 

A Coordenadora quer facer un 
acto festivo e de reivindicación e 
o prémio simbólico será "salvar 
o Ria Návia". Como condición 
de participación voluntária 
ponse devolver ao ria as troitas 
pescadas. Ao final, no Campo 
das Veigas, haberá unha 
merenda acompañada dé gaitas 
e charanga.+ 

• Baixa a 
mortandade 
infantil en Cuba 

En 1993 Cuba rexistou a cifra 
máis baixa da sua história no 
que se retire á mortandade 
infantil. Nese periodo 
producíronse na illa 151.981 
nacimentos, dos que faleceron 
1.430 recéns, só o 9,4 por mil. 
O secreto da baixa mortandade 
infantil é a extensión da saúdé 
pública a toda a povoación, á 
atención da saúde materno 
infantil e unha rede asistencial 
que éonta con 22.000 médicos 
de família.+ 

•Acordos 
Colómbia-Cuba 
en educación, , . 
comercio e 
sanidade 

Tras a reanudación de relacións 
diplomáticas en Outubro 
pasado, os governos de Cuba e 
Colómbia asinaron dunha série 
de acordes en matéria de 
comércio, saúde e educación 
que, entre outras, conlevará qúe 
Cuba envíe a Colómbia 2,5 
millóns de doses de vacinas 
contra a hepatite, a posta en 
marcha dun servizo de vixianza 
epidemiolóxica, centros de 
atención primária,· formación 
sanitária e elaboración de 
medicinas esenciais. Colómbia 
exportará a Cuba entre 15 e 20 
mil barris diários de cru. • 

• O instituto da' 
Guia será 
demolido e 
construido de· 
novo 

O proceso reivindicativo dos 
alunas e profesores do Instituto 
de Bacharelato da Guia, en Vigo, 

XOSÉ LOIS 

º LACT(ONd5iHO ~Ñ 
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X.-tRAL..DA 
.GAQDAClVI L 

interior do centro. Agora a Xunta 
sacou a concurso a obra urxente 
de demolición e construción cun 
orzamento de 415 millóns. O 13 
de Xullo fállase o concurso, e 
ainda que o prazo é máis amplo, 
agárdase que estexa rematado 
en catre meses.+ 

... 

• Manifestación 
contra o 
narcotráfico 

O próximo 25 de Xuño, a partir 
das sete da tarde, unha 

manifestación partirá desde a 
Praza de Fernando o Católico de 
Vigo para percorrer as ruas do 
centro e monstrar o rexeitamento 
da povoación aos 
narcotraficantes, a postura 
favorábel da cidadania a 
erradicar aos que se lucran da 
droga, indignación do pavo 
galega pala atitude ante o 
tribunal dos encausados da 
Operación Nécora e a unión 
contra os narcotraficantes. Os 
organizadores, as Asoaicións de 
Axuda ao Toxicómano da Galiza, 
baixo o lema de "Vida", agardan 
unha presenza numerosa.+ 

• O sector naval vaise viver a unha 
praza de Vigo 

para conquerir que a Xunta Os traballadores do naval de Vigo decidiron levar a sua protesta ás 
botase abaixo o edifício e ruas desta cidade meiante a ocupación da glorieta central da praza 
construise outro no seu lugar, de España. Os manifestantes, que repiten mobilizacións todos os 
deu resultado, non sen antes os Martes e Xoves, instalaron unha pancarna na estátua que está no 
interesados térense que centro da rotonda e anunciaron a sua intención de permanecer no 
mobilizado e mesmo pechado.no , , !4gar.durante toda unha semana.+ _ 
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•A Defensora del 
Pueblo non 
entende sobre a 
Coroa 

A intención dun colectivo 
de persoas de impeder a 
presenza do Rei na 
oferenda ao Apóstolo 
Santiago, debido ao . 
carácter laico do Estado, 
petóu de frente coa falta 
de control da Defensora 
del Pueblo sobre 
institucións como a Corca. 
Cando solicitaron diante 
da Defensora del Pueblo a 
-promoción dun recurso de 
inconstitucionalidade por 
esta cuestión, esta 
respondeu dicindo que a 
sua misión é supervisar os 
actos e resolucións da 
Administración pública. 
"Neste sentido ternos que 
lle comunicar que a Corca 
non ten carácter de 
Administración pública, 
polo que (1on é posíbel, 
dacordo coas 
competéncias que 
constitucionalmente nos 
veñen asignadas , a nosa 
intervención", indicou na 
sua resposta Margarita 
Retuerto.• 

• Un liberal, novo 
presidente de 
Colómbia 

O liberal Ernesto Samper 
impúxose sobre o 
conservador Andrés 
Pastrana na segunda 
volta das eleicións 
presidenciais colombianas 
do pasado Domingo 19. 
Samper conseguiu o 
50,3% dos votos, frente 
ao 48,7% dos obtidos por 
Pastrana. Sobre sete 
millóns e meio de 
sufráxios, o liberal do 
mesmo partido de César 
Gavíria -o presidente 
actual e a quen sustitue-, 
acadou 110.000 votos 
máis que o conservador. 
A abstención foi do 55%, 
cando na primeira 
chegara ao 67%. • 

•A masacre no 
Ulster trataba de 
evitar un alto ao 
fogo 

O Sinn Féin estaba a 
piques de solicitar un alto 
o toga para a resolución 
do conflito do Ulster cando 
estoupou a violéncia 
unionista -neste caso 
unha bomba da Forza de 
Voluntários do Ulster
sobre un pub ateigado de 
irlandeses. O resultado foi 
de seis persoas martas e 
outras cinco feridos . A 
pretensión dos que 
puxeron a bomba era 
cortar calquer posibilidade 
de diálogo entre o IRA e o 
Governo británico.• 

•Provocan a 
renovación da 
direción de 
Elnosa-Ence 

A manifestación celebrada 
o pasado Domigno 19 en 
Pontevedra e Marin para 
solicitar o peche do 
complexo papeleiro de 
Lourizán, mais a apertura 
de expedente que a Xunta 
abriu a Elnosa fixo que o 
INI tomara a decisión de 
renovar toda a cúpula 
directiva de Elnosa-Ence. 
A intención do INI é 
rilellorar a relación coa 
Consellaria de Política 
Territorial. • 

• O socialismo francés 
continua á deriva 

Os socialistas franceses non chegan a 
acordes. No Consello Nacional do PS, ce
lebrado en Paris o Domingo 19, o secretá
rio xeral, Michel Rocard, apresentou unha 
moción de confianza, tras a derrota nas 
eleicións europeas do 12 de Xuño, nas 
que os socialistas só conseguiron o 14,5% 
dos votos. A moción de confianza de Ro
card non saiu adiante, 129 persoas vota
ron en contra, 88 a favor e 48 abstivéron
se, e daquela o secretário xeral demitiu. O 
sustituto provisório é Henri Emmanueli. • 

• Europa péchase aos 
traballaCJores alleos 

Os nacionais de terceiros países terán 
máis problemas para entrar na UE se pre
tenden conseguir traballo . Esta foi unha 
recente decisión dos ministros de Xustiza 
e Interior da Unión . A medida reforza a 
política individual de cada Estado membro 
ao impeder o acceso de estranxeiros ao 
interior de cada país con fins laborais. Os 
principais afectados serán os cidadáns da 
Europa do Leste e do Norte da Africa. • 

• Condenado a cadea 
perpétua en EEUU por 
roubar 20.000 pesetas 

Un tribunal do Estado de Washington ven 
de condear a cadea perpétua a Larry Fis
her, acusado un roubo de 154 dólares 
(20.000 pesetas). A Fisher aplicáronlle un
ha lei aprobada en Novembro de 1993 
que determina que as persoas culpábeis 
de tres ou máis delitos graves deben ser 
condeadas a cadea perpétua. Os outros 
dous delitos graves cometidos por Fisher 
son un roubo de 390 dólares (52.000 pe
setas segundo o cámbio actual) en 1980, 
do que foi vítima o seu avó, e outro nunha 
pizzeria en 1985 por un total de 100 dóla
res (13.300 pesetas). O delicuente pasará 
o resto da sua vida a canta do tio Sam por 
roubos por un total de 85.300 pesetas.+ 

• As autOridades 
portuárias responden 
ante a Lei polo recheo 
de Bouzas 

A presidenta da Xunta de Obras do Porto 
e Ria de Vigo, Helena Espinosa, o enxe
ñeiro da mesma entidade, Xoaquin Colun
ga, e o anterior presidente do porto, Xosé 
Martínez Torea, sentáronse no banco do 
acusados para comparecer diante da Xus
tiza pola presunta comisión dun delito 
ecolóxico pola sua responsabilidade can
do fixeron o recheo de Bauzas. Os denun
ciantes , os viciños de Bauzas, entenden 
que houbo vertidos indiscriminados de te
rra no recheo, o que afectou gravimente á 
Ria. Na vista, celebrada na sala do Penal 
número 2 do Xulgado de Vigo, os acusa
dos aseguraron que o vertido produciuse 
en áreas perfeitamente acotadas.• 

•Investigan fraude de 
gasóleo en Alúmina
Alumínio 

O Servizo de Vixianza Alfandegária está 
a investigar o consumo de gasóleo agrí
cola na factoría de lnespal, en San Ci
brán , na vez de combustíbel industrial. 
Este gasóleo tinguido recibe subvención 
do Ministérie> de Agricultura, polo que re
sulta máis barato que o industrial. Desde 
a empresa afirmase que este combustíbel 
só se utiliza. para os motores fixos, ainda 
que non se aclarou de que combustíbel 
se trata. Días atrás o mesmo servizo des
cobriu unha rede que traficaba tamén con 
este gasóleo agrícola, que vendían como 
normal despois de cambiarlle o tinte.+ 



A PRIVATIZACIÓN DA SANIDADE 

A dirección do hospital desviou máis de 400 millóns en facturas falsas 

A estafa de Povisa compromete á política asistencial 
da Xunta para o Sul de Pontevedra 
•G.L.T. 

O presidente, vice
presidente e outros tres 
membros do Consello de 
Administración de 
Policlínica Vigo, S.A. foron 
acusados de estafa e 
fraude polo fiscal da 
Audiéncia de Pontevedra. 
A querela criminal atinxe 
tamén ao Sub-director e 
ao Apoderado deste 
hospital que ten 
contratada polo Sergas a 
asisténcia de case un 
tércio da povoación 
asegurada na comarca de 
Vigo. Desde vários 
sectores reclaman a 
revisión da política 
sanitária da Xunta para 
esta zona. 

Da querela do fiscal, apresen
tada a princípios de mes, deu 
notícia La Voz de Gaficia na sua 
,edición de Vigo do dia 22. A 
demanda vai dirixida contra Be
nito Arránz Mangas, presidente 
do Consello de Administración; 
contra Rafael Alonso Pedreira, 
vice-presidente e director xeral 
e contra Bernardo Sánchez Ca
rrete, Eduardo Sánchez Pérez e 
Manuel Xoan Martínez Gonzá
lez, vogais do Consello. 

Bernardo Sánchez Carrete é 
membro destacado do PP vi
gués. O Alcalde de Vigo nome
ouno recentemente xerente da 
Fundación Provigo, axéncia de 
fomento na que ten participa
ción o Concello da cidade. Este 
nomeamento foi recibido con 
acedas críticas polos sindicatos. 

Rafael Alonso Pedreira é profe
sor mercantil e durante moitos 
anos asumiu a xeréncia de Povi
sa. Como experto en dirección 
de hospitais e auditor de centros 
sanitários formou parte da equi
pa consultora do Informe Abril. 
Alonso redactou o estudo que a 
Fundación Provigo realizou so
bre a sanidade na comarca. 

A querela acusa tamén de frau
de á Facenda e estafa á Carme
lo Morales Martínez, subdirector 
e apoderado de Povisa. 

Segundo a información citada, a 
iniciativa do ministério fiscal pro-

A Xunta contrata a metade das 625 camas de Povisa por 4.0~0 millóns anuais. 

dúcese á instáncias da Axéncia 
Tributária da Galiza que apre
ciou a existéncia de delitos con
tra a Facenda na contabilidade 
dos anos 1988 á 1991 . A Axén
cia apreciou nos libros de conta
bilidade de Povisa operacións 
que non responden a subminis
tras de materiais e prestacións 
de servizos, ainda que aparezan 
anotadas baixo astes conceitos. 

Facturas falsas 

A investigación localiza no ano 
1988 facturas á nome de Cons
trucciones Alonso por valor de 
case 72 millóns de pesetas, ain
da que esta empresa deixara de 
operar en Marzo do 86. As fal
sas facturas foron cobradas por 
persoas de confianza da direc
ción de Povisa. Por valor de ca
se 192 millóns de pesetas, o 
hospital pagou facturas tamén 
falsas de Proinfa. 

Na demanda sinálase que estas 
operación beneficiaron ao presi
dente Benito Arránz en 36 mi
llóns; a Rafael Alonso Pedreira 
en 17; a Bernardo Sánchez Ca
rrete en 6 millóns e Eduardo 
Sánchez Pérez en 4.700.000 
pesetas. 

A Axéncia Tributária aillou igual
mente na contabilidade de 1990 
anomalias contábeis de máis de 
14 millóns, anotadas como 
aportacións destinadas a amor
tizar activos inexistentes. O to
~al do estafado polos demanda
d os na querela ascende a 
434.078.137 millóns de pesetas. 

A demanda sinala 
que as operacións 
beneficiaron ao 
presidente ~36 
millóns), Rafael 
Alonso· (17), 
S.ánchez Carrete 
(6) e _Eduardo 
Sánchez (4,7). 

O Fiscal-Xefe de Pontevedra 
reclamou a declaración de do
ce persoas en calidade de tes
temuñas, xunto cos interogató
rios dos querelados asi como 
unha proba pericial dun inspec
tor fiscal. 

Desvio de fondos 

A querela contra os directivos 
de Povisa ten como anteceden
te unha denúncia da CIG-Saúde 
que en Xaneiro pasado acusara 
á empresa de descapitalizar a 
clínica para manter outros negó
cios. Segundo o sindicat.o, a di
rección do centro estaba a des
viar fondos, o que deixaba ao 
hospital nunhas condicións de 
precariedade que lle impedian 
cumprir as condicións do seu 
concerto de servizo co Sergas. 
Con todo, o hospital amósase 
disposto a manter o despido de 
14 traballadores, nunha planti-lla 

. na que faltan 600. 

O pasado día 19 o Comité de 
Empres.a' de Povisa anunciara 
O comezo dunha folga indefini
da para garantir o poder adqui
sitivo dos salários e a readmi
sión dos despedidos. No anún
cio de paro, os traballadores 

denunciaban: "N on podemos 
permitir que o director de Povi
sa sanee as cantas do hospital 
á base do deterioro da calidade 
asistencial, con reducción de 
persoal e gastos en todos os 
aspectos relacionados coa 
atención directa ao paciente". O 
futuro do hospital é o que esta
ba en xogo, en opinión do Co
mité, que denúncia a falla dun 
plano de investimentos que te
ña como obxectivo a mellara da 
calidade asistencial." 

O Comité de Empresa de Povi
sa acusou á dirección de des
capitalizar o hospital por man
ter a clínica Los Nardos, da 
mesma propriedade, que fun
ciona en Madrid. A clínica vi
guesa subvenciona outras so
ciedades relacionadas coa 
asisténcia sanitária privada, co
ma ·o Grupo LN ou a consultora 
Techpfanosa, que durante as 
conselleiras de Pablo Padín e 
Montero realizou informes para 
a Xunta. Povisa ten a proprie
dad e de Seguro Europeo e 
mantén intereses en Berlain e 
as clínicas Troncoso e Uro/. 

-
A pouco de se coñecer a notí-
cia da querela, o Comité de 
Empresa do hospital manifes
tou que compria seguir a inves
tigación até o final. "Non non 
explicamos como dun Consello 
de 12 membros, cinco se repar
tian grandes sumas de diñeiro 
e os 7 restantes non se entera
ban, non pedían explicacións 
das contas do balanzo e non se 
perguntaban por que se a em
presa facturaba con normalida
de a situación económica em
pioraba dia a dia". O Comité 
confirma a sua denúncia de 
que todas as empresas do gru
po Povisa se beneficiaban do 
hospital. "Só quedaba un ter
neiro sen mamar: os traballado
res". Nas negociacións de con
vén i o, a empresa négase a 
conceder sequer o aumento do 
IPC. Ao se coñecer a notícia da 
estafa, instáncias sind icais e 
políticas da comarca reclama
ron unha revisión do convénio 
de Sanidade con Povisa. 

Povisa é o máis importante 
hospital privado do Estado. A 
Consel.laria de Sanidade ten 
contratada con esta empresa a 
asisténcia de cen mil asegura
dos da comarca Sul de Vigo. 
Por este conceito, a Xunta pa
ga catro mil millóns de pesetas 
ao ano.• 
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PARLAMENTO 

A descoberta do dobre salário de Xan Fernández aconsellou a Fraga a medida 

O Rexistro de Património dos altos cargos da Xunta 
; 

pasara a ser secreto 
• ~VIER LOPEZ/COMPOSTELA 

O rexistro de intereses 
dos altos cargos da 
administración galega 
verase dosdobrado coa 
nova reforma. Un deles, o 
de património será 
secreto, e o de intereses 
voltarase menos 
transparente que o 
anteJior. A apresentación 
desta reforma parece vir, 
motivada polas 
incompatibilidades de 
salários que causaron a 
demisión de Xan 
Fernández. 

Os intereses, rendas e proprie
dades dos altos cargos dé!. Xun
ta serán en adiante menos 
transparentes do que foron até 
agora, segundo denunciaron 
portavoces dos dous grupos da 
oposición, BNG e PSdeG
PSOE, ao referirse ao trasvase 
de certos feitos declarábeis pu
blicamente durante os últimos 
anos que pasan ao rexistro -
secreto- do património. 

Ainda que o novo rexistro des
dobrado -intereses e patrimó
nio- de altos cargos da Xunta 
foi apresentado por Manuel Fra
ga e Dositeo Rodríguez como 
un prodíxio de transparéncia do 
Governo galega -como res
posta ao traspés do ex conse
lleiro Xan Fernández cobrando 
dous soldas incompatíbeis du
rante case cinco anos- tanto o 
PSOE como o BNG pensan que 
a maior claridade é un invento 

A maioria dos datos dos altos cargos quedarán no anonimato do rexistro patrimonial. 

cara a galeria. 

A Xunta aproveitou a reforma do 
rexistro de intereses para facer 
unha redacción restrictiva do 
existente, ainda que adapt~ndo
se ao previsto na lei de incom
patibilidades do Governo cen
tral, reformada no 91. A norma 
do Governo galego inclue como 
altos cargos a xefes de gabinete 
dos conselleiros, asesores e de
legados provinciais: esta é a 
maior mostra de xenerosidade. 
Pero estes cargos médios e os 

altos cargos da Xunta non terán 
que declarar publicamente, 
como até agora, as participa
cións por riba do 10% en em
presas próprias ou da família. 
Eses detalles quedan para o se
creto rexistro do património. 
Pola mesma reforma restrictiva 
só terán que dar canta de parti
cipacións superiores ao 10% en 
empresas vencelladas mediante 
prestacións de obras e servizos 
ás administracións públicas, 
cando ata agora tiñan que de
clarar calquer participación. 

O portavoz do PP, Manuel Pérez, dá o non a GEA 

ANXO IGLESIAS 

Direito a saber 

A oposición afirma que non se 
mellorou nada coa reforma moti
vada polo caso de Xan.__Fernán
dez, Xesus Vega, do BNG , re
coñeceu que se amplían as cir
cunstáncias e feitos declarábeis, 
mais apontou tamén que coa 
nova regulación da Xunta a 
maioria c::los dados van quedar 
no segredo do rexistro patrimo
nial. Vega considera que "non 
se pode falar de que haxa máis 
transparéncia , dado que boa 

parte do que antes era público 
agora queda opaco". 

Pola sua banda, Miguel Cortizo, 
do PSOE, estimou que deberia 
existir unha transparéncia abso
luta no referido a rendas, intere
ses e património dos altos car
gos públicos, e apontou que os 
rexistros actuais non serven 
para nada: "Todo o mundo debe 
ter direito a saber como evolu
ciona o património dos altos car
gos. O demais son gaitas". 

Este deputado admitiu que al
guns cargos con alto património 
poderian sentirse molestos pola 
divulgación do mesmo, algo que 
non deberia existir, sempre que 
a orixe dos cartos ou proprieda
des sexa lícito. Cortizo estimou 
que tamén seria bon comprobar 
que o declarado nos rexistros 
corresponde coa verdade, e de
fendeu inspeccións ou exames 
sobre a total honorabilidade dos 
altos cargos. 

O prazo dado aos douscentos 
altos cargos da adm inistración 
galega para actualizar as 
suas declaracións de intere
ses e facer as suas primeiras 
declaracións patrimoniais re 
matou o pasado dia 16. Des
pois de agardar a chegada 
das declaracións que pudesen 
facerse por correo certificado, 
a Inspección de Servizos da 
Xunta comeza es tes dias o 
estudo das declaracións e pe
dirá que completen os dados 
as persoas que deixasen al 
gunha eiva . Posteriormente 
será cando un dos dous rexis
tros , o de intereses, quedará 
aberto ao público. • 

A Xunta deberá promover a agrupación dos estaleiros 
.• >:.de:}/jgo.,nunha· .. empresa única 

• X.L/COMPOSTELA 

O BNG conseguiu que o 
Parlamento galega 
aprobase por 
unanimidade unha 
proposta na que se 
reclaman accións da 
Xunta para promover a 
criación dunha asociación 
de empresas para garantir 
a competitividade do 
sector naval vigués e para 
elaborar un plano de 
renovación da frota 
mercante. Pola contra, 
BNG e PSOE non 
lograron o apoio do PP 
para unha proposta que 
buscaba salvar o GEA. 

ción naval da ria de Vigo, "para 
convertelas nun complexo in
dustrial máis operativo en níveis 
de produtividade, economias de 
escala, diversificación da produ
ción, carteira de pedidos e de: 
mais factores condicionantes da 
rentabilidade e competitividade 
do conxunto e de cada unha 
das pezas". 

De acordo con outro dos pon
tos da proposta do BNG, apoia
dos de xeito unánime, o Parla
mento reclamará da Xunta que 
impulse a elaboración dun pla
no de renovación da frota mer
cante en condicións orientadas 
a complementar outro plano de 
renovación para a frota do 
Gran Sol. 

xico de Vigo (PEVA), subscrito 
por todos os grupos sociais e 
políticos. 

O portavoz do BNG, Xosé Ma
nuel Beiras, defendeu a adop
ción de medidas de impulso do 
sector naval por restar conven
cido de que poderia ver outra 
etapa de florecimento, á vista de 
que as medidas de reconversión 
acometidas foron trabucadas. 
Tamén estimou que o futuro do 
transporte de Galiza e Portugal 
cara Europa ten que ser por mar 
e non por terra, o que ao seu 
xuízo garante un impulso á 
construción naval. 

Non do PP para GEA 

Na mesma reunión da comisión 
parlamentar de lndústria, o PP 
rexeitou duas propostas seme
llantes do BNG e do PSOE para 
arbitrar saídas, á crise do Grupo 
de Empresas Alvarez. 

Estas propostas atoparon a 
oposición do grupo de Governo, 
o PP. O seu portavoz, Manuel 
Pérez, dixo que a Xunta xa 
adoptou as medidas que podia 
tomar a este repeito e que as 
restantes serian inúteis. 

Pérez amosouse pesimista so-

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

Petróleo en Galiza 
O PP votou en contra doutros Por outra banda, o director Segundo o portavoz da Xunta, 
pontos da proposición do BNG Xeral de lndústria da Xunta, que ten mercado parte impor-
onde se pedia que o financia- Xoaquin del Moral, afirmou tante dos direitos da, explota-

Segundo a proposta do BNG, mento do holding de empresas no Parlamento galego, que ción e que asinará os contra-
respaldada por unanimidade, o do naval contara con participa- "hai grandes posibilidades" tos correspondentes con vá-
Governo galego deberá impul- cións de capital público da de que podan aparecer xaci- rías empresas nos próximos 
sar xestións diante do Governo Xunta e do Estado. O PP tam- mantos de petróleo nas cos- dias, os primeiros dados apon-
central e poderes públicos e pri- pouco quixo apoiar outra pro- tas galego-portuguesas, onde tan ·os memos signos que os 
vados para promover a criación posta para criar un fundo de se van facer prospeccións a detectados no Mar do Norte 
dunh.a asociación de emp'resas garantias para os estaleiros partir da primeira quincena antes de descobrir o importan-
que integre e vertebre ao con- gal egos, de acordo coas reco- de Agosto. te xacimento actual.• 1 

· · · · · · · · · · -xunto-das -factorias- da constru- - · mendacións do Plano-Estraté- - t ...: ..:._..:..:...:...:...:..:_.:_:_:_:_:_:_ __ -________________________________ J 

bre o futuro de GEA, segundo 
denunciou a portavoz do BNG, 
Olaia Fernández Davila. Segun
do esta deputada, a Xunta e o 
PP só tentan deixar morrer o 
conflito, dar como feito que GEA 
non ten sa'1da. Fernández Davi
la insistiu en que a X4nta ten 
unha responsabilidade clara 
neste caso -ainda que a em
presa sexa do 1N1- por estar a 
governar en Galiza. 

Pola sua banda, a deputada do 
PSOE Maria Xosé Porteiro re
clamou sen resultado que o PP 
respaldase polo menos os pon
tos nos que o PP di que a XUn
ta está a traballar. 

Entre outras cousas, BNG e 
PSOE reclamabna nesta pro
posta que a Xunta arbitrase un 
plano de viabilidade comple
mentário para facer posíbel, 
xunto coas accións anuncia
das polo 1N1, o levantamento 
da empresa, con máis de un 
milleiro de traballadores en fol
ga indefinida, para reclamaren 
o pagamento de case médio 
ano de salários en atraso, asi 
como solucións de futuro para 
as factorias. + 
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A INDUSTRIALIZACIÓN DA BEIRAMAR 

Milleiros de persoas na mobilización convocada pala Asociación pala .Defensa da Ría 
1Vive máis xente da ria ca .da Celulosa 
e estámonos xogando o pan' 
• CARME VIDAL/PONTEVEDRA autonómica, alguns non dubida

ron en empregar a palabra hipo
cresía. De "demagóxicos" califi
counos Guillerme Vázquez, de
putado do BNG por Pontevedra, 
que apresentou recentemente 
na cámara autónoma unha ini
ciativa, unha proposición non de 
lei e unha interpelación na que 
se instaba a transladar ou pe
char a factoría xa que incumpre 
a normativa meio-ambiental en 
vigor. Para Guillerme Vázquez, 
"Couceiro dirixiuse a sectores 
favorábeis á fábrica e Guiña 
despois abriu un expediente que 
pode dar en sanción que non é 
o mesmo que sancionar. Cuíña 
non desmentiu a Couceiro antes 
das eleicións senón despois, o 
governo só toma postura de ca
ra á galeria". O parlamentário 
nacionalista falou de política in
dustrial de dependéncia, xa que 

"Pala recuperación da ria, 
Peche da factoría", o lema 
da Asociación pala 
Defensa da Ria de 
Pontevedra (APDR) 
congregou á manifestación 
máis numerosa das que se 
lembran na cidade. Eran 
perto das doce do meiodia 
do Domingo cando 
milleiros de persoas saían 
das Alamedas de 
Pontevedra e Marin para 
se xuntar, despois de 
percorrer máis de tres 
quilómetros, diante do 
complexo industrial Ence
Elnosa. Polo mar, outra 
manifestación de case cen 
barcos, mexiloeiros na 
maioria, pedía o peche do 
complexo industrial en 
defensa dos seus postas 
de traballo. 

(/) "o ministro Eguiagaray ven e 
~ aportar douscentos setenta mil 
~ millóns de pesetas ás eléctricas 
~ para compensar a perda das 
~ nucleares pero, en troques, aqui 
< non se inviste para apoiar un 

A manifestaci'n conseguiu por primeira vez unha presenza de traballadores do mar nas suas embarcacións. O governador Pa- complexo con tecnoloxía limpa". 
rada respondeu aos cidadáns cun desmesurado despregue policial. 

A convocatória da APDR res
ponderon uns setenta colectivos, 
pero foi sen dúbida a incorpora
ción da xente do mar o feíto 
máis significativo da mobiliza
ción. Consuelo Veiga, marisca
dora dos Praceres, lembrou os 
tempos nos que á ria viñan tra
ballar persoas de toda a provín
cia e, xa diante do complexo in
dustrial lamentou : "hoxe a ria 
non produce, por culpa desta fá
brica cheirenta. Pero nós irnos 
defendela até a morte, que é a 
vida de moitos de Pontevedra". 
A indignación de Consuelo era 
compartida por todos os que se 
concentraron diante de Ence-El
nosa. Manuel Domínguez, da 
Asociación de Mexiloeiros de 
Boiro, foi quen de desfacer o ar
gumento dos postes de traballo 
afirmando que "o mar é unha 
das riquezas maiores da Galiza, 
son miles de millóns de pesetas 
as que se moven e moitas famí
lias as que viven del, gostaríame 
saber cantos postes de traballo 
xera Celulosas". Da mesma opi
nión foi o tamén mexiloeiro da 
ria, Manolo "o Purro", quen ase
gurou que "se non se fai nada 
continuaremos, porque estamos 
xogando o pan e vive máis xente 
da ría que da Celulosa, até a 
próxima, e outra e outra até o 
peche total ". Estímase que o 
complexo Ence-Elnosa supuxo 
unha perda de 5.000 postes de 
traballo na ria frente a uns 500 
criados que están a mermar 
constantemente debido á má si
tuación económica da fábrica. 

Protexer a saúde da ria 

A presidenta da APDR, Leonor 
González felicitou aos homes e 
mulleres do mar por mobilizar os 
seus barcos, e criticou a desme
surada forza policial que rodea
ba ao complexo. "Debían estar 
connosco para protexer a nosa 
saúde e as nasas vidas, porque 
non hai aqui ninguén que teña 
un pau nen un coitelo, traemos 
só a nosa palabra, a nasa verda
de" dixo, e engadiu que moitos 
políticos non eran "abando de
mócratas" como para asistir á 

mobilización e solicitar o peche 
de Ence-Elnosa . Os escapes 
acaecidos o dia 24 estaban na 
mente de todos, e Leonor Gon
zález mentou que Pontevedra 
"non quer durmir ca susto de 
non despertar ao dia seguinte". 

Foi tamén despois do escape 
cando o grupo municipal do 
BNG apresentou unha proposta 
onde se pedía ao Concello de 
Pontevedra unha toma de posi
ción clara en contra do comple
xo industrial, xa que ten compe
téncias sobre a calificación do 
solo e pode instar ao peche. A 
medida dos nacionalistas foi vo
tada en contra polo PP e PSOE. 
Para Miguel Fernández Lores, 
concelleiro nacionalista en Pon
tevedra e membro da Comisión 
Provincial de Meio-Ambiente, 
"hai unha conivéncia de poderes 
que non teñen interese en facer 
un estudo sério ao respeito. 
Analisando os dados do Boletín 
Epidemiolóxico da Xunta, a inci
déncia de enfermidades produ
cidas pela contaminación naco
marca de Pontevedra era tres 

'Hai que defender 
os postas de 
traballo que a ria 
xere, os da 
hostelaria, e 
recolocar aos 
operários de Ence
Elnosa'. 
Antón Masa, secretário 

de Defensa da Ria 

veces superior a respeito da 
média das comarcas das sete 
grandes cidades de Galiza". 
Despois de Lores realizar este 
estudo, os dados epidemiolóxi
cos proporcionados pola Xunta 
comezaron a sair por provín
cias, coque se impedía extrapo-

lar os efeitos nocivos de Ence
Elnosa para a povoación. Mais, 
a xente que vive na ria non pre
cisa de dados xa que sofre dia
riamente as consecuéncias da 
contaminación ambiental de"stas 
indú_$-trias. Maria, mariscadora 
dos -Praceres que vive xusto 
frente á fábrica, berra, desde 
unha gamela na que se mani
festa no mar, polo seu peche xa 
que, segundo afirma, "están ma
tando ao meu home e á ria". 
Duas razóns que ela esgrime 
para evidenciar a sua radical 
oposición a esta indústria de en
clave que se instalou cando Fil
guiera Valverde foi alcalde de 
Pontevedra. 

Trinta anos e moito tempo 

"Xa aturámos bastante" era o 
comentário xeral de moitos dos 
que camiñaban de Pontevedra a 
Lourizán e asistían, pese aos 
anos, á sua primeira manifesta
ción. Os efeitos na ria estaban ·á 
vista de todos e, por isa, cando 
se facia referéncia a certas posi
cións oficiais da administración 

Para Manolo Soto, químico e 
secretário xeral de Adega, cabe 
unha celulosa na Galiza para os 
resíduos forestais e para o pa
pel vello, como xa hai na Alema
ña, e con isto poderíase criar 
unha indústria que xerase, sen 
contaminar, miles qe postas de 
traballo, moitos mais dos que 
cría a de Pontevedra. 

O perigo de Ence-Elnosa non 
afecta só á ria de Pontev:edra. O 
biólogo Ramón Varela fala do 
contáxio ás rías próximas debi
do ao sistema de correntes que 
hai no litoral. Mesmo dada a crí
tica situación ambiental , segun
do Varela, "a ria é recuperábel , 
ainda que depende do que se 
queira investir no seu sanea
mento e do interese que mostre 
a administración; tamén é certo 
que a medida que o tempo pa
sa, salvar a ria faise máis difícil". 

O secretár io da APDR, Antón 
Masa, reiterouse no incumpri
mento sistemático polo complexo 
industrial da lexislación española 
e comunitária en matéria de ver
tidos, e destacou o éxito da con
vocatória que, segundo afirmou, 
mostra como os ecoloxistas loi
tan "pola defensa dos postes de 
traballo que a explotación racio
nal da ria xera, pola defensa dos 
postas de traballo da hostelaria e 
porque o peche de Elnosa-Ence 
comporte a recolocación de to
dos e cada un dos traballadores 
do complexo". Colocación que 
podería estar, segundo o próprio · 
Masa, na mesma recuperación 
da ria que o complexo industrial 
leva trinta anos destruíndo. 

"Nas fábricas que ali ves, o ope
rário non respira , pois os que 
mandam no mundo só vivem 
querendo ganhar, mesmo ma
tando aquele que morrendo ia 
traballar". Eis a canción de 
Fausto que a APDR empregou 
para anunciar a manifestación e 
que seguirá sonando até que 

~ Ence-Elnosa deixe de contami
ffi nar a ria. Os convocantes da 
g mobilización anunciaron a van
~ tade de seguir loitando até que 
~ asi aconteza. + 
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As elites na Galiza 
MANuELCAO 

Con motivo do próximo curso académico 1994-95 publicaban 
os diários de ámbito estatal o número de prazas disponíbeis e a 
nota mínima exixida por cada un dos ·centros universitários se
gundo especialidades. Resultoume curioso e penoso á vez. 
comprobar como mentres había estudos de filoloxia catalana 
nas Universidades de Alicante, Barcelona, Girona, Lleida, Ma
llorca, Tarragona e Valencia só existían estudos de filoloxia ga
lega en Barcelona e Santiago de Compostela, mentre A Coruña 
e Vigo non consideran interesante dispor desta especialidade. 
O actual reitor da universidade privada San Pablo-CEU, Sérxio 
Rábade Romeo, de orixe lucense, apoiaba a idea de que "a Ga
licia le falta una universidade privada para constituir· una bur
guesía rectora como Deusto, en el País Vasco. A Galicia, ade
más de capital, le ha faltado una vertebración de la cultura ga
llega hecha desde altos niveles". Ignoramos se tal universidade 
privada iria pola senda antigalega ou teria unha certa sensibili
dade galeguista, mais, certamente, o reitor de San Pablo-CEU 
non se equivoca cando fala da auséncia dunha elite galega ver
tebradora do país, e, queizais ~exa este o problema máis im
portante ,o principal atranco que ·coarta o avance da sociedade 
galega. E aventurado esperar que a lgrex:a católica vaia formar 
a elite que se necesita, pois, a,d_ife.rencia de Cataluña -e País~ 
Basco, a l'grexa en Galiza ten un componente menos galegui$
ta, pero tamén as cousas poderian mudar. Así como ·en Catalu
ña a burguesía e as clases poderosas son de cultura e.tradición 
catalanista -a ·publicidade da TV3 nos diários españois é un 
tratado comprimido da. sociedade catalana-, en Galiza as eli
tes foro.n importadas como vía de asimilación cultural, política e . 
económica. Con poucas excepcións ser enviado á Galiza viña a 
ser como un castigo, como trampolin ou como destino definitivo 
para os menos brillantes, e, asi, .o capital· hum ... ano procedente 
do exterior foi o menos activo e preparado. das eleites hi_spanas; 
xa "pobretas" de por si. Nótese que tales grupos non procedi~n . 
da sociedade civil (empresários, profisiqnais llberais, etc.), se::.. 
nón que eran comisionados de órgpós qo Estado ce·ntral ·.(m>a- . 
rato xudicial, militar, administración ,civil· do Estado,. centro$ edu
cativos, etc.) polo que non chegaron a autonomizarse, e eriar 
tecidos produtivos ou culturais con d,inámica própria. A relación 
co aparato do Estado era primordial, lpois as suas funcións, lexi
timidade e recursos derivaban, en exclusiva, da relación co go
verrro central de turno. 

só asi pode entenderse a ignoráncia -en moitos casos despre
zo- polo mundo que os rodeaba e no que estaban inseridos/fí
sica pero non culturalmente. Velai a razón de que na ter~ das 
vacas poucos reclamasen unha escala de veterinária, que até 
meados dos 80 non se empezara a estudar o mexilón galega, 
que a vontade autonomista ainda sexa feble e renqueante, etc. 
Correlativamente, os membros asimilados á cultura foránea
case nunca xurdiron da sociedade civil senónq ue foron capta
dos polos órgaos do Estado nos que alguns deles chegaron a 
desempeñar postas importantes.• 

ANXO IGLESIAS 

-----------------
'Tales grupos non procedían da 
sociedade civil, senón que eran 

comisionados lie órgaos do Estado 
central.' 

XUIZO AO EGPGC . 

51 anos de prisión a seis encausados e dous absoltos 

Os independentistas condenados 
califican a senténcia de política 
•H.V. 

Manuel Chao Dobarro foi 
condeado a 17 anos de 
cárcere por tenéncia de 
armas e falsidade 
documental, Alexandra 
Queirós a 1 O anos por 
falsidade documental, 
Carme _Viso e lgnácio 
Martí nez Orero a s~is 
anos e un dia, como os 
dous anteriores, por 
militáncia no. EGPGC. 
Sabela Cabarcos e Oliva 
Rodríguez Valladares 
foron sentenciadas a seis 
anos e un dia por 
colaboración con 
organziación armada. Eva 
Loira e Manuel Carneiro 
foron absoltos despois de 
pasar seis meses e un 
ano e 15 dias de prisión 
respeitivamente. 

Catro dos enea.usados atopá
banse en liberdade provisória e 
todos eles pasaran unha tempa
da en prisión. Oestas persoas 
que estaban libres, duas foron 
absoltas.-A respeito dos outros 
catro encausados, dous d~les, 
Manuel Chao Dobarro e Aléxan
dra de O.ueírós ·.Vaz Pínheiro, 
cumprian penas de cárcere im
postas neutros procesos aflte
riores, todos eles relacionados 
co EGPGC. 

· O xuízo celebrárase na Sala 
Terceira da Audiéncia Nacional 
de Madrid durante seis sesións 
en dias posteriores ao 11 ' de 
Abril pasado. Os sucesivos 
aptazamentos e o próprio disco
rrer da vista tora denunciado po
los encausados, que considera
ban que se estaba a producir un 
xuízo político. 

Os feítos que se xulgaban esta
ban relacionados coa deten
ción, en Setembro e Novembro 
de 1991 , de 17 persoas acusa
das de pertencer ao Exército 
Guerrilheiro do Povo Galega 
Ceive . Contra nove delas non 
foron acumul~das probas da
bondo como para proc~der ao 
seu encausamento. Contra as 
oito restantes Baltasar Garzón 
ordeou a instrución dun proce
dimento xudicial. 

"Senténcia política" 

"Trátase dunha senténcia polí
tica, e non xurídica, basada, 
na maioria dos aspectos, nas 
acusacións policiais ás que se 
lles concede valor notarial, 
contrkriando os mínimos exixí
beis no que pretende ser un 
Estado de Direito", afirmaba 
un comunicado da Assembleia 
do Povo Unido. 

A sala da Audiéncia Nacional 
que preside o maxistrado galega 
Castro Meije, que foi o encarga
do da vista oral, ainda que o ins
trutor foi o xuiz Baltasar Garzón, 
estimou todas as probas que ta
ran apresentadas pola policía, 
mália ser discutida polos defen
sores dos encausados a validez 
radical dalgunhas das mesrYias. 

Manuel Chao Dobarro, condeado a 17 anos de prisión, xa cumpre penas por xuí-
- zos anteriores. -

Para a APU "impera a -presun
ción de culpabilidade e son al
guns . dos acusados quen teñen 
que «demonstrar» que non son 
quen se pretende. Optase pola 
absolución nalgun dos casos en 
que é totalmente imposíbel que 
as persoas acusadas fosen quen 
realizaran determinados feítos". 

A respeito do texto argumental 
da senténcia, a APU sostén que 
esa presunción de culpabilidade 
está fundamentada "no feito de 
seren independentistas galegos 
os qu~ sentaban no banquiño. 
Xogarón á tómbola coas absolu
cións para aparentar ecuanimi- , 
dade, nun proceso xudicial que 
non tivo negunha". 

Tanto para os acusados como 
para a APU todo o proceso é 
unha montaxe político-policial 
contra o movimento indepen
dentista galego. Pola contra, na 
senténcia considéranse que o 
EGPGC "é1 unha organ ización 
que ten cor:no obxectivo acadar 
a independéncia da Galiza e a 
instauración do ,socialismo 
meiante a loita armada". No 
mesmo texto dise que "Manuel 

Chao e Alexandra Queirós eran t 
dirixentes do Exército Guerril
heiro, integraban o Estado 
Maior lrmandiño e estaban es
cargados do deseño das activi
dades da organización e de dar 
instrucións ao resto dos compo
ñentes do Grupo". 

Recurso e indenizacións 

De resultas de discutir de arriba 
abaixo como foi conducido o 
proceso, tanto o xlldicial como o 
policial anterior, a APU xa anun
ciou que as persoas que foron 
sometidas a algun tipo de con
dea ven a apresentar un recurso 
diante do Tribunal Supremd. A 
intención dos condeados é che
g ar a instáncias superiores -
mesmo ao Tribunal de Estras
burgo. "Consideramos que as 
numerosas irregularidades co
metidas na senténcia, e en todo 
proceso, te'ñen que ser suficien
tes para arular toda esta monta
xe contra o independentismo 
galego", dicia unha nota de 
prensa da APU. 

\ 

Por outra ban,da, as duas per
soas absoltas, Eva Loira, que 
pasou seis meses en prisión 
preventiva, e Manuel Carneiro, 
que estivo no cárcere durante 
un ano e 15 días, van apresen-

Xogaron á tombola 
coas absolucións 
para aparentar 
ecuanimidade, nun 
proceso xudicial 
que non tivo 
nengunha', di a 
APU. 

f tar, polas vías administrativa e 
xurídica, reclamacións ante o 
Estado en base a danos no pa
tri m ón io derivados do rexisto 
domiciliário , perda de salários 
durante o tempo de prisión, 
gastos de defensa xurídica e 
indemnizacións por permanén
cia no cárcere e danos morais. 

A maiores, as persoas absol
tas están a estudar a petición 
de suspensió.n . de Bal:tasar1 

Garzón '1por ordear a Cfefan ~ · 
ción e ditar auto de prisión sen 
argumentación".• 

1 • 



O futbol nos EEUU non é popular, pero ten máis de 15 millóns de praticantes 

Os norte-americanos están a inventar 
o espectáculo futbolístico 
• PUCHEIRO 

Só o 15% dos 
estadounidensenses sinten 
interese por ver pola TV un 
partido da Copa de Futbol, 
ao que eles chaman soccer 
(pronúnciano sucker. 
literalmente, mamalón), 
segundo un inquérito da 
axéncia Harris. Afeitas 
como están a converter 
todo acontecimento en 
estatística, outras axéncias 
demostraron que máis do 
30% dos cidadáns norte
-americanos tampouco 
saben en que país se 
celebran os campionatos 
do mundo. 
Aos europeus non lles cabe nos 
miolos que os ianquies sexan 
tan badocos. O desinterese do 
grande público norteamericano 
polo futbol , deporte que engaiola 
a centos de millóns de persoas 
do primeiro mundo, ten moitas 
causas. Algunhas intrínsecas a 
própria configuración do espec
táculo: o norteamericano está 
afeito a uns deportes nos que 
esteña a suceder algo continua
mente. Outras ao elemento cul-
1ural: o futbol foi un deporte emi
nentemente urbán, saido da re
volución industrial. Os primeiros 
deportes das colónias america
nas foron deportes rurais, como 
o rodeo e o boxeo. Os cof!ages 
das novas clases dirixentes im
puxeron e popularizaron outros 
deportes diferentes como o ba
loncesto ou o béisbol. Se cregos 
católicos foron os maiores pro
pagandistas do futbol , as confe
sións puritanas, predominantes 
no EEUU, sempre sentiron aver
sión contra o futbol. 

A falta de tradición no soccer, 
leva a que non haxa unha ten
sión social ante este aconteci 
mento, siareiros, pero, sobre to
do , a que non se comprenda 
nen se coñezan as suas reglas , 
polo que perde boa parte do 
seu interese. A isto hai que lle 
engadir outra razón fundamen
tal , que unha moza perguntada 
resumía deste xeito: "a min non 
me importa o soccer porque ise 
deporte non o inventamos nós". 

Un invento europeu 

Todas estas razóns e, segura
mente algunhas máis, levaron a 
considerar ao futbol como algo 
alleo. Desde a sua visión de co
lonizados-colonialistas, o futbol 
non servia para exportar o ser 
norteamericano. Incapaces de 
asimilalo e adaptalo, como fixe
ron con outras manifestación cul
turais, ignorárono desde a gran
de indústria da comunicación. 

Esa indiferéncia por parte dos 
principais meios de comunicación 
e a decisión de promocionar o 
próprio, explica o descoñecimen
to .existente na maioria da povoa
ción- dos EEUU do futbol como 
espectáculo, ainda que aumente 
dia a dia a sua práctica até a ida
de xuvenil. A incredulidade que 
experimentan a maioria dos 

Alexi Lalas, defensa da equipa USA .• é un dos xoga~ores máis pintórescos d~ mesma. e, como di, refuxia~e río campó ·das.estúpidas preguntas dos medios de comunicación. 

meios de comunica- M · • · · ~ o grande aconte- povoación, hai un dado incuestio-
ción europeus ante áis de 15 millóns de practicantes: . . cimento. o refJexo nábel: os campos de xogo cheos 
esta situación, ven _está na liga aryrnri- e as reveridas funcionandq como 
dada por duas ra- é Uílha Cifra impensábel para a cana de baloncesfo, nUnca o fixeran antes en partidos 
zóns. Aos america- · · d , · f b I' · moito máis publicita- intrascendentes. Estas imaxes 
nos, pésie a gover- ma1ona as potencias ut . o 1st1cas. da que as ligas lo- contrastan coas que se puderon 
narnos, seguí molos cais da Fráncia, ltá- _ comprobar en mundiais como o 
tratando como palur- lia, Grécia ou Espa- de ltália no que as sés prelimina-
dos. A sua incultura futbolística é Se en calquer país de Europa ña, nos meios de cada estado. res estaban tan cheas de cimento 
aproveitada para recordarlles que se celebrase hoxe a final mun- que se tiveron que inventar es-
só son uns novas ricos que non dial de beisbol, a porcentaxe da O porqué deste pectadores de cartón. 
teñen história, tradición, solera e povoación que non lle prestaría campionato 
abolengo. Pero, sobre todo, non atención seria moito maior que 
se entende que aqui, afeitas a a que nos EEUU pasa ampla-
tragar o 80% da programación te- mento do futbol. Pero este dado 
levisiva, na que incluen mil e un- seria só unha hipótese, pasto 
ha películas de diversas loitas, que só ese anúncio, levaría con-
beisbol ou rugby, eles habendo sigo que os meios de comunica-
un campionato do mundo, o sum- ción asulagasen a programación 
mun do espectáculo, sigan pro- e as suas páxinas con este de-
gramando os seus reality-shou. porte, até convencernos de que 

Se existe esa indiferéncia e ese 
desinterese nos EEUU polo fut
bol , por que as 11 compañías pa
trocinadoras pagaron 42.000 mi
llóns de pesetas á FIFA ·pola ex
clusividade? Seguramente por
que o consideran rendíbel. Pésie 
a esa indiferéncia da maioria da 

r---------------------------------------------------------------------------, 

O futuro do futbol está na imaxinación 
Hai 34 anos, Walter Winterbot
tom, ex selecionador inglés, 
afirmou: "Africa terá un cam
pión mundial antes de que re
mate este século". Acababa de 
rematar o mundial de Chile. 
Agora só quedan duas oportu
nidades, pero todos ven esta 
profecía un pouco máis perta. 
Os dous últimos mundiais sub-
17 foron parar ao continente 
africano. 

As equipas africanas de Marro
cos, Camerun e Nixéria, están 
a xogar un futbol primitivo., 
quer dicer, cheo de imaxina
ción, de intuición, de velocida
de, de forza, de alegria. Enten
den o deporte como o entende
ro n os grandes xogadores . O 
Pelé, o Garrincha, o Amarildo, 
o Di Stéfano, o mesmo Mara
dona. Fronte ás tácticas rigoro
sas, os esquemas, eles inven-

taban en cada acción, criaban, 
recriaban, goleaban. 

Nos paises europeus están a 
fabricar xogadores por sistema 
de ordenador, encaixándoos 
nun conxunto segundo as ca
racterísticas que o treinador 
concebiu no seu maxin. Os xo
gadores convírtense en pezas 
dunha robótica que funciona 
ben mentres o meio en que se 
desenvolve se adapta ás ca
racteríticas do deseño. Cando 
estas mundan, o sistema, o es
quema e a táctica fallan. Un 
dos exemplos máis significatos 
é o treinador español, Javier 
Clemente, que no primeiro par
tido suprimiu do campo total
mente a inspiración. 

Hagi , que fracasou no Real 
Madrid porque o encorsetaron, 
volta a cintilar nos Estados Un-

dios, facendo o seu futbol de 
alta escala. ltália fracasa por
que Sachi tivo que modificar os 
seus esquemas ante as críti
cas de que ia facer un futbol 
moito alegre. Os paises nórdi
cos chegan tamén a pastos 
nunca até de agora soñados 
por estes seleccionados que 
non poden xogar a metade do 
ano, cun futbol non atenazado 
pala ri;xidez de números millo
nários. 

A moitos destes xogadores fál
talles secadra a técnica depu
rada por treinadores e horas 
de tediosa práctica (150 africa
nos xogan en Europa), pero 
súplena con inspiración e mo
vimentos novidosos. Ao final 
poda que non gañen o campio
nato, pero voltan o deporte do 
futbol ás suas raigañas: o fut
bol volta a ser xogo. • 
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Nos Estados Unidos existen un
has minorías emigrantes tan for
tes e de tantos paises que, por 
si soas son capaces de encher 
os estádios. Incorporar a algun
has destas minorías, integralos 
no consumismo americano foi o 
que lles fixo apostar pola cele
bración deste campionato . Por 
iso a sua diferéncia coa maioria 
dos que o precederon estriba en 
que pésie a esa apatía, o cam
pionato non foi realizado como 
trinque para o exterior (o exem
plo foi o acto inaugural) senón 
como coesionador interno. 

Outro dado importante que se 
tende a esquecer é o número de 
fichas de xogadores de futbol 
existentes nos EEUU. Máis de 
15 millóns de practicantes é un
h a cifra impensábel para a 
maioria das poténcias fútbolísti
cas. A grande parte destes xo
g ad o res son menores de 15 
anos, incluidas moitas rapazas, 
entre elas a tilla do próprio pre
sidente Clinton. Unha chea da 
publicidade, entre elas Striker, a 
mascota, vai dirixida a este pú
blico xuvenil. As firmas comer
ciais americanas tentaron situar
se na primeira fileira dun espec
táculo que cada vez ten máis in
terese para a franxa moza da 
povoación. A FIFA tamén reme
lou os ollas ao ver o mercado 
que se abría diante de si. Asi se 
concebiu Estados Unidos-94. • 



CONSTRUCIÓNS ILEGAIS 

As declaracións dos viciños indican que o Conselleiro mentiu, segundo Agustín Vega 

Acusan a Cuíña Crespo de mandar facer 
as obras ilegais en Castrelo de Val e Verin 
• XAVIER LÓPEZ/COMPOSTELA 

Xosé Cuíña deberá 
comparecer o vindeiro 4 
de Xullo diante da 
comisión parlamentária 
que investiga a realización 
de obras sen adxudicar 
nos concellos de Verin e 
Castrelo do Val despoi& 
de un alcalde pedáneo 
afirmar no Parlamento que 
foi o conselleiro quen deu 
a orde de facelas, en 
contra da maioría dos 
testemuños, que 
descarregan toda a 
responsabilidade no crego 
Felisindo Rodríguez. 
Segundo Agustín Vega, 
do PSdeG-PSOE, "as 
declaracións dos viciños 
permiten afirmar que o 
señor Cuiña mentiu ao 
Parlamento e á comisión". 

Un viciño do concello de Castre
lo do Val, Eliseo Barrio Otero, 
asegurou no Parlamento que 
presenciou como o conselleiro 
de Obras Públicas, Xosé Guiña, 
deu orde de comezar en Veiga 
de Nostre unha obra non adxu
d i cada . Esta testemuña veu 
contradicer á maioria dos com
parecentes diante da comisión 
que investiga no Parlamento ga-
1 ego média dúcia de realiza
cións presuntamente ilegais, 
que exculparon á Xunta e res
ponsabilizaron das irregularida
des a Felisindo Rodríguez, cura 
de Tamaguelos. 

Felisindo Rodríguez compare
ceu tamén na Cámara galega o · 
Mércores, dia 22, ainda que sen 
a sotana que lle pedira Xosé 
Guiña para dar ao acto unha 

UNIVERSIDADE 

maior solenidade. Antes de en
trar na comisión, "don Felisindo" 
protestou abertamente -porque 
se tivese armado tanto rebúm
bio "por unha chuminada", pero 
ao sair parecía máis relaxado e 
mesmo pediu permiso aos re
porteiros para mandar un saúdo 
á sua nai: "Vai para os 94 e 
quera darlle as grácias por edu
car a un tillo nos princípios do 
ben", manifestou. 

De seguido, o polémico cura 
venéellado ao -PP declarou, 
"para toda Galiza e para Espa
ña", que "as obras esas man
deinas facer eu", e queixouse 

GONZALO 

de que "ainda non recebin un 
can para elas". 

Presente nunha 
xuntanza con Cuiña 
Pala contra, Elíseo Barrio dixo 
aos xornalistas que el asistiu 
persoalmente, con outros 22 vi
ciños , a unha xuntanza na que 
estiveron Xosé Cuíña, o delega
do da Consellaria de Obras Pú
blicas en Ourense , Amador 
Vázquez, e o presidente da De
putación de Ourense, Xosé Luís 
Saltar. Segundo esta testemu
ña, nese encontro Guiña dirixiu
se a un representante da em-

presa Hermanos Carrajo para 
dicerlle que "vostede, baixo a 
miña responsabllidade, pode 
empezar a obra mañá mesmo 
se quer". 

Eliseo Barrio ac sou aos dous 
cregos "populares" de estaren 
promovendo enfrentamentos 
entre a povoación : "Andan fa
cendo que o pavo estexa revol
to, para que a xente se mate un
ha á outra", asegurou . 

Felisindo Rodríguez considerou 
"normal" realizar obras sen os 
trámites legais e administrativos 
necesários, e cando se lle per
guntou se ten feito máis seguin
d o o mesmo proceder dixo: 
"Uhh ... Hai moitos anos. Levo 
36 anos ao servizo dese "puebli
ño" e xa fixen a traída de augas, 
pontes , estradas , moitas cau
sas, moitas". O crego engadiu 
lago que esas obras eran paga
das pola xente ou por "america
nos" e subvencións e organis
mos oficiais. 

Outro dos testemuños polémi
cos foi a do párroco de Campo
becerros, Xulio Rodríguez, quen 
defendeu que nos casos investi
gados a necesidade social das 
obras xustificaban irregularida
des no trámite . Segundo este 
crego, portavoz do grupo muni
cipal do PP en Castrelo do Val , 
"a eficácia estaba por riba da le
galidade". 

Este crego subscrebeu que tora 
Felisindo Rodríguez o que man
dara facer as obras e negou que 
houbese eleitoralismo na execu
ción das mesmas, algo que se 
viu na comisión de investiga
ción, diante da que- declarou e 
da que dixo que "pretende des
viar o voto e manchar a imaxe 
dalgunhas persoas". Neste sen
so resaltou que nos comf cios 
europeus o PP sacou máis vo-

tos que o PSOE, que governa 
no concello de Castrelo do Val: 
"Gañamos os curas", dixo Xúlio 
Rodríguez. 

Os alcaldes de Verin e Castrelo 
do Val tamén culparon á Depu
tación e a Consellaria de Políti
ca Territorial pola realización 
irregular das obras , aceleradas 
a seu xuízo de xeito marcada
mente eleitoralista. Raúl Fer
nández e Emílio González Afon
so pensan que o comezo das 
obras irregulares feítas nos seus 
municípios tivo que depender da 
Deputación e da Xunta. 

Pala sua banda, Xosé Luís Sal
tar, afirmou que persoeiros lo
cais como o crego de Tamague
los foron os que ordenaron a 
posta en marcha das obras sen 
atender á legalidade, segura
mente por descoñecimento. Sal
tar exculpou tanto ao PP como 
á Xunta e a Deputación, que era 
responsábel das realizacións en 
virtude dun convénio asinado ca 
Governo galega. 

Obras anunciadas polo 
PP en campaña 

A média dúcia de obras de pe
quenas infraestruturas que se 
realizaron de éxito irregular an
tes das elicións autonómicas de 
Outubro pasado están feítas sen 
adxudicación, non senda a realt
zada no lugar de Veiga de Nos
tre, adxudicada a Hermanos Ca
rrajo, que curiosamente apre
sentara a proposta económica 
máis cara. 

As obras foron anunciadas polo 
PP na campaña eleitoral. A exe
cución antes da adxudicación foi 
denunciada polo BNG, o que 
motivou a paralización dos ex
pedientes e os anúncios da 
Xunta de que non ian pagar con 
fundos das arcas galegas.• 

A SELECTIVIDADE COMO PENEIRA SOCIAL 

Cando empregamos o ºtermo Selectivida
de, convé~ de entrada ubicalo. 

T endo entidade restrictiva de seu, non se . 
- pode afastar qo marco· coercitivo do ac-
ceso á Universidade. · 

A Selectividade encadrase como un ele
mento máis dentro dun sistema de segre
gación, unha fase máis. 

Xunto á ·selectividade aniñan os Nume
rus Clausus -aprobados recentemente 
para a maioria das carreiras, por todas as 
Xuntas de governo das Universidade ga
legas-, a suba das taxas -este ano ha
berá unha suba arredor do 6,9, moi por 
riba do IPC previsibelmente arredor do 
3,5-, deterioro das bolsas-lixo e retraso 
das mesmas. 

Dentro destes aires envelénados de pri
vatizacións, a Selectividade xoga á invo
lución, a elitización. A Consellaria e Mi
nistério -verdadeiros culpabéis- des
vencéllanse e abrigan á auto-financiación 
das carreiras, caíndolle o peso deste 
morto ao .estudante. 

R. c. 

Evidentemente, cóutase de raíz o ac- rror psicolóxico nos alunas. 
ceso á Universidade palas clases so
ciais máis desfavorecidas. Hoxe a Uni
versidade agudiza o seu papel de esta
rrientaliz_ador, .quer 
dicer, de fomenta - -
dora da división so
cial, e aí entra ta-

O profundo deterioro, mesmamente for-
-mal , de ano tras ano, chega a lindes in

sospeitábeis. Nome
adamente caciquil 
dos tribunais -Gali-

mén a proba de Se- - - - - - - - - - -
za é a única parte do 
Estado español onde 
o tribunal non é es
colleito ao azar. 

lectivo. 

A selectividade ten 
tamén un feixe de 
peculiaridades: Pro
voca un deterioro do 
ensino. COU está 
en función del, es
quecendo esa for
mación integral á 
que se debe, só pri
man os resultados a 
9bter nas probas. 
1 nchanse as notas 
para poder paliar as 

A Universidade 
águdiza o seu papel 
de fomentadora da 
división social, e aí 

entra tamén a proba 
de Selectivo. 

A semana pasada 
celebráronse as pro
bas. Os CAF fixeron 
unha campaña en 
contra da Selectivi
dade, consistiu en 
charlas e reparto 
dun tríptico. Nesa 
campaña puderon 
observar como eran 
"vox populi" pergun
tas , que logo cairian. 

notas á baixa. Atopamos, tamén, crité
rios incoerentes nas calificacións co ca
os das desautorizacións. Alcúmanse 
"probas dos nervos", pois acobillan o te-

Os CAF decidiron facer un seguimento 
exaustivo. As probas que obtiveron foron 
levadas ante un notário. Ainda que cairon 
en parte, non foron consideradas polos -

CAF co suficiente peso legal para tomar 
medidas. Seguimos a pensar que houbo, 
coma sempre, filtracións. Este sistema 
préstase a todo tipo de irregularidades. 
Convén subliñar que o Bloque levou un
ha proposta parlamentar para democrati
zar e facer transparente o proceso de 
Selectividade, co consabido voto en con
tra do P.P. 

Gafíza Nova respalda o seguimento que 
os compañeiros e compañeiras dos CAF 
fixeron. 

Galiza Nova secunda as decisións de 
dar a coñecer o proceso. Entendemos 
o papel da maioria dos me ios de co
municación, endexamais neutros, con 
respeito aos CAF. Tiñan unha función 
clara, xustificar o 1inxustificábel : que o 
selectivo estaba a ser limpo, que non 
habia filtracións, daí ese acoso aos 
CAF. 

Galiza Nova aplaude a actuación realiza
da polos CAF e exórtaos a que non de
caía ese seguimento e denúncia nos vin-
deims· anos.• . - - . . . . 
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O problema nuclear é unha desculpa segundo Yu Chang Un, representante de Corea en Madrid 

Os EEUU pretenden estender a. zona de libre comércio 
a toda a península de Corea 
•A.E 

O problema nuclear na 
península de Corea seria 
unha "xustificación dos 
EEUU para seguir a 
manter as suas armas 
nucleares en Corea do 
Sul, segundo manifestou 
a este xornal Yu Chang 
Un, embaixador da RPDC 
en Madrid. O 
Representante 
Permanente da RPD de 
Corea ante a 
Organización Mundial de 
Turismo (o estado español 
e Corea non teñen 
relación diplomáticas) 
"afirma que o problema 
xurdiu cando os Estados 
Unidos introduciron armas 
nucleares no Sul de 
Corea, para ter baixo o 
control este importante 
ponto estratéxico, e asi 
seguir controlando parte 
de Asia e do Pacífico". 

CAMBIOS NO LESTE 

A fin da guerra fria a escada 
amundial, levou a que os dous 
estados de Corea aprobaran 
un acordo de non agresión e a 
declaración conxunta da des
nuclearizaQión da península 
coreana , aomezando conver.
sas a prol da unificación. Ante 
esta nova situación os EEUU 
non terian xustificación para 
seguir mantendo ali as suas ar
mas nucleares e o forte contin
xente de tropas. A sospeita nu
clear sobre a RPD de Corea 
sería a disculpa dos EEUU "pa
ra non perder o control sbre 
Corea do Sul , agravando inten
cionadamente a situación na 
península de Corea", segundo 
Yu Chang . 

A tensión na península coreana 
vai parella ao esfarelamento da 
política deseñada por Clinton 
para esta área, tendente a criar 
no Pacífico unha zona de libre 
comércio harmónica. Os orien
tais parecen moito menos dis
postos que estiveron os euro
peus a admitir que o seu de
senvolvimento pase pola pax 
americana. O Xapón compite 
cada vez en mellares condi
cións cos EEUU incluso no seu 
próprio território. Tampouco es-

tá disposto a perder os seus 
mercados naturais. Os homes 
de negócios americanos hai 
anos que puxeron os seus olios 
no continente asiático , povoado 
por centos de millóns de consu
midores potenciais. Pero nen 
Tókío, nen Singapur; nen Pe-

'Os americanos 
teñen que impar o 
seu domínio de 
império comercial 
coa presenza das 
Forzas Armadas, 
convertendo un hi
potético problema 
en asunto de 
interese nacional' 

kin, están dispostos a esta pe
netración sen contrapartidas. 

o domírÍio comercial 
da Asia 

Así as causas, os americanos 
teñen que impar o seu domínio 
de império comercial coa pre
séncia das Forzas Armadas , 
convertendo un hipotético pro
blema en asunto de interese 
nacional. O aumento do prezo 
do petróleo foi arranxado co 
ataque ao seu aliado lrak, po
ñendo como pretexto unha in
vasión de Kuwait que eles mes
mos alentaran. A batalla polo 
mercado oriental poderia ter á 
RPD de Corea como chivo ex
piatório. 

Polo demáis a tensión criada 
na península coreana permíte
lle á indústria militar americana 
vender armas, por exemplo mí
seis Patriota Corea do Sul , Xa
pón e outros paises asiáticos. 
Segundo Yu Chan Un, xa saca
ron a conclusión de. que "canto 
máis estamos atados ao marco 
parcial da Axéncia da Enerxia e 
cedemos, tanto máis se recru
dece a presión sobre nós, e 
tantos máís estorbos receben 

as nosas actividades nucleares 
pacíficas". 

A RPD de Corea reclama que 
se poña fin "á histérica presión 
internacional contra a nosa re
pública e asumir unha honesta 
posición ante as conversas Co-

·· rea-E E U l:J ". Tamén lle deman
dan aos EEUU e á Axéncia de 
Enerxia a tecnoloxia precisa pa
ra millorar as suas centrais nu
cleares. 

De momento a visita personal 
do ex-presidente americano 
Jimmy Carter, adiou a entrada 
en vigor das sancións da ONU, 
propiciando o comezo de no
vas conversas entre ambas 
partes, asi como a non expul
sión da RPDC dos técnicos da 
Axéncia Nuclear. A irritación da 
China, Rúsia e mesmo Xapón, 
fixo que os Estados Unidos fo
sen máis cautos nunha política 
que podía levar a un novo en
frontamento armado en Asia. A 
chegada de Carter coincidiu en 
Corea do Sul con algunhas das 
máis grandes manifestación 
antiamericanas que se recor
dan nese país, en xeral silen
ciadas por case toda a prensa 
mundial.+ 

Só un 14,3°/o da povoación mellorou a sua situación económica desde a caída do socialismo real 

As eleicións municipais consolidan o avance 
da esquerda en Polónia 
•XUUO RIOS 

Segundo fontes non 
oficiais a coalición que 
governa Polónia desde os 
comícios lexislativos de 
Setembro último 
(intregrada pola Alianza 
da Esquerda Democrática 
e o Partido Agrário) obtivo 
un considerábel trunfo 
consolidando a sua 
primacia global. 

Mentres o Partido Agrárío resul
ta vencedor nos distritos rurais , 
a Alianza da Esquerda fai o pró
prio en moitos centros urbanos. 
A pugna , en todo caso, está 
centrada no control das grandes 
cidades. (Vársovia entre elas) 
nas que a formación liderada por 
ladeusz Mazowiecki poderia si
tuarse en primeira posición pero 
sen obter a maioria suficiente 
para governar en solitário. 

As expectativas da direita católi
ca medraron nas últimas sema
nas favorecidas principalmente 
por duas causas. En primeiro lu
gar un certo reagrupamento das 
suas forzas habida canta do se
vero castigo recebido nas lexis
lativas (das máis de dez listas 
que apresentaron só tres obtive
ro n escanos na Dieta). En se
gundo lugar, a participación mili
tante da lgrexa Católica na rec
_ta final da campaña eleitoral re-

correndo ao voto do medo. Pe
ro, ainda asi, non quedan dúbi
das do absoluto triunfo da actual 
esquerda polaca. 

O ex primeiro ministro Mazo
wiecki foi quen de agrupar arre
do r da Unión pola Liberdade , 
herdeira da Unión Democrática, 
as principais forzas cristiás e de 
direita. Tal como evidenciaron 
as eleicións do pasado ano, Ma
zowiecki canta cun eleitorado 
globalmente fiel e unha signifi
cativa implantación nas cidades 
e nos sectores sociais máis tra
dicionais e conservadores. Asi
mesmo, a lgrexa polaca víuse 
urxida a utilizar estas eleicións 
para conter o impulso anticleri
cal promovido desde o actual 
poder. A legalización do aborto 
por motivos socíais tan só unha 
semana antes da realización 
dos comícios e a reiterada ne
gativa da actual maioria a con
validar o Concordato asínado 
polo governo de Hanna Suchoc
ka no verán de 1993, explican o 
"toque de corneta" de monseñor 
Gremp. 

Tan surprendente que até inclu
so M. Goryszewski , un nacional
cristián encarregado das cues
tíóns económicas no governo de 
Hanna Suchocka, atrevíase a 
declarar hai un meses: "non nos 
demos conta de que os polacos 
non querían capitalismo, real
mente o que desexaban era un 
socialismo de rosto humano". 

Fracaso das reformas 

Os estudos de opinión pública, 
ignorados e desprezados pala 
burocrácia dirixentes da Polónia 
popular, serven agora para pór 
de manifesto a revalorización de 
moitos aspectos daquel pasado. 
Un sondeo efectuado pouco an
tes das eleicións lexislativas 
(Setembro de 1993) indicaba 
por exemplo que só un 41% dos 
polaco~ prestaban o seu expre-

Pero con independéncia de tac- Máis de duas 
tores conxunturais, sempre pre-
sentes en todo tipo de confron- terceiras partes da 
tación eleitoral, o interesante do soc1'edade polaca, 
actual proceso polaco, é que o 
situa novamente na vangarda considera 
das transformacións ainda en 

so apoio á opción capitalista. 
Outro inquérito efectuado des
pois das eleicións puña igual
mente de manifesto que máis 
de 2/3 partes da sociedade po-
1 aca consideraban fracasadas 
as reformas aplicadas no país 
despois de 1989. 

A razón fundamental desta reali
dade atópase no feíto de que 
hoxe , segundo fontes oficiais , 
213 dos polacos teñen un nível 
de vida inferior ao que tiñan en 
1989, mentres só un 14,3% viu 
mellorar a sua situación. 

Vertebrar a esquerda 

Vertebrar e transformar ese es
tad.o de ánimo en pol_íticas con
cretas non é causa doada. A es
q uerda polaca camiña hoxe a 
tres pés: a Socialdemocrácia da 
República de Polónia (herdeiros 
do POUP), o Partido Agrário do 
primeiro ministro Waldemar 
Pawlak, e finalmente a Unión do 
Traballo, procedente da asa es
querda de Solidarnosc. Esta últi
ma non participa no governo 
ainda que lle preste un apoio 
crítico". Certo que as coincidén
cias son máis abondosas que 
as discrepáncias pero estas po
den incrementarse á hora de 
abordar cuestións de alcance 
como as privatizacións, as políti
cas sociais, etc. 

curso nos países do Leste, é o fracasadas as 
profundo cámbio que está expe- Chama a atención neste sentido 
rimentando a sociedade polaca. reform_aS. a moderada postura da SLD (ex 
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POOP) en contraste coa defen
sa de. posicións máis radicais 
(en matéria agrícola ou de priva
tizacións) por parte do Partido 
Agrário, quen sen embargo non 
se define como partido de es
querdas. A atitude da SED non 
obedece , como quizá poderia 
pensarse, a certo acomplexa
mento con respecto ó seu pasa
do. No seo da SLD conviven co
rrentes moi diversas: unha am
pla franxa de sindicalistas ven
ce! lados á central maioritária 
OPZZ, sectores da vella nomen
clatura partidários dun entendi
mento coa lgrexa e reconverti
dos no mundo dos negócíos , 
moítos deles adscritos parado
xalmente a pronunciamentos de 
carácter marcadamente neolibe
ral e, finalmente, unha orienta
ción nítidamente anticapitalista. 
Son pois numerosos e diversos 
os proxectos que deben convi-· 
ver no seo da coalición gover
nante. O respaldo eleitoral obti
do, tanto nas lexislativas como 
agora nas municipais responde 
sen embargo a unha clara exi
xéncia: a de pór en prática unha 
política de defensa da economía 
nacional e de progreso social. 
De non ser coerente, a esquerda 
polaca fracasaría no seu empe
ño e malograría outra oportuni
dade histórica. As eleicións pre
sidenciais do vindeiro ano cons
tituirán o seu primeiro exame. + 

Xcuo R.Ios é Director do IGADI 
e autor de ''.A convei:sión de Polónif,l " 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Cadea Ser, Martes 
21 . Prolegómenos 
do partido Alemaña-
España. "Estamos 

, aqui, en Chicago, a 
entrevistar a un 
español de lllinois 
que veu presenciar 
o partido. Apenas 
tala español porque 
leva aqui desde os 
dous anos". 
Resposta. "Si, estoy 
contento de estar 
aquí. .. pero se 
queren fálolles 
galego, que iso si 
que sei ben. Vou ali 
todos os veráns. 
Son de perto de 
Melide". A entrevista 
remato u asi. 

1992. Romaria do 
PP no Monte Faro. 
O partido paga os 
autobuses, o xantar 
e pon mesas ao 
servizo <;je todos. 
1993. O partido só 
paga o xantar, non 
hai mesás e a 
bebida é por conta 
de cada quen. 
1994. Que cada un 
se amañe. O partido 
non paga nada. H?i 
restriccións na 
economia. Tempos 
aqueles os de 
Naseiro. 

Rectificación 
da Asociación 
Cultural 
de Cornellá 
Con relación ao artigo datado 
9/Xuño/94 onde se publica: "A 
Xunta ameaza con retirar a sub
vención á Rosalia de Castro de 
Cornellá por permitir que o BNG 
instalase un pasto eleitoral", o 
Presidente da devandita Entidade 
séntese na abriga de manifestar: 

1 º A Xunta Directiva desta Aso
ciación Cultural Galega non per
mitiu en nengun momento a ins
talación dun 
pesto eleitoral. 

2º En nengun 
momento a Se
c r etaria Xeral 
de Relacións 
coas Comunida
de~ Galegas no 
Exterior, am,ea
zou con retirar 
as subvencións 
á Entidade que 
eu presido. 

3º Que efectiva
mente foi entre
vistado na Rádio 
Cornellá no pro-

En nengun 
momento se 
amosou 
"visibelmente 
nervoso" o 
señor Amarelo 
de Castro, 
senon todo o 
cantrário 

grama "Sempre en Galicia", o se
ñor Alberte Rodríguez Feixoo, 
pola persoa que naquel momento 
estaba a facer o programa, xa 
que Ramón López estaba a apre
sentar os actos que se celebra
ban no Parque Can Mercader. 

4º En nengun momento se amo
sou "visibelmente nervoso" o se
ñor Amarelo de Castro, senón 
todo o contrário, e débese subli
ñar que ali estaban presentes 
moitos representantes dunha 
ampla maioria de todos os parti
dos políticos. 

5º Que o Presidente da Entida
de, abaixo asinante, en nengun 
momento destituiu ó Director do 
programa "Sempre en Galiza" 
don Ramóm López, senón que 
apoia as decisións do mesmo 
coque se amosa solidário, com
pañeiro e, a nível persoal, ami
go. Nunca cuestionou a liberda-: 
de de expresión que en todo 
momento se lle ofertou. 

6º Que a Directora da Emisora 
"Rádio Cornellá" non se ditixiu a 
esta Entidade manifestándose 
en contra de tales decisións xa 
que nunca se produciron as de
vanditas decisións. 

7º A. Entidade Cultural Galega 
"Rosalía de Castro" ten que fa
cer constar que don Manuel Ló
pez López, actual presidente 
da Asociación -goza de auténti
ca simpatía e admiración por 
parte de _todos os Partidos polí
ticos que até agora se teñen re-
1 acio nado coa Entidade, sen 
predileccións de nengun tipo e 
nunca vencellado a própria 
Asociación a nengunha das for
macións políticas. 

8º Que esta Entidade, finalmen
te, entendese como pluralista e 
oferta a todos os sócios, simpa
tizantes e amigos, todo un con
xunto de actividades sociais, 
culturais, literárias, deportivas, 
lúdicas e de lecer sen ánimo de 
lucro, abrindo as xanelas desta 
Entidade a todos os colabora
dores que desexen participar 
connosco nesta tarefa de facer 
un an~g~i_ñ.~ d.e ~~liza nesta 

NADA SERIO 
XosÉ Cm CABIDO 

Algo raro pasa cos ameazadores que andan ultimamente desa
tados. Por un lado ameazan de morte á pobriña de Mary Pier
ce -ou, como dirían os españois cando se enfrontou coa Sán
chez Vicario, Mary Pierde-, que decide non participar no tor
neo de Wimbledon. Por outro, ameazan tamén seica de morte 
a Blanca Rodríguez Porto, a muller de Roldán , que se ve obri
gada polo tanto a pedir amparo na Embaixada de Chile, ó 
tempo que recibe citación do xulgado e prohibición expresa 
de abandonar España, sinal inconfundible para saír, pitando e 
desaparecer sen que ninguén poida evitalo. Aznar -persegue 
coas eleccións precipitadas a Felipe, quen se sinte ameazado e 
persiste en facer o xordo e mesmo soster ó vicepresi Loignoro, 
elude a cuestión de confianza e fai caso omiso dos consello 
dalgúns sectores do PSOE, entre os que alienta a po ición de 
Izquierqa Socialista, partidaria dun achegamento a Izquierda 
Unida, sobre todo para enfrontarse ó previsible chaparrón da 
municipais e frear a perda de voto, visto que a perda de ver
goña xa é masiva e imparable. As bol as europea , entregada 
á vertixe dunha simpática caída libre, ameazan a í me mo on 
provocar o aumento da inflación e unha inesperada uba do 
tipos de interés, por se aínda quedara na casa algunha ca cuda 
estranx:eira con ánimos de investir. De investiduras por certo 
-previa dimisión-, Felipe nin falar, que Tejero xa vai velliño 
e Carrillo que me dis. • 

Catalunya acolledora. • 

MANuEL WPEZ WPEZ 

(AsOCIACION CULTURAL GALEGA 
RosAIJA DE CASTRO - CoRNELLA) 

Puritanismo 
Lendo a entrevista com Mrs. 
Kathleen Barry no nº 625 ocorre
se-me que o puritanismo, dentro 
do feminismo estadounidense, 
deve ser umha corrente impor
tante. Puritanismo que teriam lou
vado os Pais Fundadores com 
tam só ler um anaco a bíblia cada 
Domingo, mas ao que algumha 
intelectual chega após complica
das análises marxistas, o que dá 
a entender que o subscreve com 
motiva9ons bem distintas. Pare
ce-me, tamem, netamente esta
dounidense esse titular saído da 
boca redentora de Mrs. Barry no 

que chama á publica9om nos jor
nais dos nemes dos pecadores
ag ressores que vam de putas, 
que coincide com essa teima de 
dar á luz pública o comportamen
to erótico alheio, que tanto credo 
tem nos USA. Assim há algumha 
associac;om homesexual que dá 
á luz pública o nome de gente fa
mosa que presuntamente agacha 
a sua condi9om, e estamos afei
tas a ver como, mui oportuna
mente, em época eleitoral apare
ce na prensa o comportamento 
adúltero dalgum candidato demó
crata, que som os que mais sona 
fornicadora tém. 

Por aqui tendemos a ser um pou
co mais cínicos, e os nosso políti
cos e demais pessoeiros públi
cos, ao tempo que defendem as 
sagradas tradic;ons da família ca
tólica -dita seja com respeito
praticam o adultério, a homese-

GONZALO 

xualidade e acodem a prostitutas 
que mesmo os acabam votando; 
desconhec;o as percentagens, 
mas todo queda no seu sítio. 

Seguindo como discurso de Mrs. 
Barry, nom sei por que laboral
mente vai estar mais explotada 
umha prostituta que umha cozin
heira, nom senda porque a prosti
tu9om nom está legislada e a 
hostelaria sim, por muitas irregu
laridades que se cometam no tra
balho diário e deficiéncias tenha 
a legislac;om. Respeito do carác
ter for9oso do trabalho sexual e 
da insatisfacgom que provoca, eu 
perguntaria-lhe a Mrs. Barry se 
alguém escolhe ser mineiro ou se 
as chachas e mucamas som vo
cacionais. Que infunde maior cul
pabilidade: ter umha doen<;a pul
monar ou umha venérea? 

Após séculas de castrac;om ins
titucional, coido que compre 
ganhar a titularidade do carpo , 
sem demagógias, mas sem pre
juígos. 

Desejaria, por outra parte, expri
mir o meu desgato com A Nosa 
Terra, já que a entrevista com 
Kathleen Barry vem assinada pa
la expressom MULLERES, mas 
nom me di que mulheres e em 
que lugar e para que empressa 
ou entidade editorial se fijo a en
trevista. Mulher é Manolita Bestei
ro, e já vedes; mulher tamem o é 
Lídia Falcón e Maria Xosé Quei
zán, mas tamem 
era mulher a vir-
gem Maria , ou 
nom? Por outra 
banda, na mes
ma entrevista se 
reconhece a di
vissom ou diver
sidade do movi
mento feminista, 
e ten do· em can
ta que sodes a 
única prensa 
galega de opo
s igo m -polo 

Nom sei por 
que 
laboralmente 
vaj estar mais 
explotada 
umha 
prostituta que 
umha 

menos que eu CO · h ·ra 
saiba ou con- zm el 
hec;a- penso 
que deveriades 
tratar certos te-
mas con pluralidade, dentro do 
compromisso ou da óptica do se
manário que pronto espero ver 
convertido em diário. • 

Jo É CAAMANHO 
A Conu HA 

Nota da redacción: Mulleres é 
o nome da revista trimestral que 
edita o Instituto de la Mujer. A 
reprodución da entrevista está 
autorizada. 

O crítico 
Señor Losada, somos unha xen
te da Coruña que viñemos lendo 
desde hai tempo as suas críticas 
en A Nosa T erra, e viñemos se
guindo a sua traxectória no eido 
da música folk desde esta cida
de. Permita-nos dicerlle, señor 
Losada, que as suas críticas tan
to a respeito da música inteira
mente tradicional como da músi
ca folk, son unha veces sobexos 
que vostede vai recollendo so
bretodo dalgun disco e dalgun 
festival, e outras veces omisións 
deliberadas de acontecimentos 
que se están a producir. Mais po
lo miúdo a sua opinión persoal 
aparece en clara oposición á no
sa, eis, que lle escrebamos. 

Unhas veces aconsella aos gai
teiros galegas, coma se far pai 
condescendente cos filliños, 
emular as gravacións do grande 

'--------------------. -_ -. -. . - .- .- _-_-__ __. __ 9~i_t~i!o escocé~ _ F~e_d_ ~orrison, 



ESTRATÉXIAS DA COMUNICACIÓN 

As notícias "non son un produto para obter beneficios, senón un servizo público", 
segundo o Parlamento europeu 

A concentración informativa pon en perigo a democrácia 
•M.V. 

"A xente pode crer que ten 
diante sua unha grande 
oferta no mercado, porque 
existen numerosas 
publicacións diferentes, 
emisoras de rádio ou 
canais de tv. distintos, pero 
ignora que moitos deles 
pertencen a unha persoa 
ou a un mesmo grupo". 
Esta afirmación foi 
realizada por Rolf Walter, 
secretário xeral da 
Federación Gráfica 
Europea, organismo que, 
xunto coa Federación 
Internacional da Prensa, 
organizou recentemente en 
Bruxelas un encentro con 
parlamentários europeos. 

para coñecer os proprietários 
dos meios e os seus sócios". 

Piares condicións para 
os xornalistas 

A reunión tivo como eixo principal 
o libro verde, elaborado polo 
Parlamento Europeo en Abril do 
pasado ano. Trátase dun traballo 
fortemente crítico coa concentra
ción de meios de comunicación 
que se está a dar en toda Euro
pa. Walter sinalou tamén que "a 
concentración pode dar lugar a 
que baixo a apariéncia dunha 
grande pluralidade de títulos e 
cabeceiras, se agache un real 
monopólio informativo". O secre
tário xeral da FGE puxo de mani
festo que "ademais , as limita
cións á concentración están a ser 

Os participantes no encontro chaman aos traballadores dos meios a constituir Comités de Empresa. ANXO IGLESIAS 

Aidan White, en nome da FIP, fi
xo un chamamento para reforzar 
a organización dos xornalistas co 
fin de que a concentración dos 
meios non traia efectos similares 
para os profisionais aos da re
conversión tecnolóxica dos anos 
oitenta. Segundo White até da
quela os xornalistas realizaban a 
sua función, en canto outros 
compañeiros, na prensa por 
exemplo, levaban a cabo as tare
fas de tratamento de textos, dia
g ram ación , maquetación, etc. 
Agora, sinala White, "os xornalis
tas asumiron, ademais do seu la
bor próprio, a doutros compañei
ros, que viran como o seu pesto 
de traballo desaparecía, aforran
do cartas ás empresas, sen per
cebir nada a cámbio'. "Hoxe, en
gade o secretário xeral da Fede
ración Internacional da Prensa, 
un xornalista nun diário realiza o 
traballo que antes ocupaba a tres 
ou catro persoas e non viu incre
mentado o seu salário, nen tan 
sequera ten garantida a sua es
tabilidade no emprego''. 

eliminadas en todos os paises, a 
causa da corrente liberalizadora 
que percorre o continente". 

'As notícias non son 
unha mercancia máis' 

Aidan White, secretário xeral da 
Federación Internacional da 
Prensa, criticou a utilización das 
notícias como unha mercancía 
máis. "Pártese, dixo, de pensar 
e actuar coma se a información 
fose un produto como calquer 

outro, que produce beneficios, 
sen máis, ignorando o compo
nente de servizo público que 
fornece de información á socie
dade nos paises democráticos''. 

Na mesma liña manifestouse 
Dieter Schinzel, portavoz do 
grupo socialista no Parlamento 
europeo. "Os médios non son, 
afirmou, un produto ou un artí
culo calquer, dado que- resultan 
imprescindíbeis para o funciona
mento do sistema democrático". 

A Comisión europea (governo) 
polo de agora lávase as máns 
ante este proceso, esgrimindo 
razóns e argumentos económi
cos, ao abeiro do Tratado de 
Maastricht para xustificar a sua 
non intervención. A concentra
ción, para o portavoz socialista, 
"compromete a pluralidade". 

Por ... liltimo, este deputado, 
membro do grupo maioritário da 
cámara, solicitou con urxéncia 
"un plan europeo transparente 

Os reunidos neste encentro 
concordaron en esixir, ante a si
tuación existente, a "criación de 
comités de empresa para que 
os xornalistas poidan defender, 
en igualdade de condicións os 
seus intereses''.+ 

DOUS DEBATES POSELEITORAIS URXENTES 

Tras a resaca eleitoral do pasado 12 de 
Xuño , non polos resultados acadados, 
mais sí pala tarefa feíta con intensidade 
durante meses; cómpre reflexionar colec
tivamente neste território que nos define 
como persoas universais , quer dicer, a 
nosa nación: Galiza. 

O nacionalismo non conqueriu que a Gali
za estexa en Estrasburgo, onde tanto se 
decide para o noso país, e sempre para 
mal, ainda que ben certo é que o BNG se 
consolida como forza política espallada pa
las vilas, cidades, rural, costa, senda a úni
ca alternativa de governo que poderá con
ducir o timón do país galega a bon porto. E 
por iso os cans oubean. 

Mais ... , é ben curioso que as plumas, as 
cabezas, os corazóns de xentes naciona
listas que buscan o mellar para Galiza, 
non analisaran o que ocorreu nestas elei
cións: Non vexan os medios de comuni
cación públicos e privados ao servizo do 
poder, o seu control total e absoluto polo 
governo do PP que, através dese enano 
descerebrado, que impón o terror do xefe 
(o Ministro de Información e Turismo 
franquista, señor Fraga lribarne). Non ve-

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

ENCARNA ÜTERO 

xan eses meios, privados, nos que o ano nos existentes polos métodos que sexa. 
pasado a Xunta de Galiza investiu 
13.000 millóns do erário público en publi
cidade das diferentes Consellarias mer
cando asi a lei do silen
z o , da confusión, da 
denigración para o na-

O outro eixo vertebrador deste debate es
tá na perentória reforma da Lei Electoral e 

o control de financia
ción dos partidos políti
cos, cerne de moítas 

cionalismo, non só polí- ________ _ das corrupcións e comi
sións de investigación. tico senón tamén para 

toda a información que 
teña a Galiza como ei
xo vertebrador e facen
d o da comunicación, 

'Os meios de É necesário regular por 
lei os custos e métodos 
propagandísticos elei
torais para democrati
zar e impar a igualdade 
na vida política. Acaso 
as papeletas non pode
rian estar só nos Colé
x i os Eleitorais e que 
cada persoa as collese 

propaganda. 

Os meios públicos (rá
dío e televisión galegas) 
pagados cos impostas 
de todos os cidadáns 
desta nación non infor
man nen serven á Gali-

comunicación non 
informan nen 

serven á Galiza. 
Velai un dos eixos 
cruciais a deba ter'. 

za. O PP e Fraga dispo-
ñen ao seu antollo deles 
para o seu servizo político e persoal. \/elai 
un dos eixos cruciais a debater, a rachar 
da actual situación política galega: sexa 
dotándose de meios próprios (necesidade 
urxente para sanear a información deste 
país); ben sexa exercendo a democrácia 

no intre de ir votar, eli
minando asi un custo 
de arredor de 40 mi-

llóns para o envio eleitoral a domicílio na 
Galiza? Este é o sistema que está en vi
gor en toda Europa. Se o PP non pudese 
entregar as papeletas nas casas ou no 
coche remataríase tamén o "carreta", 
prática "democrática", cotiá na Galiza. As 

forzas políticas verianse abrigadas a ex
plicar a sua alternativa, o seu programa, 
os seus feitos e actuación prática e non a 
vender papeletas por favores ou servi
zos, prática habitual das redes caciquis. 

Coido que estas son as liñas de calquer 
reflexión que compre facer de vagar 
aproveitando as longas horas dos dias 
de San Xoán. 

Debater se o candidato do BNG era ou 
non o axeitado é non decatarse de que o 
Proxecto Comun precisa ainda de moitos 
máis homes e mulleres dos que levan no 
péito a estrela e o cantar no bico para 
construírmonos ese país chamado Galiza; 
cercado, asolado por esa tentativa do PP 
de Fraga de converterse en partido único 
sugando o sangue da nosa economia, a 
forza do naso traballo, esclerotizando a lu
cidez e a intelixéncia da nosa cultura. 

Ou atinamos no miolo dos problemas da 
Galiza ou talvez a nosa história a escre
berán, como ocorreu algunhas veces, os 
outros: os invasores.+ 

ENCAR ' A O T ERO é voceira do BNG 

r--------~-, 
Fago un pequeno 

anúncio nun 

semanário amigo 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

Telefax (981) 34 27 51 
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1 ANOSA TERRA 
: Telf. (986) 43 38 30 
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A ECONOMIA INTERNACIONAL 

Noam 
Chomsky 
'O mercado libre 
non existe' 
• HEINZ DIETERICH 

"Un país non pode 
desenvolverse sen unha 
planificación, unha 
organización das suas 
prioridades e unha 
proteción dos seus 
sectores estratéxicos. 
Asi sucedeu sempre e 
asi fixeron e seguen a 
facer os países que 
hoxe son ricos. O 
mercado libre 
impónselle aos pobres, 
para benefício das 
grandes corporacións e 
asi é imposíbel que se 
desenvolvan. Moitos 
saben isto, pero 
ninguén o di". Velaqui a 
idea que defende Noam 
Chomsky nesta 
entrevi$ta. Chomsky é 
un dos máis 

E posíbel que o capitalismo 
proporcione ás maiorias da hu
manidade un estándar de vida 
aceitábel? 

prestixiosos intelectuais 
norte-americahos e 
tamén un dos máis 
independentes. 

Non penso que esta seña a sua 
intención. De feito, a prensa em
presarial é bastante franca ao 
respeito. Vexa, por exemplo, o 
que escreben sobre o fin da gue
rra fria. A prensa empresarial en
téndeo ben. Saben que significa 
esencialmente o regreso da Euro
pa oriental ao Terceiro mundo e 
enfatizan que isfo oferece gran
des e novas oportunidades para 
as corporacións internacionais. 
Por exemplo, o financia/ Times 
de Londres, que é o mellor perió
dico empresarial internacional e 
máis ben de corte liberal, titulou 
recentemente ·un artigo: "Abrolla o 
verde através das ruinas comu
nistas". E descrebe como a gran
de corporización e o desemprego 
causados polas reforma_s do mer
cado, oferecen ás empresas oci
dentais un ha man de obra ,barata, 
edu9ada e fácil de explot~r. que 
vai socavar as demandas -do que 
chaman "mimados obreiros oes
te-europeos" ( "pampered Westeu
ropean workers'), que insisten en 
vacacións, soldos e prestacións. 
Este discurso é estándar en toda 
a prensa empresarial. Aos obrei
ros díselles: se demandan salá
rios máis altos entón irnos ir a 
Taiwan ou México. Todo isto é 
parte da internacionalización da 
produción; é unha consecuéncia 
automática dela. Posibelmente 
non transferen empr..egos a paí
ses de ultramar, pero dalle a es-

tas empresas (multinacionais) un 
arma, que é un arma contra o tra
ballador estadounidense. 

O capitalismo pode ser refor
mado? 

Calquera cousa pode ser refor
mada. Pero, para empezar, non 
se trata de capitalismo. Analisa, 
por exemplo, a noción de merca
do. Non ternos nada que sequer 
remotamente se asemelle a un 

mercado . Se investigas o comér
cio internacional: probabelmente 
arredor do 40% non ten nada a 
ver con comércio . Trátase sim 
plesmente de intercámbio dentro 
das mesmas empresas: por 

r------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1Se os Estado~ . Unidos_ .fivesen aplicado o libre co111ércio, 
hoxe · ainda estarian a Vender peles de castor' 
Pero é posíbel desenvolver un 
país sen mercado libre? 

Non existe nen un só exemplo na 
história dunha sociedade desen
volvida que teña seguido as regras 
de mercado libre. Desde Inglaterra 
e os Estados Unidos, até o Xapón 
e Coréa do Sul, todas as socieda
des desenvolvidas, sen excepción, 
violaron radicalmente eses princí
pios; e os que foron obrigadps a 
seguilos, como a Irlanda o~ a India 
baixo os británicos, ou a Africado 
Sul ou a África da sub-Sahara, 
abonda unha ollada para ver como 
están. Os planificadores estratéxi
cos sempre souberon que esta é a 
verdade. E os economistas teñen 
intereses próprios que os motivan 
a participar nisto. Non reciben pa
go se non participan. Está claro o 
que sucede. 

que foron quen de se defender 
do sistema de mercado interna
cional. Nunca aceitaron as suas 
regras. Están centralmente plani
ficados, son sociedades con Es
tados moi poderosos, ·que con
trolan o capital e a forza de tra
ballo; por iso foron capaces de 
impor o desenvolvimento. 

go artigo na primeira plana do 
New York Times, titulado "Unha 
introdución ao comércio libre". Foi 
algo como ensinar a esas pobres, 
non instruídas masas, por que o 
libre comércio é tan importante. O 
artigo citou en letras maiúsculas 
unha carta de trescentos econo
mistas, que dicia: estamos todos 
en favor disto porque todo está 

É asombroso como funciona todo comprobado; naturalmente, todo 
isto. Recentemente houbo un Ion- é matemático e sera difícil que 

vostedes o entendan, e citan a 
Paul Samuelsom no sentido de 
que o libre comércio internacional 
leva á máxima eficiéncia na utili
zación dos recursos. E que, de 
feito, verificárono. Pero ninguén 

sua indústria textil perta de Bos
ton, entón isto foi unha interferén
cia na eficiéncia da utilización dos 
recursos económicos. E de feito, 
foino. Pero criou as bases para 
un sistema de manufactura nos 
Estados Unidos. ' 

De feito, historiadores económi
cos estimaron que-sen esas al
tas tarifas de protección- arre
dor do 50 por cento da manufac-

tura dos Estados da Nova Ingla
terra (New England states) cairia 
instantaneamente na bancarrota. 
Podemos seguir coa indústria do 
aceiro a finais do século XIX. Por 
que ternos unha indústria do 
aceiro? Porque o aceiro británico· 
foi excluído. E isto permitiu a An
drew Carnegie fundar e desen
volver unha corporación cun va
lor de miles de millóns de dóla
res. E se vamos ao século XX: 
Por que ternos computadoras e 
electrónica? Porque o governo 
as criou. Verteu o diñeiro dos 
contribuintes fiscais nelas, por
que a eficiéncia do mercado non 
as permitía desenrolar. 'T se molesta en sinalar as conse-

odas as cuéncias. Supoñamos que a sua Por ende, se os Estados Unidos 
. d d aseveración fose verdadeira e 'Porque ternos tivesen seguido esa cátedra sobre soc1e a es que tamén o foi hai 150 anos, o libre comércio -que os econo-

d 1 
'd porque se trata dunha verdade t d mistas teñen a bondade de nos 

esenVO VI as universal. Entón, cando Estados COmpU a oras e dar-, hoxe en di? estarían expor-
0 único país do Sul que forma violaron Unidos impuxo, arredor de 1830, electrónica? tando peles. E a India, sen a polí-
parte do grupo G-7 é o Xapón. tarifas aduaneiras moi aitas para tica do libre mercado, teria posi-

1 
1 
1 

Por que? Porque nunca foi colo- as regras do excluir as importacións téxteis de Porque o governo belmente levado a cabo a revolu-
nizado. E algunhas das suas co- . , Inglaterra, permitindo -desta • . , ción industrial. Pero ninguén se l 

1 lónias estan a remarque seu por- mercado libre maneira- o desenvolvimento da : as cnou toma a moléstia de sinalar isto.+ 1 
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r------------------------------------------------------------------------------, 
1 A posmodernidade serviu 
para confundir á xente' 
Cal é a sua opinión sobre o 
pos modernismo? 

Creo que é parte da maneira en 
que a comunidade intelectual rea
liza o seu traballo de marxinar e 
confundir á xente. Non quera di
cer que non teña sentido nengun, 
pero diría que algo así ~orno o 
90% é unha desilusión total. E isto 
é moi útil. Mantén os postas de 
traballo dos intelectuais, etc. 

Para min é realmente difícil co
mentalo, porque a maior parte 
nen sequera a entendo. Non 
creo que sexa máis parvo que a 
persoa normal, porque podo en
tender outras causas difíceis. 
Pero cando miro estas causas 

(uff), sáltanseme os ollas . De 
qué están falando? E cando en
te nd o de que están talando 
-que sucede raras veces- en
tón trátase de verdades eviden
tes, por exemplo que non exis-

, 
'E moi útil. Mantén 

os pastos de 
traballo dos 
i ntelectuais' 

, ten últimos princípios (founda
tions) do coñecimento -que foi 
óbvio desde hai trescentos 
anos-, ou son simplesmente 
nonsense, idioteces: por exem
plo, que non hai realidade, se
nón só textos. Se hai outra cau
sa que non sexan idioteces e tri
vialidades, eu non as atopei. 

Pero penso que é i;noi útil. lntimi- r 
da á xente nova. E bon para fa
cer carreira e pernííteche ter un
ha pose de ser máis radical que 
os outros, mentres basicamente 
abstráeste de calquer forma de 
loita. Hai xente séria e boa invo-
1 u crada nisto, pero como unha 
xeralización ampla, paréceme 
que non é falso o que digo.+ 1 

1 
1 

------------------------------------------------------------------------------J 
exemplo, que Ford despraza algo 
dunha subsidiária a outra. E isto 
non t~m nada que ver con comér
cio. E como se alguén, que ten 
unha pequena tenda de verduras, 
movese unha lata de ervillas dun 
estante ao outro; isto faise sim
plesmente através dunha frontei
ra internacional , pero non é co
mércio; é un acto organizado por 
un management centralizado. 

O Tratado de Libre Comércio 
(TLC) entre o Canadá, México e 
os EEUU é ilustrativo ao respeito. 
Quen está a favor: obviamente as 
grandes corporacións. Pero están 
en favor porque é proteccionista. 
Escoita o que din , por exemplo, 
na dio nacional, onde eles ex
plican francamente por que o 
TLC é tan fantástico: o tratado 
ten 200 páxinas con estipulacións 
das regras de orixe ("rules of ori
gin provisionsj que mellorarán a 
nasa posición fJente ás indústrias 
baseadas na Asia e Europa. Se 
aquelas indústrias toman repre
sálias -o que farán tarde ou ce
do-, será contra o noso protec
cionismo. De feíto, o TLC mesmo 
é unha represália contra o protec
cionismo da Comunidade Euro
pea. E se toman represálias, non 
nos molestará tanto porque esta
mos xa dentro dos seus siste
mas. Sen embargo, os traballado
res veranse afectados considera
belmente. 

Contodo, a exlsténcla de mer
cado parece unha evldéncia? 

Foron institucións , planeadas 
centralmente (managed), as que 
desprazaron en grande medida o 
que había de mercado capitalista. 
O sistema de mercado mundial 
non ten moito que ver cun siste
ma capitalista. Algunha xente 
chamoulle mercantilismo corpora
tivista (corporate mercantilism), 
que é probabelmente máis preci
so. Todos sabemos que unha 
corporación internamente non 
opera conforme aos princípios de 
mercado. Por exemplo, dentro de 
General Motors non hai un siste
ma de mercado; está centralmen
te planeada (managed), ten plani
ficación estratéxica, etcétera. Es
te tipo de organizacións repre
senta unha boa parte da econo
mia internacional, probabelmente 
a metade. 

Esta problemática formou parte 
da tradicional teoría económica, 
pero, por suposto, queda fara das 
consideracións dos economistas 
c;lo Banco Mundial. Na teoría clá
sica habia un modelo do mercado 

1 \ ' libre e de.ntr:o deste 1hai ,empre-

sas, por exemplo, pequenas ten
das, etc. Internamente, esas em
presas non operan segundo o 
mercado libre, pero son semente 
pontos moi pequenos dentro do 
sistema de libre mercado, como 
unhas illas no mar do mercado li
bre. Pero agora as illas teñen o 
tamaño do mar, o cal, ademais, 
nunca foi un sistema de mercado 
libre. 

lsto non quere dicer que o modelo 
de libremercado non se aplique 
nunca. Elle imposto á xente po
bre: ao Terceiro mundo e agora á 
Europa oriental, que regresou ao 
Terceiro mundo. As suas econo
mías están submetidas aos axus
tes estruturais que son, de feíto, 
algo como un sistema modificado 
de libre mercado; e por suposto, 
esas economías colapsaron. 

Autoridade mundial 

Que efeitos ten esa centraliza
ción sobre a política? 

Os governos nacionais integrá
ronse, de certa maneira, arredor 
das economías nacionais e o go
verno internacional está integrán
dose arredor da economía inter
nacional. O FMI, o Banco Mun-

'Dentro de General 
Motors non hai un 
sistema de 
mercado; está 
centralmente 
planeada'. 

dial, o grupo G-7, o GATT, o exe
cutivo da Comunidade Europea, 
etc., eses son basicamente os 
fundamentos dun governo inter
nacional. E non hai controles so
bre isto. Un ten que se aderir por
que está ali o poder. E o bonito 
deste sistema é que o público es
ta completamente excluído. Non 
existe ameaza nengunha de de
mocrácia. O público nen sequer 
sabe o que está a pasar. Quen, 
por exemplo, esta enterado do 
que pasa no Gatt? Todo pode fa
cerse un segredo total, coa povoa
ción completamente excluída. 

Hai alguns outros factores da in
ternacionalización da economia 
que non mencionei. Por exemplo, 
durante os últimos vinte anos 
houbo un forte incremento do 
monto do capital internacional non 
regulado (unregulated'j que se 
usa primordialmente para a espe
culación e transaccións financei
ras, non para o comércio e a pro
dución. Os dados respecüvos son 
asombrosos. Para o ano de 1970, 
unha estimación concluia que 
arredor do 90% do capital interna
cional usábase para o comércio e 
a produción e o 10% para a espe
culación. Estas cifras estarán pro
babelmente invertidas na actuali
dade. E o efeito disto é que os go
vernos estan casi abrigados a re
alizar políticas· deflacionárias e 
non estimulantes, porque isto é o 
que os especuladores internacio
nais prefiren. Eles queren que o 
diñeiro sexa estábel. Os países 
europeus non poden defender as 
suas moedas. Todo o mundo sa
be iso. Pero ainda nun país rico 
como os Estados Unidos sucede 
algo semellante: cando Clinton 
tratou de introducir un orzamento 
modestamente estimulante, este 
foi "derrubado" imediatamente. Os 
danos dos bonds, os securities, 
etc. queren inflación baixa. E isto 
reflíctese na redución das taxas 
de crecimento. Estas son condi
cións moi graves para calquer go
ve rn o de tipo socialdemócrata 
que chega ao poder. 

A tarefa máis importante da hu
manidade é democratizar este 
sistema ou cambialo radical
mente? 

Ambas ~ousas, porque democra
tización significa un cámbio radi
cal das condicións actuais. Re
construir institucións democráti
cas implica realmente cámbios 
radicais. • 

A entrevista completa foi recentemente 
publicada pola Editorial Txalaparca no 
libro Cuba ante la razón única. 

O Parlamento como via de 
independéncia 
Unha declaración de independéncia do Parlamento de Catalunya 
poderia máis ca outras instáncias lexislativas. Quen isto di é o novo 
presidente do Tribunal Superior de Xustiza de' Catalunya, Guillem 
Vidal i Andreu, membro de Xuices pola Democrácia, nunha 
entrevista que publica o semanário EL TEMPS do 13 de Xuño. "Si 
unes institucions democratiques prenen la decisió de deslligar-se 
de l'estat espanyol, non sé fins quin punt [até que ponto] la resta de 
l'estat tendría justificació per eliminar aquesta declaració. Em 
sembla molt dubdós que poguessin tenir legitimitat". Noutro 
momento da entrevista, o presidente pronúnciase en contra de que 
os .pais escollan a língua de estudos do filio. "El dret deis pares de 
triar (escoller) una llengua determinada no és dret fonamental. El 

dret fonamental 
és utilitzar i 
implantar la 
llengua dins un 
ambit 
determinat. El 
deure (deber) de 
coneixer la 
llengua 
castellana, que 
no té la llengua 
catalana -amb 
una 
interpretaci'molt 
purista de la 
Constitució- no 
implica que els 
pares tenguin 
dret fonamental 
a triar la llengua 
de l'enseyament 
deis seus fils. El 
dret fonamental 
és utilitzar i 
implantar la 
llengua catalana 
di ns 
l'ensenyament". 

EL TEMPS Sobre a Guillem Vidal i Andreu. liberdade de 
expresión, Vidal e Andreu sinala: "Sempre s'ha dit que la millar llei 
de premsa es la que no existeix. Si, pero la mateixa (a mesma) 
Constitució posa un fre, que es el respecte a la veraqi,tat de la 
informació, el dret (direito) al honor, els menors, etc. Es un joc 
(xogo) de límites e sempre un deis dos drets haura de cedir. 
Legislar sobre aixo? Cree que no. S'ha de jutjar (xulgar) i trobar els 
límits a través de la jurisprudencia". 

O Opus Dei, tan pernicioso coma o 
fascismo 
José Luis Aranguren ve no Opus Dei a unha orgaización fascista,' 
que está detrás do Partido Popular. A axéncia e~tatal EFE publica a 
reseña dunha conferéncia que o catedrático de Etica pronuciara en 
Silbo a comezos de mes. "Durante unha charla sobre a 
ancianidade que o filósofo deu en Silbo, dixo que a forza 
fundamental ·do Partido Popular é a organización confesional 
católica Opus Dei. O autor de Moral e Sociedade afirmou que esta 
arde relixiosa está tremendamente orgaizada dentro do Partido 
Popular e que, caso de chegar ao poder, seria capaz de levamos a 
unha concepción da existéncia que habia ser tan perniciosa coma 
a do fascismo, ainda que sexa distinto o carácter de ambos". 

Dólares devaluados 
por préstamos caros 
A débeda exterior dos Estados Unidos segue a aumentar porque o 
país consume moito máis do que pode pagar, sinala Fidel Castro 
nunha entrevista que publica o semanário TRIBUNA na sua edición 
de 1 O de Maio. "Estados Unidos ten hoxe unha débeda exterior que 
supera á de todos os paises de América Latina xuntos. O diário 
The Washington Post di que anda por riba dos 600.000 millóns de 
dólares (case oito billóns de pesetas). Eu teño a seguridade de que 
Estados Unidos, que recebeu nestes anos dólares sobrevalorados, 
tentará pagar a sua débeda con dólares devaluados". Castro di que 
á América Latina non lle compren novos préstamos senón que o 
Norte cancele as débedas. "O que está claro é que tanto os bancos 
como os organismos monetários internacionais non poden oferecer 
máis recursos ca os que o próprio país ten. Se o Brasil, por 
exemplo, está a pagar 12.000 millóns de dólares anuais en 
conceito de intereses da débeda, Brasil non quer máis préstamos; 
abonda con investir eses 12.0000· millóns para que en 1 O anos se 
convertesen en 120.000 millóns para o desenvolvemento do 
país".~ - . 

,..,.. 
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_, A UTONOMIA PENITENCIÁRIA 

OS CÁRCERES DEBEN DESAPARECER 

Unha das principais razóns que me em
purran a facer este traballo sobre as cár
ceres galegas é o hermetismo que existe 
sobar da Autonomia Penitenciária que 
non se ven reivindicando en Galiza. 

Euskadi e Catalunya xa cantan coa Auto
nomía en matéria Penitenciária hai tempo. 
Coido que xa é hora 
de entrar ao trapo. 

c ·oNDICIÓNS DOS PRESÍDIOS ·NA GALIZA 

ANTOM R. OJEA 

neira que os contáxios son alarmantes e 
cada vez máis perigosos para a convi
véncia de persoas non seropositivas 
coas que portan o vírus. Esta cuestión, 
baixo o meu ponto de vista, é a máis pre
ocupante xa que podo afirmar que un 
70% da povoación reclusa é seropositiva 
e conviven uns misturados e son confina-

Comités Anti Sida de toda España, asi 
coma a non aplicación do artigo 60(2): 
ver Defensor do Pavo, "Informe Anual . 
1990", (Madrid 1991-pp. 183-184, para 
un informe sobre os problemas relaciona
dos coa falta de coordenación entre a ad
ministración da cadea e a administración 
da saúde e o servizos sociais no o'aso 
dos pacentes con Sida). dos nas Enfermarías 

das cadeas (das 
que tamén haberia 
que talar en profun
didad e). Logo da 
Sida existen outras 
enfermidades que 

- - - - - - - - - - - podemos denominar 

dade, a proibición de contacto físico 
(amoroso, sentimental) de presos e pre
sas, a rigorosidade das sancións discipli
nárias, o escaso seguimento pedagóxico 
e psicolóxico, asi como outras moitas 
agravantes que implican un desequilíbrio 
psicolóxico e emocional que en moitísi
mos casos remata coa vida dos/as pre
sos/as, chegando a criminalizalos dunha 
maneira verdadeiramente aberrante 
(FIES, APRE, etc.). 

En Galiza ternos seis 
cadeas (Bonxe e 
Monterroso, en 
Lugo; Pereiro de 
Aguiar, en Ourense; 
Vigo, Coruña e Pon
tevedra (que segue 
sen funcionar) e sen 
máis viravoltas de
penden da Dirección 
Xeral de lnstitucións 
Penitenciárias de 
Madrid (llPP), causa 
que nos debería mo
bilizar aes naciona
listas galegas. 

Non están permitidas 
siringas cando a 

drogadicción afecta ao 
60% da povoación 

reclusa. 

de comuns entre a 
povoación reclusa , 
como hepatites, tu
berculoses, neumo
nías, etc. Estas son 
enfermidades que , 
misturadas coa 
Sida, causan verda
d eiras catástrofes. 

Xa dentro doutra orde de cousas, non 
menos transcendentais, hai que facer 
mención ás pésimas alternativas labo
rais, culturais, deportivas e/ou artísticas. 
Este eido é un dos máis importantes á 
hora de valorar a capacidade do recluso 
para a vida en sociedade. Xa que a finali
dade do cárcere é a reeducación e inser
ción social, o factor 
traballo-estudo-cultu-
ra é transcendental. 
Non se pode falar de 
reeducación cando o 

Feito este breve repaso polo eido carce
rário e en aras dunha sociedade hipoteti
camente solidária, cabe perguntarse moi 
seriamente , para que serve a cadea? 
Que porcentaxe de presos/as excarcera
dos logran insertarse na sociedade sen 

reincidir en delitos?, 
para que van servir 
eses Macro-Cárce
res que están a 

preso pasa dous, ca- - - - - - - - - - -
construir en Galiza 
(Coruña e Ponteve
dra)? Ulos mecanis
mos para desenrolar 
unha política alter
nativa que supoña 
unha acción decidi
da de cara á aboli
ción das cadeas? 

tro, oito, dez ou máis 
anos recluído sen al
ternativas deste tipo. 
Haberia que come
zar por fomentar 
este tipo de activida
des posto que na ac
tualidad e o único 
que se oferecen son 
estudos básicos , 
cursiños de corta du
ración (xardinaria, 
electricidade, carpin
taria, etc.) sen remu
nerar, de maneira 
que a persoa recluí
da depende dos in
gresos das suas fa
mílias e a porcenta
xe de indixéncia é 
moi elevado. As axu
das económicas a 
indixentes foron reti
radas. 

..-

Un dos maiores pro
blemas que existen 
nas cadeas galegas 
é a Sida, pero tamén 
ternos o amoreamento, a masificación. A · 
lei española require que cada preso sexa 
albergado nunha cela individual -Lei Or
gánica Xeral Penitenciaria (LOGP), artigo 
19(1 ). Esta cláusula da Lei Orgánica pro
babelmente sexa unha das máis ignora
das. Por exemplo, no cárcere de Ouren
se os reclusos están convivendo dous en 
cada cela, sempre e cando estas non re
únen os mínimos de espazo que permi
tan oferecer ao/á preso/a unha estáncia 
hixiénica e íntima adecuadas. Xa non fa
lernos da prisión da Coruña, onde se api
ñan entre catre ou cinco nunha cela de -
escasa capacidade, ao igual que nas de 
Bonxe e Vigo ... 

Se entramos a valorar a situación hixiéni
co-san itária en todas as suas dimen
sións, a valoración final é estremecedora. 
Os servizos sanitários non se implican na 
solicitude do artigo 60 do Regulamento 
Penitenciário, que permete a excarcera
ción por enfermidade irreversíbel, de ma-

No mesmo eido hai 
que facer mención 
que llPP reparte 
cada mes un paque
te de hixiene gratuí
to que contén: un 

peine, tres ralos de papel hixiénico, tres 
ou catro maquiniñas de rasurar, un bote 
de xel de 400 gr., un bote de pasta dentí
frica, ás veces un cepillo de dentes· e ca
tre condóns(1 ). O fenómeno da homose
xualidade nas cadeas podemos cifralo 
nun 1 %, de maneira que os preservativos 
non se usan, pratrcamente. Sen embar
go, non están permitidas siringas, (é mo
tivo de sanción} cando a drogadición é 
un fenómeno que afecta ao 80% da po
voación reclusa. Non podo afirmar que 
todos estes reclusos consuman drogas 
por via intravenosa, pero a porcentaxe 
deste xeito de consumo podemos reduci
lo a un 60%. Obviamente, ao estar proibi
da a tenza e uso de siringas, o risco de 
contáxio é moitísimo máis alto, pasto que 
se comparten siringas usadas reiteradas 
veces por diferentes persoas, de maneira 
que as enfermidades oportunistas (neu
monías, hepatites, etc.) fan verdadeiros 
estragos. As numerosas queixas sobre 
esta cuestión déixanse ver a cotio entre 

Por conseguinte é 
unha falácia talar de 

E unha f alácia falar 
de reinserción social 

xa que a nota 
predominante é a falta 

de alternativas 
laborais remuneradas, 
proibición de contacto 

físico, rigorosidade 
das sancións 

disciplinárias e escaso 
seguimento 

pedagóxico e 
psicolóxico. 

En Galiza debemos 
concienciarnos des
te sistema represivo
destrutivista e traba
llar desde o eido po-
1 ít i co e social para 
garantir unha socie
dade máis equitativa 
e congruente para 
vindeiras xeracións. 
Oeste xeito, tal 
como irnos, o único 
que vamos atapar 
serán fracasos. 
Logo lamentámo
nos. + 

reinserción social ou resocialización dos 
presos e presas, xa que a nota predomi
nante é a falta de alternativas laborais re
muneradas, a represión do castigo que 
implica o feito de estar privado de liber-

(1) Nos economatos 
non se venden preser

vativos, e o preso que teña máis de un vis a 
vis coa sua parella cada mes vese limitado e 
ha de resignarse aos catro que lle dan. 

(2) O artigo 60 do R.P. recolle a excarceración 
por enfermidade irreversíbeis (Sida, etc.). 

28 DE XUÑO: DIA DA LIBERACIÓN GAi E LESBIANA 

Neste 28 de Xuño de 1994 cúmprese o 
25º Aniversário das mobilizacións que, 
en Nova York, gais e lesbianas levaron a 
cabo en protesta pela represión policial e 
en denúncia dunha situación inxusta e in
sostíbel. 

Todo este conxunto de actos reivindicati
vos e celebracións de autoafirmación de
ron pé ao início do chamado Movimento 
Gai-Lésbico comtenporáneo. 

Vintecinco anos despois do Xuño-69, po
demos sentirnos orgullosas/os de que a 
nosa loita e o. noso traballo contribuisen a 
encamiñar a normalización do feíto ho
mosexual. O camiño da nosa liberación, 
e mália a existéncia dunha arraigada mo
ral homofóbica promovida palas institu
cións eclesiásticas e polo poder anti-pro
gresista, hoxe en dia vivimos un momen
to dóce xa que tanto a nível legal, político 
e en menor medida social, o amor entre 
homes e o amor entre mulleres comeza a 
Jer respeitado e protexido xurídica e le
galmente, primeiro paso cara a sua acei
tación social. 

AMOR SEN FRONTEIRAS 
C.G.C. 

É comprensíbel que 25 anos de loita or
ganizada non pasen en balde e proba 
diso é que, actualmente, os aconteci

obedece a simplesmente a unh "moda 
pasaxeira", ou se traduce tamén nunha 
vontade de cooperación coas organiza-

mentos.. revelan 
unha sincera preo-
cupación desde cer-
tas instáncias gover- - - - - - - - - - - -
namentais, lea-se 
Parlamento euro- Q h 
peu, pola regula- amor entre ornes 

ci óns nacionais de 
lesbianas e homose

mentación da igual
dade de direitos dos 
homosexuais e das 
lesbianas ou desde 
determinados con
cellos, con iniciati
vas coma o Rexistro 

e o amor entre 
mulleres comeza a ser 

respeitado. 

x u a is, adoptando 
medidas e campa
ñas contra calquer 
tipo de discrimina
ción social a gais e 
lesbianas, propa
gando as liberdades 
en matéria de opi
nión, prensa e infor
mación de ditos co
lectivos. 

de Parellas de feito 
de calquer orienta
ción sexual, ca gallo de poder ter acceso 
aos direitos que disfrutan as relacións 
institucionalizadas. 

Está por ver a recepción que os respecti
vos Parlamentos de Europa toman ante 
as mencionadas recomendacións, e está 
por comprobar se a atitude dos Concellos 

Cabe aqui recordar 
a necesidade de 

adopción de medidas encamiñadas, 

1) a contrarrestar as crecentes agresións 
de que son obxecto as persoas homose
xuais. 

2) a criar esta9os de opinión favorábeis á 
asunción da existéncia do desexo e amor 

entre as mulleres lesbianas. 

No dia grande dos gais e das lesbianas é 
preciso talar e pensar en positivo para in
fundir e espallar o ánimo necesário para 
continuar reivindicando que o amor entre 
as persoas non debe .entender nen de 
normas nen de discriminacións. 

Por unha sexualidade libre, milleiros de 
gais e lesbianas expresamos en todo o 
momento a nosa repulsa pelas vexacións 
e discriminacións que imposibilitan a acei
tación, a todos os níveis, do desexo e das 
relacións entre persoas do mesmo sexo. 

Por unha plena liberación sexual tace
mos un chamamento a toda a sociedade 
na procura de que a sua solidariedade, 
apoio e compromiso realcen o carácter 
progresista e emancipatório da nasa loita 
de liberación.+ 

Asinan este manifesto os grupos seguintes: 
COLECTIVO GAi DE COMPOSTELA (C.G.C.), 

Colectivo de Lesbianas Independientes: Noso
TRAS TAL -COMO SOMOS e 

COLECl'JVO COH CÑÉS DE GAIS E LESBIANAS. 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

A oposición minoritária está dividida e unha parte acodirá para aceitar a decisión asambleária 

O Congreso de UG para entrar no BNG 
~ 

consumara a rotura 
• H.V. 

A celebración, o 26 de 
Xuño, do Congreso 
Extraordinário de Unidade 
Galega servirá para 
validar o apoio á entrada 
no BNG e para que unha 
parte dos que están en 
contra consumen a rotura. 
De todos xeitos, a maioria 
entrará no BNG. Só en 
Narón e no Morrazo 
sucederá o contrário. 

no BNG dan a sua oposición co
mo unha batalla perdida. 

ternativa igualmente breve e 
que estabelece que as diferén
cias entre as duas organiza
cións continuan a ser grandes. 
Segundo este documento o 
Congreso de Marzo tivo unha 
clave liquidacionista e foi influi
do por elementos externos co
mo o os resultados eleitorais, 
pero os fundamentos políticos 
seguen a ser válidos. A chama
da rotura civilizada era a inten
ción dalguns redactores da po
néncia alternativa, pero esta era 
a pretensión dos que tiñan en 
mente continuar no partido, ain
da defendendo unha postura mi
noritária. A decisión da Executi
va de UG do Luns 20 de non 
aceitar un aprazamento levou a 
un número indeterminado de mi
litantes a decidir non acodir ao 
congreso para non lexitimalo e 
asi consumar a rotura. Pero a 
capacidade organizativa deste 
grupo, excepción feita de Narón 
e o Morrazo, é mínima. En Vigo 
non parece posíbel criar unha 
nova forza política, e daquela 
ábrese a posibilidade de que 
haxa unha colaboración con EU. 

relación cordial tanto con UG en 
concreto como co BNG en xeral. 
A respeito de Camilo Nogueira, 

continua fóra da actividade políti
ca e non se prevé que retorne 
nun futuro imediato. • 

Se unha parte do sector minori
tário, como Carlos Vázquez, to
m ou partido polo cuestiona
mento radical da postura da 
Executiva, outros , como Xesus 
Costas, paulatinamente foron 
moderando a sua posición, até 
eludir expresar o seu apoio aos 
intentos de artellar unha alter
nativa, e alguns, como Carlos 
Cotobad , decidiron aceitar a 
decisión da maioria. 

Os textos alternativos á Ponén
cia Oficial trazaban unha via 
que conducía a UG ao entendi
mento con E~ para a confor
mación dunha forza de esquer
da e de carácter nacional gale
ga que tamén seria susceptíbel 
de recuperar a algunhas perso
as do PSOE. En calquer caso, 
a alternativa traballaba coa 
idea de formular a refundación 
de Esquerda Galega. Pero para 
esta posición consolidarse era 
preciso un consenso que pe
chou a decisión de precipitar o 
enfrentamento. 

Narón e Morrazo 
en contra 

Tanto a maioria dos afiliados do 
Morrazo como os de Narón pre
tenden non acudir ao Congreso. 
Non sucede o mesmo en Vigo, 
onde os máis deles pensan ir. Lu
go é a outra zona do país onde 
as forzas están máis medidas. 
De todos xeitos, a releváncia das 
agrupacións da Mariña e de Mon
forte é pequena no seo de UG. 

"j 

A política de xestos de Carlos 
Vázquez consumou unha rotura 
de feíto no seo de Unidade Gale
ga. A sua alineación pública con 
Izquierda Unida na pasada cam
paña marcou o paso definitivo, 
pero non provocou un resultado 
determinante. De feito, todos os 
sectores contrários á integración 

A aposta pala entrada no BNG 
recóllea unha ponéncia política 
breve que fundamenta a deci
sión na realidade do país e que 
recolle a garantía dunha integra
ción digna. A postura contrária 
vai recollida nunha ponéncia al-

A posición de Xesus Costas se
rá de non integraión no BNG, 
pero porá o seu cargo a disposi
ción do partido. A continuidade 
no seu pasto institucional non se 
discute en UG, e no próximo ano 
seguirá a ser concelleiro de Ur
banismo Ainda que como inde
pendente, Costas manteria unha 

Ainda que Xesus Costas non está pola integración no BNG, continuará no seu 
posto institucional no Concello de Vigo e garantirá a estabilidade do governo mu
nicipal tripartito. A. IGLESIAS 

REFORMA NO ESTADO 

TRANSICIÓN POLICIAL 
OS CÁMBIOS EN INTERIOR FORON OS MÁIS IMPORTANTES DESDE O FRANQUISMO 

Resistian. Resistían mesmo ao paso do tempo, dos sis
temas, dos partidos e dos Ministros. Levaban anos para
petados detrás das gávias de papeis que contiñan infor
mes segredos, escoitas telefónicas, dosieres personais 
e ideolóxicos contra os que rebotaban as decisións polí
ticas de cámbio. Ese bunker de papel/memória borraba 
calquer referéncia ao pasado antidemocrático e calquer 
decreto ministerial de cese, dirixido a cantos lograron 
ampararse na transición nese vital refúxio que convertía 
os cargos en vitalícios. 

Era preciso esboirar as paredes, para que os aires de
mocráticos esvaisen os gases que facian inerte calquer 
proxecto de cámbio. Desde a rua lanzábanse voces, 
cada vez menos e máis apagadas polos altofa!antes 
oficiais, pedindo a depuración, máis tarde o cámbio. 
Pero o PSOE decidiu primeiramente rodear á policia 
coa Guardia Civil, por ser esta moito máis obediente 
gr4cias ao seu carácter militar. Realizou alguns cám
bios operativos, forzados desde os próprios carpos de 
seguridade. Mudoulles duas veces o uniforme, permitiu 
os sindicatos que, posteriormente trataria de mercar 
con favores e subvencións ... sacrificou toda a sua polí-
tica en aras da eficácia. · 

A coartada foi a loita antiterrorista. Quedaron atrapados 
moi pronto na rede da actuación ilegal e asocial. Cada 
grupo reciclado do franquismo, cada banda de intereses 
particulares ou de carpo, cada vez que trasgredian a or
de estabelecida, estaban tecendo unha madeixa que 
maniataba ao próprio Governo. 

Habia que rachar as suaves ataduras da eficácia, con
vertidas, ao menor movimento democrático, en fortes 
marañas de intereses. Desde o exterior sinalábase co 
dedo acusador ao sistema policial español polos seus 
métodos antidemocráticos. A Fráncia negábase a cola
borar na loita contra ETA porque os seus. inform~~ SE;!r,ví- . 

B.lAxE 

anlle á própria policia española para cometer atentados 
no seu território. Na vez de reprimir a entrada de droga 
no vello continente, colaborábase coas bandas interna
cionais para percurar financiación para a loita antiterroris
ta. Cando se tiña que perseguir aos integrantes das má
fias internacionais, non só se lles daba asilo, senón que 
eran reclutados para cometer traballos suxos. A vixiáncia · 
das fronteiras para que non 

todestrución da rede de amortiguación, chegando a ex
pansión ao próprio Governo. A merda comeza a sair dos 
sumidoiros pola canaleta de El Mundo. Cae Corcuera, 
pero nomean a Antoni Asunció como un recámbio de 
compromiso. Ainda hai tapóns que non deixan ventilar o 
Interior. Roldán escapa e deixa detrás sua a fedorenta 
fragáncia da corrupción institucionalizada e persoal. Os 

entrasen a Europa inmigran- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tes, mudábase en axéncia 

seus colaboradores abatan 
á mesma pestiléncia. 

de aduanas de paso libre ... 
En Tréveris dixeron basta. 

Os GAL, a tortura, Galindo, 
Amedo, Ballesteros, a dro
ga de lrun, as escoitas tele
fónicas, o Nani, Ayuso ... 
Era preciso golpear forte. -A 
operación, longo tempo 
preparada, tiña dous tem
pos. Unha primeira explo-

Babia que rachar as suaves 
ataduras da eficácia, 

convertidas, ao menor 
movimento democrático, en 
f artes marañas de intereses 

Chegou o momento. Felipe 
González sabe que é unha 
cuestión de "eles ou eu". 
Naturalmente escolle sal
varse. Nomea a Juan Al
berto Belloch como super
ministro que escolle para 
os principais postas a per
soas da sua confianza des
de hai anos. Mesmo ne-

sión controlada que poñeria 
en marcha o mecanismo 
doutra de maior alcance que mesmo causaria vítimas 
. inocentes e feriria a persoas do próprio bando. 

. DETONACIÓN EN DOUS TEMPOS 

O primeiro detoante foi o caso UCIFA e o tráfico de dro-· 
ga por parte dos servícios da Guardia Civil encargados 
de combatila. Roldán non pode acochalos, non llo permi
ten. Queda asi exposto aos ataques daqueles altos man
dos da Guardia Civil que se consideran utilizados e roto 
o pacto de solidariedade existente no carpo armado. 

Este enfurruñamento dos xenerais da Guardia. Civil pro
pícia unha segunda andanada que colle de cheo a Rol
dán. Ponse en marcha deste xeito o mecanismo de au-

mea a mulleres para as 
Secretarias de Estado. Se
mella unha provocación. O 

Ministro gaña o primeiro pulso. A semana pasada puxo 
en marcha a segunda fase . 

Destituiu a todos os responsábeis da Policía e da Guar
dia Civil, nos cámbios máis importantes desde a chega
da da democrácia. Formouse un remuiño tremebundo. 
Belloch resistiu mal que ben na batalla. Decidiu curarse 
das feridas e, "levantar o pé do acelarador", agardando 
a consolidar as posicións. Despois comezará os relevos 
nas aseadas inferiores. Para non darlle a razón a HB, 
ainda mantén, por un tempo a Rodríguez Galindo, res
ponsábel antiterrorista en Euskadi. Para compensar, o 
Governo, con noturnidade, indulta a guardia civiles acu
sados de torturar ao Tomás Linaza. Os xuices agora ta-
mé~ d~p~~den de Belloch. • _ .. , , , .. 
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pRESENZA POLICIAL EN SANTIAGO 

Protestas por detencións masivas e indiscriminadas na praza compostelá 

Proibido sentar na Quintana 
• GONZALO VILAS/COMPOSTELA 

A intensa presenza 
policial nas ruas 
santiaguesas, 
aparentemente unha das 
escasas secuelas do xa · 
esquecido Xacobeo '93, 
coñeceu a semana 
pasada un episódio que 
levantou indignación entre 
os afectados e 
preocupación en amplos 
sectores cidadáns . As 
identificacións masivas 
realizadas sobretodo o 
pasado Mércores nas 
esqueiras da praza da 
Quintana, coa condución 
á comisaria dunha vintena 
de persoas, semella para 
moitos unha escalada 
significativa nunha série 
de aduacións, efectuadas 
neste caso no enclave 
quizais máis emblemático 
da reunión social en 
Compostela. A policia, en traxe de campaña, patrulla constantemente as ruas santiaguesas, ante a surpresa de todos. 

aos axentes que llo amasaba, 
pero que queria saber a razón 
pola que lle era requerido. lsto 
só lle valeu para ser introducido 
no furgón con maos modos, por 
toda resposta. Outros detidos e 
detidas tiveron que pasar o tra
go de seren conducidos a outro 
veículo atravesando toda a pra
za diante dos policias. 

Xa na comisaria, o numeroso 
grupo foi abrigado a espirse e a 
facer flexións , un exercício re 
querido aos presuntos trafican
tes para que boten tora os ali
xos , neste caso máis presuntos 
que nunca. Despois desta situa
ción humillante, sempre sen re
cebar explicación pola detención 
e si algunha ameaza e insulto, 
sairon das dependéncias poli 
ciais . 

Nas gradas da praza da Quin
tana estudantes, turistas, ne
nos, xubilados ou quen lle ca
dre de pasar por ali en canto o 
tempo atmosférico ou laboral o 
permiten, atopan un asento 
agradábel e gratuíto, en con
traste ago(a coas tres terrazas 
de senllos bares que foron 
abrindo nos últimos anos. Hai 
quen comenta que ·parece inte
resar máis a imaxe da xente 
aposentada nas suas mesas 
de pago, (nas polémicas terra
zas que ao final conseguiron 
sumarse á paisaxe monumen
tal da praza), que sentada ao 
seu aire. 

No mesmo xornal que hai uns 
. meses descrebia a Quintana 
como a "praia natural" de Com
postela, aparecia unha escueta 
información local sobre o inci
dente da múltiple detención, no 
que se daba conta da "identifi
cación de vários colectiyos de 
comerciantes coa presenza poli
cial nas ruas" en resposta a 
unha nota de protesta que lle fi
xeran pasar para asinar "un gru
po de drogadictos ou simpati
zantes destes". Esta versión se
mella ser a tamén defendida pa
las instáncias policiais, segundo 
as cales estas actuacións indis
criminadas estarian destinadas 

a unha limpeza de elementos 
"lumpen" cando menos nos lu
gares máis visíbeis da cidade. 

Sen embargo este fin tampou
co parece terse cumprido, nen 
sequer durante o Xacobeo . Os 
grupos de "yanquis", bastante 
de andar por casa, deambulan 
por temporadas dunha praza a 
outra, pero a presenza de fur
gonetas da policia medra. Os 
turistas, en función de quen , 
en princípio, _debeuse de dis
correr o plano, non poderán 
agora tirar unha foto da fonte 
do Toral ou das Pratarias sen 
que no encadre non lle entre 

un deses veículos policiais ali 
aparcados diariamente. E para 
moitos dos viandantes autócto
nos resulta cando menos mo
lesto o "pressing" policial sen 
que se albisque a simples vis
ta o perigo causante de tal 
despregue. 

En dias posteriores realizouse 
algun intento de protesta un tan
to eslabazado, por parte de xen
te habitual na Quintana , ou 
mesmo por colect ivos coma o 
de "probes e marxinados", moi 
minoritário . Os sectores cida 
dáns (colectivos de comercian
tes e de hostelaria), que se pro
nunciaron a prol da presenza 
policial, asi como as próprias 
fontes policiais tentan meter nun 
mesmo saco a quen tan uso da 
rua coma espazo de convivén
cia normal e aes por eles cha
mados "drogadictos". 

Co capítulo da 'l"azzia" da Quinta
na, medrou a preocupación can
do menos entre o sector da cida
dania que se inteirou do suceso, 
véndoo coma un chanzo máis 
nunha presenza policial escalo
nada, na que as furgonetas bran
cas e azúis se están a converter 
en elementos adosados ao entor
no monumental, e xa preocupan
temente cotidianos.• 

Detencións 
indiscriminadas 

O perigo, segundo se deduce 
do testemuño dalgun dos deti
dos na Quintana, pode constitui 
lo calquera. A B. M. pedíronlle o 
carné mentres estaba sentado 
cuns amigos. El contestoulle 

A POLICIA NA CATEDRAL 
AO SEÑOR PRECEDO LAFUENTE, DEÁN DO TEMPLO COMPOSTELÁN 

O pasado dia 21 de Maio, un grupo de 
xóvenes insubmisos decide entrar e pa
sar a noite na catedral compostelá, pro
vistos de sacos de durmir e pancartas, 
que indicaban as razóns do seu acto de 
protesta e vixília silenciosa contra unha 
lexislación que eles consideran inxusta, e 
que abriga a lexitimar a guerra e os exér
citos ao elexir un servizo social que se 
prevé como alternativo paro non como 
negador do servizo armado, asi como ta
mén abriga ao cumprimento de deberes 
para co Estado, ocupando pastos de tra
ballo para os que non se está cualificado 
e que restan esa posibilidade laboral ás 
persoas que si o están. 

ción dos antimilitaristas non se modifica e 
o señor Preceso advírteos para que se 
ateñan ás consecuéncias que, di, "xa su
poñen nestes casos". Un tempo despois 
entra a policia antidistúrbios e bota un por 
un, contra a sua vontade, aos manifestan
tes, que non opoñen resisténcia. 

ción pastoral do Concílio Vaticano 11 so
bre a lgrexa no mundo actual, esta debe 
ser, ante todo, servidora da humanidade, 
e a sua acción debe estar orientada cara 
a que foi a atitude fundamental de Cristo 
Xesus, debe estar atenta ao interior de 
todas as persoas, encarnándose en cada 
unha das problemáticas, inxustizas ... que 

O acto non é illado; poucos dias antes, .sofren os indivíduos e as comunidades, 
homes e mulleres tra- sen que nada lle 
bailadores das em- sexa indiferente, nen 
P,resas do Grupo por activa nen por 
Alvarez, que veñen pasiva. Ela mesma 
ocupando as páxinas - - - - - - ..., - - - debe procurar afron
d e actualidade xa 'A tar o que tortura ás 
desde hai mais de un Igrexa debe estar persoas, para estar e 
ano pola sua loita ,, . . ser do mundo, canto 

Pouco despois de entraren no templo, o unida en defensa dos atenta as lilXUStlZaS, mais se eses proble-
deán, señor Precedo Lafuente, solicita pastos de traballo, sen que nada lle sexa mas e os seus afec-
dos manifestantes a retirada de toda cla- son desaloxados ta- tados chaman á sua 
se de pancartas e enseñas do lugar, por mén da catedral, esta indiferente, nen por .porta. Asimesmo, no 
que non iren acordes coa santidade do vez máis violenta- canon 1211 (libro IV, 
templo; o mesmo insinua para a postura mente e sen contem- áctiva nen por parte 111, título 1) do 
que manteñen no lugar, sentado no chan placións de nengun · , Código canónico, ex-
e de costas ao altar. A continuación ex- tipo, ainda tratándose pasiva · présase a posibilida-
presa a ignoráncia sobre a xustiza ou in- de un lugar santo, de, por parte do ordi-
xustiza da sua causa porque, simples- por grupos antidistúr- nário, de permitir, en 
mente, "non lle interesa", e convida aos bios e, en ambos ca- casos concretos, ou-
xóvenes a que lle contesten, -pois até o sos, agardando as horas da meio-dia, tros usos en lugar sagrado, sempre que 
momento gardaran siléncio-, e se retiren cando menos testemuñas podia haber. non sexan contrários á santidade do lu-
da igrexa. Alguén do grupo, entón, ínter- gar. Por outra parte, padres da lgrexa 
pela ao sacerdote en galega, e este res- Esta série de incidentes, de escaso eco como Tertuliano ou documentos oficiais 
pande en francés, dando a entender un na opinión pública e nos meios, parécen- como a Traditio apostolica de San Hipóli-
talante surprendente de desprezo pola nos inxuriosos desde calquer ponto de to, informan-nos sobre os obstáculos que 
língua e sobretodo polo talante. A iote_n.- .... \'.'ista:. f~!3:r? .é! ~audium -~~ .-~P~S, ~onstitui- .. podia haber á conversión a Cristo. Un de-

, ~ t~A rA · /t r Jo r .... ~ . .,t ,.,N·,h 1_ ,~~•.J:.c:.JTJT~rbJ> .;J .. ;>r~F-fflz)iJ"/.1.•.i..J/-_ -1:1".h'l.,.,~-'o!Jl.JI. .A t .f r :i .lf'"f' ' l r '.t•.Jl'.'f • ' ' - • • ' 
1; & ..w, . a te .l. ~- · ..• -,, . 31' - 1 I:. ~') 't''Y ..... 'lt.""1 '( e• ~ . . .. . ~ . ... . . .. .. . . . ..... . . .. __. • • .• .._ ·<. ·--··-.r- .. -.. ,.., ........ ........ - .... ..... .... ~ ... - _., .. ............. , . , . . ';. 

les é o da profisión ou ocupación : "un 
soldado submetido a xefes non ten direi
to a matar a un home; se recebe arde 
para isto, non debe cumprila, se se nega 
a adquirir este compromiso debe ser re
xeitado como cristián" ( ... ) "Se un catecú
meno ou un fiel quer ser soldado, non se 
admita, pois despreza a Deus". Sabemos 
das distáncias que nos separan coa pri
meira lgrexa, pero de maneira nengunha 
se pode admitir cristianamente a posición 
contrária, nen desouvir desde a lgrexa a 
chamada dos que non queren ser abriga
dos á violéncia, entre os que tamén se 
atopan xa moitos crentes irmáns. 

Por último, renunciamos sen vacilación 
ao emprego da forza a que nos acostu
man as autoridades da S.A.M.I. compos
telá, e para isto tamén acudimos ao Códi
go canónico: "os lugares sagrados que
dan violados cando, con escándalo dos 
fieis, se cometen neles actos gravemente 
inxuriosos ( ... )". Pois ben , ·sentímonos 
fortemente escandalizados co exercício 
da forza, enoxosamente frecuente neste 
templo, e non toleramos, como crentes, a 
violación continuada do lugar por parte 
de forzas armadas con atitudes violentas 
que gozan, ademais , da carta branca dos 
ordinários da catedral.• 

Asinan este escrito os colectivos seguintes: 
CRJSTI A!\S l\A FACCLDADE 

I NSTITUTO EMMAJ\'Lt.L M OC!\IER 

M i.;LLERES E T EOLOXIA 
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tendo modelos moitos máis pró
ximos como poden ser o do astur 
Xuacu Amieva, e sabendo a pro
blema'tica actual. Outras, evita 
escreber sobre certos festivais. E 
aqui, como membros que somos 
do clube de fol A Cova, organiza
dor das catro noites folk nas que, 
mália o escaso orzamento, moi
tos grupos déronse a coñecer na 
Coruña após de bastantes anos 
de non poder actuar na cidade, 
vemonos abrigados a pensar que 
quizá vosté, que vive aqui, vexa 
o seu protagonismo reducido de
bido ás numerosas iniciativas 
surxidas nos últimos anos por 
xente vária nas que vosté, señor 
Losada, nen participou nen esti
vo case nunca presente. 

E quizá sexa por isto que se 
atreveu a criticar xa non a Luar 
na Lubre -<;anxunto consolida
d o segundo as suas próprias 
palabras, e decerto o único con
solidado na Coruña- senón 
mesmo a dous dos seus compo
ñentes por segunda votta. Esta 
insisténcia dá moito que pensar 
sobre se é unha crítica musical 
o que fai vosté, ou se realmente 
son contínuas descalificacións 
da xente coa 
que non se le-
va. Vosté pare-
ce un xusto Pareceun 
xuíz que está 
por riba do ben xusto xuíz 
e do mal nas que está 
suas críticas, 
mais non é asi. por riba 
Señor Losada, do ben e 
máis feitos e 
m e n os p a 1 a - do mal 
vras. 

A xente que traballa nunca so
bre nesta música, se cadra o 
único que sobre é vosté. • 

EDUARDO M.ÉNDEZ BAAMONDE E 

V ARIAS SINATIJRAS MAIS 

(A CORUÑA) 

VI 

ESTE BARC.O PART/ RA D~ C.ONTADO 
Do PORTO De NIUIOR CARA A 

HABANA., CHE.o Df- P~ODLJCTOS 
OE PRIME'AA NE.CESlDADE ... 

A O.N .. U. SUMASE. A TAN 
IMPORTAWíE AXVDA HUMANlíA
Rl,e.. E I>E.c.LAAA Q\.€ OS NICHO$ 

CORREJJ POI.A 9JA CDNTA.. 

Nen mulleres, 
nen galegas 
O pasado dia 17 de Xuño tivo lu
gar en Compostela o 111 Encentro 
de Mulleres Galegas, organizado 
pola Xunta de Galiza. A este en
contro asistiu unha delegación da 
Asamblea de Mulleres de Galiza 
Nova (organización xuvenil do 
Bloque Nacionalista Galega), que 
abandonou o acto dada a imposi
bilidade de manifestar a sua opi
nión. Esta decisión fundamentase 
nos seguintes motivos: 

1 º.- Este Encontro tratábase en 
realidade dunha série de "homi
lias" consecutivas. Furtouse o 

debate (necesário nun Encentro 
destas características), en bene
fício dunhas conferéncias de ri
gorosidade máis que dubidosa. 

2º. - Celébrase este Encentro con 
fastuosidade pomposa (700 co
midas, dietas, viaxes, etc.) nun 
momento xeral de recorte de or
zamentos e subvencións para or
ganizacións feministas. Porén, 
as razóns aludidas para este re
corte foron de ''falta de cartas". 

3º.- Non cabe calificar este En
contro nen de "Mulleres" (moitos 
dos intervinientes eran homes: 
Manuel Fraga entre outros), nen 
de "Galegas" (a língua veicular 
foi o español, e algunhas das 
conferenciantes tamén). 

NON É DE RECIBO! 
NANINA SANTOS 

Avicíñanse as eleicións a reitor para a Universidade de Santia
go. eguramente esta proximidade mantén en tensión aos can
didato que porian empeño, afán e teimosia na procura dos 
eu programa , equipas etc. facendo valer, ambos os dous, a 

pluralidade de xentes, sensibilidades, posicións e circunstán
cia da re epctiva equipas. 

eguramente desde as suas mentalidades están convencidos 
de tal eventualidade. A min, só con mirar as fotos xa me vai 
chegando para o que quera dicer e que pode suspeitarse: as 
mulleres na Universidade de Santiago non pintan nada ou 
ca e que nada (Daría Villanueva "O'; Ramón Villares "1") . 

on me ofendan as cinco, ete ou doce que teñen para si 
que pintan algo porque o tempo lle non dá a razón e as cir
cun tán ia , tampouco. Cando se pensa ou fala de cuestións 
de importáncia, do governo para ordenar e organizar a vida 
univer itária, as mulleres, nada. Non están. Elas valen para 
ordenar e organizar as casas e as vidas dos candidatos e o 
rnáis ou menos doméstico traballo intelectual dos "grandes" 
investigadores, docentes ou intelectuais que pululan pala 
Universidade mentada.+ 

4º.- Este Encontro emárcase 
nunha liña ideolóxica moi deter
minada: a do PP. Resulta difícil 
de comprender que Mª Xesus 
Sainz poda impartir unha lición 
maxistral sobre a muller rural 
mentres e exclue, por exemplo, 
á única sindicalista agrária do 
Estado español: Lídia Senra 
(Sindicato Labrego Galega). 
Existen ademais deputadas no 
Parlamento Galega cunha capa
cid ade de análise -polo seu 
ámbito de ac-
tuación- en 
princípio maior 
que Mª Xesus Resulta difícil 
Sainz, deputada de 
no Congreso. 

Enfin, a Asem
blea de Mulleres 
de Galiza Nova 
vai veiculizar a 
meio das depu
tadas do B.N.G. 
no Parlamento 
de Galiza todas 
cantas iniciativas 
inst1tucionais se-

comprender 
que Mª Xesus 
Sainz poda 
impartir unha 
lición 
maxistral 
sobre a muller 

xan necesárias rural 
a fin de coñecer 
polo miúdo o in
vestimento reali-
zado no Congreso, asi como os 
critérios seguidos para unha reali
zación tan peculiar e baixo uns 
presupostos ideolóxicos reaccio
nários e anti-galegas.• 

SUSANA ROMERO GARCIA 

(RESPONSABEL NACIONAL DA 
AsEMBLEA DE MULLERES DE 

GALIZA NOVA) 

Praias 
de Alcabre 
O sábado 28 de Maio tiven a le
dícia de participar nun aconteci
mento, con outros moitos c0nci
dadáns/ás de Vigo, que xamais 
imaxinara que acontecería e 

· escreben nos 
billetes de duas e 
dez mil pesetas que 
pasan pala sua man 
(non moitos), 
arrodean cu n 
círculo a sinatura de 
Mariano Rúbio e 
poñen por baixo: 
"Non pode ser, 
insubmisos na 
cadea e corruptos 
ao poder". 

110 proxecto de 
Petrovigo nada ten 
que ver ca meio 
ambiente". É unha 
afirmación dos 
responsábeis da 
Comisión de Meio 
Ambiente do Plano 
Estratéxico de Vigo. 
Pero, se hoxe en 
dia non é posíbel 
controlar os vertidos 
dos buques 
mercantes -asi o 
recoñece Xesus 
Costas..:., como será 
o dia que se monte 
a grande 
gasolineira que 
proxecta o 
empresário Manuel 
Rodríguez? E, xa 
que lago, para que 
está a comisión de 
meio ambiente? 

A SANXENXO, POLA VÍA RÁPIDA ... 
... POLA AUTOESTRADA DESDE VICO 

EN 30 MINUTOS. 

SAlfllGO 

Utilizando a AUTOESTRADA DO 
ATLÁNTICO. enlazará en Curro coa 

vía rápida do Salnés. 

Acérquese a disfrutar dos atractivos 
de Sanxenxo, Portonovo, O Grave, 
A Toxa e toda a comarca do Salnés. 

AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO 
O camiño que une Galicia 

' A CORUil 

as 
AUTOPISTAS 

DEL ATLANTICO 
. -~~~ 
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Gary Moore (un 
famoso guitarrista) 
é entrevistado por 
El País (un 
prestixioso 
periódico). 
"Pergunta: Para 
vostede xa non ten 
valor o heavy? 
Resposta: Non; é 
unha música 
fantástica para ir 
bailar, pero non 
para ser escoitada. 
Serve para que ter 
emborraches, pero 
para máis nada". 
Ou seña .que: vinte 
anos .de música 
heavy, tropocentas 
mil polémicas sobre 
as tribos urbanas, . 
máis de douscentos 
xornalistas 
trabal landa e por 

. fin: o descobrimento 
da pólvora. 

Joaquín Sabina 
actuará (grátis) en 
Varadero (Cuba). 
Sabina di que ódia 
a Coca-Cola e 
como poeta-cantor 
buscou un lema 
para esta bebida: 
La chispa de la 
muerte. 

•••••••••••••• 

máis nestes tempos nos que a 
individualidade prevalece moitas 
veces frente á solidariedade. 

O acontecimento foi na Praia de 
Alcabre, onde o Conselleiro de 
Urbanismo, Património e Meio 
Ambiente, Xesus Costa, ofere
ceunos un fermoso percorrido 
explicativo das riquezas arqueo-
1 óx i cas, botánicas, meio-am
bientais, ... que ali existen na ac
tualidade e que moitas veces 
pasan desapercebidas por nós. 

Sen dúbida nengunha calquer po
de observar todo isto individual
mente, pero o abraiante, para 
min, foi a sensi-
blidade cidadá e 
humana da moi-
ta xente que ali O abraiante 
se atopaba pola 
protección e de- foi a 
fensa do naso 'b'l'd d 
meio natural. sens1 11 a e 

de nioita· xente 
Xente de todas · , 
as idades, ne- con respe1to a 
nos/as, xóve- protecció1fClo 
nes, maiores... noso meio 
escoitaban con 
atención as ex- natural . 
plicac.ións do 
Concelleiro. 
Aquilo, moi lon-
xe dun acto político, aoque moi
tos nos teñen acostumados, re
flectia ¡:¡ necesidade de escoitar 
e ser escoitado, de defender (a 
rexeneración racional e axeitada 
das praias) e ser defendido (ao 
que ten direito todo cidadán/á 
ante certas barbáries ecolóxicas 
que moitos fixeron no pasado e 
queren seguir a facer no pre
sente e no futuro. 

No percorrido tivemos a ocasión 
de mirar a zona verde dos mu
ros que hai detrás destas 
praias, onde podemos ter xa un 
harmonioso parque público (sen 
excesivos custos económicos e 
sen barbáries ecolóxicas). 

Eu non podo comprender que 
alguén diga, nun artigo de Faro 
de Vigo, do Xoves 12 de Maio o 
seguinte: 

"Si no se hace la regeneración 
de Alcabre, será por lo de siem
pre, por el afán de algunos de 
no. querer hacer nada en esta 
ciudad , que no sea lo que ellos 
pretenden , es decir , será una 
actitud irresponsable". 

A que lle chamará "responsabili
dade" esta persoa? A que cada 
un dos habitantes desta cidade 
de Vigo s~xan autómatas da 
vontade daqueles que enchen de 
lousas a cidade e falan de huma
nidade, pero non chega con isto 
que queren degradar tamén as 
poucas zonas naturais e de valía 
meio-ambiental que ainda se 
conservan perta da cidade. 

A esta clase de persoas pode
rian facer un pequeno exercício 

POETAS 
X. PIÑEmo 

Son os piares. E os máis abondosos. a min un día quedoume 
unha coluniña rematada en pareado e o director de A osa Te
rra rexeitouma sen máis: 

-Creme que o lamento, Xoán -dixo o admirado Alfan o
pero se paso isto cairia sobre min unha nu b d cen mil p 
tas que se considerarian con pleno direito a publicar ramén a 
suas obras. 

- Tantos! -abraieime eu. 

-Ou máis se cadra. É posíbel que os Cen Mil Fillos de San 
Luís fosen bastante menos; e ademais tiñan ao duque de Angu
lema á frente para lles meter un certo freo, pero imaxínate ti 
cen. mil descamisados armados de estrofas e rotulador, sen nin
guén que poña orde neles: unha praga, dígocho eu. 

- Má c:ousa - admitin. 

-E os ~raQ.9s: unhas vítimas que nunca d<!-n abasto, 1 ando 
hai algun.prémio convocado. Moitos enferman para non ir, ou
tros descúlpanse con algunha viaxe; non faltan os que peden 
fortes sumas que nunca lles van dar con tal de non ter que 1er 
tantos montes e móreas de poesías que se apresentan a con
curso. Con dicerche que hai un concello na parte da Coruña 
que este ano convocou uns xogos florais e vai dar o prémio 
de acordo cun número de recepción, en combinación coa lota
ria da ONCE. 

-Non che acorda cal é o concello? 

-Se esperas un momento agora mesmo cho digo. 

Agardei. Claro que agardei; e logo senón onde ia eu mandar o 
médio cento de poema próprios que acababa d foto opiar. + 

de reflexión, buscando un dos 
fermosos sendeiros naturais 
que ainda nos deixaron sen lou
sas e dos que podemos disfru
tar, desde logo non grácias a 
eles, claro está! , e despois de 
percorrelo que contesten ás se
guintes perguntas: 

Onde pode atoparse mellar un 
ser humano ou animal? 

Nos espazos artificiais criados 
polo home ou nese entorno na
tural ainda non degradado pola 
man do home? 

Poderíamos seguir tempo e 
tempo comentando as aberra
cións que diariamente toleramos 
e a nasa pasividade para con 
e las. 

O que está moi claro é que 
despois da exemplaridade que 
deron os cidadáns/ás que esti
veron o Sábado 28 pala mañá, 
escoitando e apoiando o pro
xecto racional e coerente ca 
meio natural para a rexenera
ción das praias de Alcabre, do 
Concelleiro Xesus Costas ; es-

tase a dar un avance moi im 
portante para demostrar que 
somos moitos os que nunca 
apoiariamos iniciativas que 
tenten pór en perigo o patrimó
nio histórico ou meio-ambien
tal, xa que é unha herdanza 
dos nasos antergos e ternos a 
abriga social e moral coma ci
dadáns/ás de preservalo para 
o naso disfrute e o das nasas 
futuras xeracións. 

Pode ser que todos os que de
fendemos esta rexeneración 
das praias de Alcabre sexamos 
moi románticos co pasado, rea
listas co presente e idealistas 
ca futuro, pero o que non que
remos é ser mariñeiros na terra 
(cos lagos artificiais) nen agri
cultores no mar (cos recheos 
do porto). Queremos cada cau
sa no seu sítio e sen dúbida fo
mentar na nasa mocidade o 
agarimo e respeito a todo o 
que representa unha vida har
moniosa e coerente ca entorno 
social e natural.• 

Mª SONIA RODRIGUEZ DAPONTE 

(VIGO) 

Onde estamos? 
Estes días atrás puden ler no 
periódico a Voz de Galicia, un
ha entrevista co señor Anxo 
Guerreiro de !U, onde dicia que 
o BNG tiña perdido o rumo, que 
non sabía onde estaban, que 
se na dereita (polo do señor 
Mella) ou na esquerda. Pois eu 
pódolle dicer onde estamos. 
Pois estamos ao lado de todos 
os galegas, ao lado dos que 
nos necesitan, comprendannos 
ou non , defendan ou non ao 
Nacionalismo, sempre estive
mos ao lado da Galiza góstelle 
ou non ao señor Guerreiro. En 
canto ao do se-
ñor Mella, tivo 
unha atitude de 
defensa de Ga-
1 iza dimitindo Quen non 
de Vicepresi- sabe onde 
dente da Xunta 
de Gal iza no está e vostede 
tempo de Albor porque 0 
(PP), cando es-
ta deixou de inimigo non 
pensar nos in- somos nós 
tereses dos ga-
legas e de Ga-
1 iza (todo un 
mérito). A ese 
señor non hai que reprocharlle , 
pois as persoas teñen direito a 
evolucionar , e só evolucionan 
as persoas de boa fé, porque 
os mal intencionados non evo
lucionan senón que cambian ao 
sol que máis quenta ou saltan 
veneno aproveitándose de que 
o BNG non tivo , nen ten, posi
bilidade de utilizar os meios de 
comunicación como as demais 
opcións. 

E nesa situación tan anti-demo
crática, o señor Guerreiro que 
senda tan de esquerdas, tan de
mocrático, non escatima esfor
zos para atacar unha opción 
que segundo el non sabe onde 
está. Pero el non aproveita para 
dicer o anti-democrático que foi 
o reparto do horário televisivo. 

Parece ser que este señor non 
ten outro inimigo que o Bloque. 
Voulle dicer que quen non sa
be onde esta é vostede , por
que o inimigo non somos nós. 
E o que o escoite seguramente 
non saberá onde está IU, pois 
en vez de atacar á direita ataca 
á esquerda. Non se faga ilu
sións con esa subida de votos 
que probabelmente non foron 
para vostede, senón para o se
ñor Anguita. Só as próximas o 
dirán. E o que ternos que ter 
en canta é comparar comícios 
con comícios e o BNG con res 
peito ás últimas Europeas tripli 
cou os seus votos , con todo o 
veneno que cuspen contra nós 
todos os demais partidos , que 
por certo foi a única propagan
da que tivemos através da 
TVG.+ 

PILAR BARROS 
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A NOSATERRA 

n 15 ªº 24do 
vindeiro mes de Xullo 

vaise celebrar unha 
nova edición da Mostra 
Internacional de Teatro 

Ribadávia, o 
ncontr d mái lera 

n c na gal ga, na 
que e tarán pre entes 

grupo andaluce , 
asturiano ingle s, 

p rtugu galego . 
anchi ini terra, o 

autor de Ay Carmela!, 
vai er o encarregado 
de inaugurar a Mostra 

co eu pregón. 
Electra de Manuel Lourenzo A. LÓPEZ 

•X.C. 

Cunha dúcia de millóns de orza
mento. dos que a meta.de está adi
cada á contratación. a Mostra Inter
nacional de Teatro de Ribadávia 
segue encorsetada polo limitado in
vestimento que realiza a Conselle
ria de Cultura, que obriga a manter, 
nos últimos cinco anos, un mesmo 
orzamento. Segundo o concellal de 
cultura de Ribadávia. cuxo concello 
é o so tén principal da Mostra, "na 
Galiza non e pode falar de teatro 
sen citar Ribadávia. por i o enten
demo que a Con elleria poida in
crementar a ua dotación '. 

Os organizadores, co director Ru
bén García á frente, queren mater 
os mesmos espácios inaugurados 
o pasado ano, como A hora golfa, 
representacións gratuitas e noctur
nas, potas ruas da vila, pero están 
á espera da subvención, "se se mi
ran f estivais de duración e catego
ria semellante o agrávio compara
tivo é evidente". 

todo o país; Máquina Total, dos 
Chévere, que veñen dunha xira exi
tosa polo Brasil e dous Macbetrh: o 
de Eugene Ionesco levarao ás tábo
as Producións Teatrais do Sur, diri
xidas por Julio Cardoso, que estive
ron recentemente na FfTEI de Por
to, e o de Shakespeare, que será un
ha das tres estreas absolutas da 
M ostra e realizase bruxo a respon
sabilidade do Teatro do Noroeste. 

sevillanos Atalaya. 

O programa complétase coa obra 
El último dios de Teatro del Sur 
(Granada), basado en pasaxes das 
M emo.ri'Fis de Adriano da Y ource
nar, e coa inteniención de Emilio 
Gutiérrez Caoa e Paca Gabaldón; 
Hombres de T de T earre (Barcelo
na); El tren musical de Axioma 
(Almeria); e Chameleon de Skin
nig the cat (Inglaterra). 

ou sobre piolhos. 

Exposición paralela 

Paralelamente ás representacións 
estará aberta unha exposición no 
Museu Etnolóxico de Ribadáv.ia, 
na que se pretende reunir manus
critos inéditos e edicións príncipe 
de textos teatrais galegos, no que 
intenta ser unha história da drama
túrxia galega entré o século XV 
ao XX até a guerra civil: A expo
sición ten:taria completarse pota 
organización na edición de 1995, 
abranxendo a totalidade da produ
ción teatral até hoxe. • 

Dous Macbeth 

Catro serán o grupos galegos pre
sentes nesta edición. Uvegá-Teatro 
levará o seu Electra, ben rodado 
despoi de 50 representacións por 

As outras duas estreas exclusivas 
son a produción dos asturianos 
Quinquilimón, coa obra Barren y 
Gochini e a peza de Garcia Lor
ca, Asi que pasen cinco años dos 

O autor do pregón vai ser José 
Sanchís Sinisterra do que ade
mais o grupo Teatro Meridional 
de Lisboa, representará Ñaque 

Yexamo o pre upo to . Fedra, e po a de 
Te eu, enamora- e do eu próprio filio. Ipó
lito. A raiña loita con toda a ua forza 
contra o impul o incestuoso, mai por fin 
sucumbe, e intenta seducir ao adolescente. 
Tradución: Fedra transgrede a norma, pri
mordial para o progreso social, que proibe o 
incesto. Fedra desobedece, e ao final pon fin 
á sua vida (auto-castigo). 

Vexamos outra traxédia: Electra. A filla de 
Agamenón e de Clitemnestra, privada do 
amor paterno, transgrede a norma dobre
mente. Primeiro: sendo muller, actua como 
home, ao decidir a morte do usurpador 
Existo. E segundo: matando tamén a nai. 
Fedra auto-destrue-se igualmente, ao matar 
a fonte da sua própria vida (a nai). A traxé
dia ensina-nos que todo ser que non pode 
realizar-se como tal (como muller, no caso 
da princesa de Argos) converte-se no con
trário (en home). Ou sexa, o que non pode 
amar, destrue; e o que destrue, acaba auto-· 
destruindo-se. Tradución: todo poder, desde 

TEATRO E SALVACIÓN 
XEsus PisoN 

a e trutura económico- ocia] até a relixión, 
e tá para impedir a plena realización do ser 
humano. 

Mái horror: Medea, esposa repudiada de 
Xasón, transgrede a norma da maneira máis 
repugnante: mata o eus próprios fillos pa
ra que o e poso pague o desprezo cometido. 
Outra tran gresión e outro castigo (auto-cas
tigo) final: a atroz acción da raiña, dirixida 
contra Xa ón, volve- e contra ela, ao con
verté-la en asasina do seu próprio ventre. 

Transgresión, desobediéncia, castigo ... Con
tinuemos. Antígona, filla de Edipo e irmá de 
Polinices, desobedece a orde real de non dar 
sepultura ao cadáver deste, que en vida fora 
acusado de traición. Antígona desobedece, 
si, mais desobedece por amor. Como tradu
cir isto? Entendendo que actuar por amor é 
sinónimo de crime? Entón o Poder exixe
nos actos desctrutivos. Máis horror ainda. 
Pero non desesperemos. Toca-lle o tumo a 
un titán. Talvez el se livre do espanto. Non 
obstante vemo-lo amarrado a unba rocha, 
con fortes cadeias, condenado polos deuses 
a ser devorado eternamente por un águia. 
Quen é a pobre vítima? Que crime cometeu 
para merescer tal peniténcia? É Prometeu, 
si, e o seu único delito foi "querer saber" 
(roubar-lles aos deuses o lume do coñeci
mento). "Querer saber". Que delito compor
ta tal atitude? Edipo tamén quixo saber, e 

recebeu o castigo das suas próprias mans. 
Adán e Eva comeron, igualmente, da Árvo
re da Ciéncia (do coñecimento), e tamén fo
ron castigados. Resposta: as raices da nosa 
Civilización zugan a culpa e o castigo, ali
mentan-nos co leite da auto-destrución. 

Cómpre, logo, que o home ignore, non sen
do que queira receber castigo, ben desde fo

próprio. Xa o dixemos: o verdadeiro drama 
humano é saber que o Poder mora dentro de 
nós, exixindo-nos destrución tras destrución, 
segregando horror tras horror. .. Enfin, o po
der disfarzado de nós, provisto de máscara. 
Entón non hai salvación? Calma. Dixen 
"máscara". Velai ven o teatro, esa vella can
donga, a se nos oferecer de intermediário. 
"Non nos deixes cair na tentación, amén". 

Mais talvez non haxa ra, como Prometeu ou 
os nosos Pais Primixé
ni os, ou ben desde 
dentro, como os outros 
heróis citados, xa que 
o Poder (a moral) resi
de fora do home, mais 
tamén dentro. Eis a 
sua máxima garantia 
de ·eficácia: facer de 
cada desobediente o 
seu próprio verdugo. 
Mais por que o home 
deve ignorar? Que é o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • outra saída. Talvez 
nós próprios non po

P rotexidos pola máscara, 
re-presentando, poderemos 
presentar a v_erdade, mostrar 
os venenos que o Poder nos 

inocula 

damos ser máis do 
que iso: intermediá
rios, finxidores, acto
res ... Oxalá. Porque 
así, protexidos pola 
máscara, re-presen
tando, poderemos 
presentar a verdade, 
mostrar os venenos 
que o Poder nos ino-

que o Poder quer ocul-
tar-nos? Nada. O Po-
der non oculta nada. 
Oculta-se a si próprio, e o sítio máis seguro 
é dentro de nós, fundido coa nosa natureza, 
para facernos sentir culpáveis, e polo tanto, 
merecentes de castigo. Eis a cúspide do ho-
1rnr. E nela mora Edipo. O seu drama non 
foi coñecer a sua identidade, mais descobrir 
que o crime e o castigo estavan dentro de si 

cula, oferecer-lle ao 
mundo , enfin , o ho
rror. É imaxinável 
unha benzón meiran-

de para o home? Abracemos, logo, a nova 
fe. Sexamos simuladores, hipócritas, sobér
bios, destrutivos, corruptos, blasfemos ... To
do, agás obedientes. Talvez asi podan1os sal
var-nos.+ 

Xesus Pisón é autor teatral 
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Margarita Ledo ( «Eu 
pasei por aqui» ); 
Roberto Aparici 
(«Lectura e análise de 
Imaxes: información 
versus propaganda»); 
Celina Ramos 

• Os escritores e 
a política lingüística 

A Asociación de Escritores 
anúncia para o vindeiro outono a 
celebración do III Congreso de 
Escritores Galegos, que debaterá 
sobre o actual estado do escritor e 
a escritora na Galiza, a situación 
da língua e da literatura no 
presente e na sua proxección cara 
ao futuro. · 

• Rematou 
a rodaxe 
de Tornabón 

Tornabón é o nome da última 
· curtametraxe dirixida por Xosé 

Carlos Soler. Rodada en 35 mm 
e cunha duración aproximada de 
25 minutos, o argumento do 
filme está basado nun canto 
popular "Os' tres irmáns", ainda -
que no guión un deles é unha 
muller. Segundo informa Osear 
Losada o orzamento desta 
produción anda entre os 6 e os 7 
millóns de pesetas e non recebeu 
subvención de nengun tipo. 

Tornabón amais do título da fita, 
é un grqpo de amadores da 
imaxe formado na Faculdade de 
Ciéncias da Información de 
Madrid, que xa participaran na 
elaboración da primeira 
curtametraxe de Soler, «0 
párroco embaucado». Os actores 
protagonistas son Luís Tosar, 
Mónica García, Pablo Vázquez, 
Xan Cejudo, Mario Roldán, 
Mela Casal, Xurxo Ricoi e 

Rebeca Martínez. O guión foi 
elaborado polo realizador coa 
colaboraci&¡i. nos diálogos de 
Xepe Casanova. Os exteriores 
foron rodados en Monf ero e 
Loiba (Rias Altas). 

Soler segue co empeño de levar 
adiante unha longarnetraxe, 

facendo unha, ligazón entre a 
cinco curtametraxes que prepara 
baseadas en canto populare . 
E ta egunda e trea fara e en 
Setembro e xa hai en proxecto 
unha terceira co titulo O 
Ferreiro de Paspallás. O título 
para a posíbel longametraxe 
seria Cantos de A!entraia. + 

( «Leituras de imaxes. 
Iniciación»); Ignacio 
Pardo Pedrosa 
(«Percepción e lectura 
de imaxe »); Robyn 
Quin («Inventar a 
nación») e José Bua 
González («Edición e 
postprodución en 
vídeo: formatos 
domésticos») entre 
outro . O cur o fara e 
na E cola de Imaxe e 
Son e póde e pedir 
información no 
teléfono (98 l) 29 07 

47 e 10 41 24 ou no fax (981) 29 
01 57 . + 

• 555 actuaci" n no 
Circuito Culturai 

Setenta concello re eberán a 

Nun comunicado feito público a 
AELG enxuíciou con dureza a 
política língüística das 
institucións, "resulta alarmante a 
inibición da Xunta e de concellos 
e entidades con carácter público, 
administrativo e educativo. 
Constituen un claro exercício de 
ilegalidade permitida e mostran o 
nível «baixo mínimos» no que se 
atopa a nosa língua na perspectiva 
legal e oficial da mesma". Os 
escritores tamén sinalan a 
preocupación escasa das 
universidade galegas e reclaman 
aos meios de comunicación, 
públicos e privados, "a u~ilización 
normal da Jíngua galega en toda a 
sua exteniión, nunha sociedade 
que mantén o idioma de xeito 
natural, para corresponderse coa 
realidade". + 

.•••••.•••••••......................•..••••••..........•••.....••....•.•...•..•....................... mái de 555 actuación que 
programa de de agora até Febreíro 
do próximo ano a Con elleria de 
Cultura. o Circuito interveñen 
a compañia pública 

•Revista 
das estudantes 
de Xornalismo 

Cunha maioria de mulleres entre 
os seus colaboradores, ven de 
publicarse nestas semanas o 
número cero da revista Alicercú 
editada por alumnos e alumnas 
da Faculdade de Xornalismo de _ 
Compostela. Reportaxes , 
seccións e como eixo central 
duas entrevistas cos aspirantes a 
acadar a c-adeira de Rector de 
Santiago nas próximas semanas: 
Ramón Villares e Dario 
Villanueva. Artigos sobre a 
insubmisión, o fútbol ou a 
situación internacional, son 
alguns dos outros temas 
abordados. 

• Miro Villar cede 
direitos a Cuba 

O poeta Miro Villar fixo entrega 
sirllbólica dos direitos de autor do 
seu p6emário "Auséncias 
pretéritas" á Asociación Frfmcisco 
Villamil de Amistade Galego
Cubapa. Até agora o montante 
destes direitos ascendia a 52.000 
pesetas. Miro Víllar declarou que 
a sua acción non é máis especial 
que a de calquer outra persoa "que 
done unha caixa de medicamentos 
ou un bote deleite en polvo. A 
solidariedade non se pode medir 
pola cantidade", afirmou. + 

•Manuel A. 
Mosteiro gañou o 
Domingo Andrade 

A asociación cultural Domingo 
António Andrade de Cee o 
xurado formado polos membros 
do grupo poético Un medio, 
decidiron por maioria outorgar un 
primeiro pr'émio de 20.000 pesetas 
a Manuel Antonio Mosteiro 
García, de Cela (Bueu), polo seu 
conxunto de cinco textos Luara e 
conceder un accésit de 10.000 

pesetas ao traballo Todo o pasado 
de Abel Méndez Bujeiro, de 
Carnés (Vímianzo). A esta novena 
edición apresentáronse un total de 
quince obras concorrentes de todo 
o País. O accésit na categoria de 
menores de 18 anos foi declarado 
deserto por non teren as obras 
apresentadas un mínimo de 
calidade a critério do xurado. + 

• Os actores critican 
o abandono 
institucional 
do audiovisual 

A Asociación de Actores, 
Directores e Técnicos de Escena 
fixo unha análise da política 
audiovisual da Conselleria de 
Cultura calíficándoa de 
"larnentábel abandono, que 
contrasta co apoio a producións de 
fóra" (ver número 624). 

A asQciación non se pronúncia en 
contra do apoio a producións 
foráneas "a condición de que se 
cumpran os compromisos de 
contratación de persoal galego 
adquirido en contraprestación polas 
productoras, "pero, en connivéncia 

A MESA 
SEN PREMIOS, 
SEN PREZOS, 

SEN SUBVENCIÓNS, 
SEN SUBMISIÓNS ... 
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coa Xunta, estas contratación 
limítanse moitas veces á imple 
figuración ou a papeliños 
insignificantes, mália o excelente 
resultado que os actores e actrice 
galegas están dando nas producións 
nas que traballan valendo como 
exemplo as magníficas críticas que 
receberon recentemente os 
participantes galegas en "Baile de 
ánimas", senda alguns dele 
salientados mesmo por riba das 
figuras de cartel da producipn". + 

•Congreso 
Pé delmaxe 

Organizado por Nova Escola 
Galega vai ter lugar entre o 4 e o 
8 de Xullo, o III Congreso 
Internacional de Pedagoxia da 
Imaxe, Pé da Imaxe . Ademai da 
leitura de diversas 
comunicacións e organización de 
diferentes obradoiro e 
visionados, intervirán con enlJa 
ponéncia e participarán en 
diferentes me as redonda , 
Manolo Sendón 
( «Documentalismo socia l e 
contemporáneo»); Len 
Mansterrnan («A ensinanza do 
documental»); Guillermo Orozco 
(«Educación para a recepción: o 

APELIDOS: 
NOME: 
ENDEREZO: 
LOCALIDADE: 
C. P: 
PROVINCIA: 
TELF: 
PROFESIÓN: 
CENTRO DE TRABALLO: 

DOMICIALIZACIÓN BANCÁRIA 

CAIXA/BANCO (•) 
SUCURSAL: 

dependente do IGAEM Centro 
Dramático, Orque ta Pública 
Grupo de Gaita e Bailado Rei de 
Viana) e tamén outra privada en 
concerto coa Xunra. 

A média men ual de actuación 
preví tas é de 62, e en total 
íntervirán nas repre entación 45 
compañias de teatro 23 grupo de 
música clásica, 28 de folle, 36 
bandas municipaí 20 corai e 7 
grupo de rock. + 

• O son da pedra 
Tran mítido en directo pola TVG, 
nun auditório natural con 
capacidade de 2.500 per o , 
ubicado nunha canteira de granito 
en O Porriño, a noite de San Xoán 
acollerá un impre ionante 
espectáculo que terá como 
protagoni ta ao grupo Milladoiro , 
que interpretará fragmento d eu 
Galiciano tempo e algunha · p za 
criada a pé feito para o evento. 

CTA. CTE. / LIBRETA DE AFORRO(•) 
TITULAR: 

ORDEN DE PAGAMENTO 
SR. DIRECTOR/ A: 
SIRVA-SE ATENDER ATÉ NOVO AVISO, E CON CARGO A MIÑA 
CONTA CORRENTE OU LIBRETA DE AFORRO (•), OS RECIBOS ANUAIS QUE 
POR VALOR DE 3.000 I 4,000 I 5.000 (•) PESETAS 
LLE PRESENTA A MESA POLA NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 

Atentamente 
(Sinacura do titular) 

(•) TACHAR O QUE NON PROCEDA 



Crítica 
. / 1nxenua 
A campaña da 
Caprecórneca de 
Otero Pimentel 

"Na sociedade burguesa o pasado 
domina o presente'', pódese ler na 
versión galega do Manifesto co
munista (páx. 72; col. Arealongui
ña. Akal. Madrid , 1976. Trad.: l. 
Alonso Estravís). E e pasado, que 
empre pe a, domina, como non, 

a arte e a letra na soc iedade 
burgue a - tamén nas pseudoso
c iali ta que ex is riron até hoxe, 
non no enga nemo . Na Galiza, 
ta mén, aqui no n hai excepc ión 
que confinne a regra, por de grá
cia. E e ta cita ven hoxe a conto 
de poi de ler a novela de Luí 
Otero Pimentel A campaña da Ca
precórncca<''. 

A tal n ela foi p ublicada por en
trega na revi ta "Folla ova " 
da Habana. De forma fragmentá
ria, avi a o eu editor actual Mo
de to Hermida. E vi u lume en 
1898 -me mo ano en que dife
rente capítulo apareceron na 
devandita revi ta. 1 to, e outra 
cou a e plica Mode to Hermida, 
nun de e limiare no que o e -
rudo o é afectado polo índrorne 
de E tocolmo cara o obxecto do 
eu e rudo e chega a dicer cou as 

corno ' ·poderiamo califica-la 
Campaña de Caprecórneca como 
un ignificativo anticipo de a 
maneira narrativas que chegaria
rno a calificar como uperreali -
mo ou, me mo reali mo máxi
co' ou, hai que lle conceder á 
Campaña .. . o beneficio da litera
riedade e do alto valore narra
ti o ". De poi do limiar de Her
mida ven un comentário lingüí -
tico de Carme López Taboada e. 
ao fin a novela, o texto de Otero 
Pimente l. 

a 
cemiterio 
de elefantes 

Leituras 

No comezo, o protagoni sta - o 
mesmo autor- pérdese nos mon
tes de Lestedo e lago de encon
trar e con algunha xente chega á 
Lua. Na L ua rexe un tipo de so
cied ade d iferente, e evidente
mente, mellar que a da Terra. La
go dun tempo prudencial na L ua, 
vai o protagoni ta coa compa
ñia da terra e da Lua a atacar aos 
cancereño (do planeta Cáncer) e 
ao caprecórnecos (da Caprecór
neca) que queren destruír a Lua 
a ociedade luar. Os selenitas -o 
autor nunca lles chama asi- son 
belí imas persoas - obretodo os 
eus emperad ores . En tr an en 

Cáncer e o p lan e ta está médi o 
arra ado. Falan os emperadores 
da Lua cos cancereños. Despois 
van enfrentar e cos caprecórne
co . Hai unha grande batal1a . Pri
meiro gañan o al iado , quer di
cer, a Lua e as compaña da terra. 
Logo, o caprecómeco , que u an 
dun globo metálico que é inven
cíbe l. Aparecen máis globo me
tálico , estes de diferente cor. Fa
lan co do globos caprecómecos. 

Os selenitas, e o 
protagonista, 

a verborrea de 
Otero Pimentel 

que é quen na
rra, danse xa 
por vencidos, 
por extermina
do s. Pero os 
novos globos 
atacan aos ca
precórnecos e 
os vencen. Os 
novas globos 

A novela é unha 
máis se contén. A 
novela lese con 
dificuldades; só, 
de cando en vez, 
asoma un pouco 
de retranca que 
fai máis levadeira 
unha ou outra pá
xina determinada. 
A cºampaña da 
Caprecórneca, 
mália cantigas, 

mestura de utopia e 
de narrativa 
protocientífica. 

eran cancere
ños, que que
daron en-

Usa da crítica social . 
inxénua e de certa 
sátira que pretende ser 
desmitificadora 

g-a i o 1 ad os 
coa oratória 
dos empera-
dores da Lua 
e axúdanos. 
E .. . o prota-
gonista desperta. Todo fora 
un soño. 

A novela é unha mistura de 
utopía -algo lle debe a 
Cyrano de Bergerac- e de 
narrativa protocientífica, 

de antes da ciéncia ficción (os 
globos metálicos poderian ser uns 
helicópteros). Como toda a narra
tiva protocientífica, a presente no
vela usa da crítica social inxénua 
e de certa sátira que pretende ser 
desmitificadora. A utopía , ben 
pouca por certo, é a división polí
tica e os costumes lunares: unba 
perfeita sociedade burguesa. (cap. 
" ¡Gran festa española! "). 

A novela está dividida en XV ca
pítulos con epígrafes que explican 
o que vai acontecer. O máis lexí
bel é o penúltimo , "¡ A gran bata
lla !", onde o seu autor - militar 
de carreira- desprega a sua sa
béncia "loxís tica" . Mália certos 
desmadres (repetir a palabra xu
diada como sinónimo de traición , 
ainda que tal acepción haberá que 
carregala ao tempo histórico (o 
que xa non é tan permitíbel é que 
o Diccionario Xerais da Lingua 
continua a usar ' xudiada' como si
nónimo de traición ou má acción; 
compriria eliminar tal palabra do 
diccionário ), mália cerros desma
dres, repetimos, é o capítulo onde 

regueifas, cantos 
de diversos luga
res da península 
ibérica , etc., é, 
como cáseque a 
totalidade das no
velas galegas de 

finais do XIX e princípios do XX, 
unha má novela. Contado, é a no
vela que inícia, en certa maneira, 
a narrativa "fantástica" -nada 
máis lonxe do fantástico do que a 
surrealidade- en galego. Ou, se 
se quer, a narrativa, ainda en cuei
ros, de ciéncia ficción na nosa lín
gua. E é que con semellante ali
cerces ... Ou como dician Marx e 
Engels, o pasado manda sobre o 
presente. 

Verbo da edición, dígase que .Car
me López Taboada corrixe o me
nos posíbel e mantén o máis fiel
mente que pode "as particularida
des morfos intácticas e lexicose
mánticas" (e iso que o galega de 
Otero Pimentel é de coidado, con 
dicer que o texto, versos, que pon 
en catalán, a pesar de erros, é máis 
correcto que o seu galego ... ) enga
dindo notas a rodapé. E falando de 
notas, ben se pudo pór unha na 
páxin ~184, avisando que os ver
sos "Estos, Fabio, ¡oh dolor! , que 
ves ahora / campos de soledad, 
mustio collado, /fueron un tiempo 
Itálica famosa", non son de frai 
Luís de León, como di Otero Pi
mentel , senón que os compuxo 
Rodrigo Caro. t 

XGG 

(1) Col. Narrativa de ante. núm. 2. Editorial 
Galaxia. Vigo, 1994. 216 páx. 

NARRATIVA 

Almas perdidas, corazóns solitarios, noctámbulos, insomnes, prostitutas, marxinados. 
Todos se dan cita no Cemiterio de elefantes. Unha excelente crónica sobre o mundo 
da noite. 

NA MESM.A COLECCIÓN 

CEMITERIO DE ELEFANTES XERAIS 

Francisco Alonso ~" ~~ 
CIENCIA DE FACER AS CAMAS 

Xosé Cermeño 
SELVA NEGRA 

Miguel Suárez Abel 
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conta de libros 

Primeiro amor 
Nas Edicións do Cumio publícase a 
obra de Joan Pla Morre unha vida, 
quebra un amor, tradución de Luz 
Alonso Femández. Através da história 
de Maria e Sergi, esta novela é un 
paseo sentimental por unha época 
recente e autoritaria, e por un país, 
rural e apaixonado. Sitúanos diante 
dos recordos da infáncia, o primeiro 
enamoramento, os condicionamentos e 
represións sociais, a presencia 
sensitiva da paisaxe, o desexo de fuxir 
a un país afastado e á morte. • 

93 artigos 
de Cunqueiro 
Co título de Papeles que fueron 
vidas, Tusquets publica unha ampla 
escolma, a práctica totalidade, dos 
artigos que entre Setembro de 1973 e 
Decembro de 1975, publicou Alvaro 
Cunqueiro no suplemento literário do 
vespertino barcelonés, hoxe 
desaparecido, El Noticiero Universal. 
A escolla de Xesus González Gómez 
só deixou fóra os artigas que se 
desviaban da liña principal trazada por 
Cunqueiro nesta sección: a sua 
experiéncia literária, utilizando como 
pretexto un libro, unha viaxe ou un 
catálogo de exposición para inventar el 
próprio unha história. • 

Poemário 
de Mª Xosé Queizán 
Co título Fóra de min, sae un novo 
libro de poemas de Maria Xosé 
Queizán, desta volta na colección de 
poesia Xanela, de Sons Galiza Libros. 
O libro, terceiro de poesia da autora, 
despois de Matéfora da metáfora 

· ( 1991) e Despertar das amantes 
(1993), é un alegato contra a 
xenofóbia e o racismo, que abre cunha 
dedicatória, "A ti, que chegas a Galiza 
desde o Su! ou o Leste/ no éxodo das 
miserias/ coa saudade de desertas no 
pozo dos olios".• 

Grandes pintores 
Unha luxosa colección da Deputación 
da Coruña, fomécenos a obra dos 
clásicos da arte galega. Inaugurado 
con Luís Seoane, ven de sair 
recentemente o adicado a Carlos 
Maside, onde sobrancea un estudo de 
Maria Esther Rodríguez Losada. Na 
introdución Diaz Pardo afirma 
"Maside era un formidábel debuxante 
e pintor, pero moitas máis causas: era 
un verdadeiro laboratório de análise da 
vida traspasado dunha dubidosa 
esperanza de futuro".• 



• 
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Dulce Pontes 

Len do 
no pasado 
Lágrimas, 
de Dulce Pontes 

Vintecinco 'anos cumpridos e xa 
toda unha dama da canción. Neste 
seu segundo disco, Dulce Pontes 
fai constar na contracapa a sua 
adicatória: a Família: Pai, Zeca 
Afonso. Mae, Amália Rodrigues. 
A vó, Folclore Portugues ... e asi 
até completar a totalidade do re
pertório da gravación. 

A traxectória artística de D. Pon
tes semella a dunha brill~te pro
fesional ao servizo da conxuntura 
de tumo. Dulte ten ao seu favor 
unha excelente voz; con ela repre
sentou a Portugal no Festival de 
Eurovisión, ao tempo que partici
paba en teatro, spots publicitários 
e televisión. Nesta dinámica, este 
disco, -"Lágrimas"-, supón un 
ponto e aparte. 

Cancións escollidas, representa
tivas da tradición cantada lusa e 
algunhas incursións en folclore 
exóticos -árabe, búlgaro. Hai 
cancións nas que a voz da intér
prete, sempre perceptíbel, apare
ce envolta nunha sofisticación 

Música ,1111-------

instrumental inecesária; outros 
temas, máis espidos sonoramen
te, gañan na, }rnediatez intérprete 
-ouvirte. E 
o caso, por 
exemplo, do 
titulado "Lá- Cancións 
grima'', asina-
do por A. Ro- escollidas, 
drigues, ou representa
dos primeiros tivas da 
versos de 
"Laurindin- tradición 
ha", tema po- cantada 
pular. J. l 
Afonso é ob- usa e 
xecto dun tra- algunha;s 
tamento dig- incursións 
no, nomeada-
men te nas en folclores 
versións de exóticos 
"As sete mul-
heres do Min-
ho ",a popular 
galega "Achégate a mim Maru
xa" e "Os índios da Meia Praia". 

Con este disco, Dulce Pontes esvai 
os Iindeiros que separaban á can
ción con contido nacional -
carn;onetismo. Como xoven intér
prete que é, seguramente permane
ce allea a tal dialéctica. Unha mos
tra máis da mocidade que se inte
resa polo legado cultural do seu 
país -neste caso, Portugal-, per
manecendo á marxe da conxuntura 
que determinou tal herdanza. • 

X.M.E. 

Nun descanso da gravación 

Lamento 
Orígenes, 
de Pablo Milanés 

A elexia é un poema de morte, e 
esta é a forma que o cantante cu
bano escolleu para o seu último 
disco, Orígenes, publicado o pasa
do Abril. 

Nas dez cancións pulsa un presá
xio de despedida, como tnostran 
as dedicatórias nominais ao pé das 
letras: unha delas a si mesmo, ou
tra a Sandra, á filla Liam, a Pi de 
la Serra, a Mercedes Sosa ... 

O disco abre con acentos martia
nos, un poema, unha composición 
chamada "Marginal" que lembra 
inequívoco o seu volume de hai 
vinte anos Mi verso es como un 
puñal: "Vengan todos a mi jardín, 
toquen y deshojen las flores a su 
gusto. Besen los labios cercanos 
con ternura". Poucos criadores po
den imitar o imperativo plural de 
Martí con tal elegáncia. 

En "Carta a un amigo lejano'', 
brindada ao músico catalán, PM 
despide un mundo e un tempo: 
"Hoy quiero estar sin entender la 
distancia que nos va a separar, la 
frontera que lacera lo poco que 
queda, para que uno pueda, en los 

tiempo que llegan, repartir amor. 
Hoy quise e tar contigo, amigo, y 
la dura realidad destruyó el dulce 
sueño que forjamos tú y yo, tal 
vez mañana haya otra suerte. Oja
lá. Adiós". 

"La soledad es un pájaro grande, 
multicolor, que ya no tiene alas 
para volar, y cada nuevo intento 
da más dolor". Acumulando ver
sos <leste teor, Milanés edifica o 
seu observatório do abismo. "La 
ternura que me vino a salvar" é un 
título, sinxeleza desarmante, de 
estrofas tensas. 

Hai un episódio na vida de PM, 
aureolado dunha lenda de disi
déncia crítica co réxime revolu
cionário, dunha condena a inter
namento forzado por homosexua
lidade, a princípios dos anos 60. 
Nunca houbo nada oficial, nen 
teria por que, se o artista non o 
conta, toda unha vergoña para o 
proceso cubano. Hai unha refe
réncia ao caso na película "Mo
rango e chocolate". Nun do nú
meros de Orígenes, na canción 
"El pecado original", PM canta 
ao amor de dous homes "que se 
aman, van a ser expulsado del 
paraíso que les tocó vivir". Expli
citamente, sen metáforas. Pois 
ben, por catro veces, con énfase 
emocionante, entona: "No somos 
Dios, no nos equivoquemos otra 
vez". Pódese perdoar, non esque
cer, que xenerosidade! 
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'Querido muerto ", ao amigo : 
Armando Guerra, Felito Ayón, 
Haydée Santamaría, ao pai na 
infáncia: 'Un perro ladra, va a 
amanecer, el viento ilba, se oye 
un árbol crujir, todo e agolpa pa
ra sentir, e o recuerdo que me 
hacen vivir'. 

O instrumento ter o que foi em
_pre a voz de Pablo Milané ó e -
{:Ureceu co pa o do ano , en 
perder a ca-
pac idade de 
frasear men-
tres extingue 
unha nota , 
nen a facili
dade cálida 
coa que ataca 
o tumbao dun 
guaguancó. 

Musicalmen
te, este último 
trabal lo non 

Poucos 
criadores 
poden 
imitar o 
irnpertivo 
plural de 
Martí con 
tal 

apresenta no- elegáncia 
vidade a re -
peito do últi -
mo repertório 
do cantante 
cubano. O arranxo priman quizá 
exce ivamente, a in trumentación 
electrónica, o que funcionalm nte 
pode solucionar moito problema 
para unha formación · reducida de 
intérpretes: fac ímile orque trai , 
etc., pero non hai nada como unha 
seccións de vento, e non un ó mú
sico con vários saxo , gravado e 
regravados, e de percu ión acú tica 
(en Sandra asoma un intetizador 
imitando unha marimba!) para 
conseguir o colchón harmónico 
que necesita un artista como Pablo 
Milanés. Probabelmente, non é un 
asunto de conceito, senón de ade
cuación ás posibilidades económi
cas. E tamén de gosto persoal. 

A produción, do próprio PM, é 
timpa. O disco foi gravado en Ma
drid no mes de Febreiro, e ten un 
son profundo e ben equilibrado, 
cun cenário sonoro -ainda sendo 
artificial- fondo e ancho, sobar
dando amplamente os laterais das 
pantallas acústicas. Dadas as con
dic ións dos modernos estúdios 
-cheos de consolas dixitais nas 
que se editan en multipista unha 
mocea de tomas individuais-, o 
resultado final é admirabelmente 
empastado. En formato LP, case á 
metade do prezo do disco com
pacto, un produto excelente. + 

FERNANDO CARBALLA 



canta de discos 

Certame Galego 
da Canción 
Qué razón teñen os da Mesa pola 
Normali zación Lingü[stica ao 
convocaren unha manifestación, en 
parte como prote ta contra a non 
galcguización idiomática da 
administración "autonómica"! 
Verbigrácia: a Delegación Provincial 
de Pontcvedra da Con sellaría de 
Cultura e Xuventude ven de organizar 
o JV Certame Galego da Canción, e o 
disco correspondentc ao evento dá 
con ta dunha boa dose de cancións 
interpretadas en e pañol. 

Por se se interesan, do eu contido 
alientar un Servando Barreiro, que a 

mái e.le cantar en galego -
circun táncia reseñábel nesle 
contex to--, amosa unhas boas dotes, 
que no fan lembrar a aquel 
ine quec íbel cantor chamado Miro 
Ca abella. Do re to, levi áns toques 
rockerios, ás voces lixeiramente 
atravido por aquilo de e gabaren de 
rebelde ; outra , cúr i cal Festival de 
Eurovi ión ao uso. Edigal - ECO/ 
2 24. + 

X. M. ESTÉVEZ 

ovidades para 
antes do verán 

Los Imposibles 

n ex r íci d tilo impr cindíbel 
o do madrileño imposibles (merme 
non e poña de m da). De de a 
portada d ixan ben claro de que van, 
todo un disco ele culto ao on beatle e 
á sofi licada inxeleza do Kinks. 
Letra en británico para nova e boa 
canción con truída con recur os xa 
universais, pero de ti lados polo 
Imposibles na sua eséncia máis pura. 

Todo un fora de série é o disco de 
Mojo Nixon & ]ello Biafra que está 
condenado a se converter nun clásico. 
Unha, pola procedéncia do ambiente 
sonoro, honky tonk boogie piano e 
rock & roll por un tubo, outra pola 
cantidade de boas cancións, adecuadas 
e quentes, e outra porque é o disco 
máis dive11ido que ouvin en tempo. 
Letras cando menos curiosas e moita 
música para cachondeo. Importado e 
distribuído por Boa, compañia da que 
sendo un dos máximes artífices un 
galego, xa sabedes que non se refire a 
nengun bicho. Distribución da Boa.• 

XURXOVAZ 

O inferno 
cotián 
Chovendo pedras 
Corno xa ocorrera, e non por azar, 
con Axenda Oculta e Rif.f-Rajf, a 
penúltima pelicula de Ken Loach 
chega con bastantes meses de re
traso ás nosas carteleiras, logo de 
que fose apresentada na Seminci 
de Valladolid o pasado Outubro. 
Se estes dous•filmes citados tarda
ron case dous anos cada, un en vir 
á Galiza, Chovendo Pedras ("Rai
ning Stones") rnellorou os prazos. 
Non parece que os numerosos pré
midos acadados polos filmes de 
Loach sexan, pois, bon pasaporte 
para que o exibidores se plante
xen dar mais imediatez aos seus 
traballo . Para cando Lady bird, 
Lady bird, que triunfou no Berli
na/e de Febreiro? 

Non é Loach un cineasta corrente 
que a ine modas ou aceite compo
nenda co espectáculo inocuo. El 
vai ao eu e incorpora, desde sem
pre, ao seu cinema unha fonda ve
na crítica en posibilidades de pac
tos. Aos seus 58 anos, leva ás cos
ta unha incombustfbel e incorrup
tíbel carreira de cineasta de es
querdas que introduce sempre nos 
eus rraballos un berro constante 

de protesta e crítica contra a socie
dade capitalista e de consumo. 
No seus 27 anos de profisión, e 
ao longo de 1 O longametraxes, o 
seu cinema non ten perdido chisca 
de forza, nen un milímetro da súa 
lúcida e dinamitadora visión cara 
os desfavorecidos da sociedade. 
Unha sociedade, a británica, onde 
situa o território das suas denún
cias. A ua inequívoca posición de 
esquerdas, e a sua loita contra o 
po t-thatcherismo, fai del o direc
tor político-social actual máis im
portante do cinema mundial. (Ver 
º 509 deA Nosa Terra). 

Futbol a 
todas horas 
O Mundial arrasa 
na pantallas 
O ano do futbol galego merecía 
unha final de tempada consonte co 
eu desenvolvimento e, hai mellor 

final ca un mundial? Os afeizoa
do buscarán, sen dúbida, tempo 
libre para disfrutar de boa parte 
do 52 partido que se van xogar e 
que, por upo to, erán retransmi
tido por TV. Quen aborreza o 
futbol e os que sexan indiferentes 
(que deixarán de selo e rematarán 
por aborrecelo do mesmo xeito) 
teñen moi difícil asomarse á pan
talla de TV ou engancharse á rá
dio sen tropezar co deporte que 
ocupa o posto 75 nas preferéncias 
dos estadounidenses. 

O futbol oferece várias dimen
sións para a sua interpretación: 
dunha banda é deporte (hai quen o 
pratica por afeizón); convértese en 
símbolo cando funciona a identifi
cación entre futbolistas e futbolei
ros; do utra banda é cenário de 
evasión, entretimento, diversión ... 
e como espectáculo de masas vese 

Chovendo pedras de Ken Loach 

En "Chovendo Pedras'', atopámo
nos outravolta frente á radiografia 
corrosiva da sociedade inglesa e 
na eleición dun tema e dun trata
mento visual que fere as concién
cias de moitos. Loach volve a 
guindar unha carga de profundida
de que non se queda nas fronteiras 
do que aborda, senón que, pola 
contra, está disposto a ollar as 
cousas cara a·cara, decidido a pro
seguir a s ua andaina de 
denúncia/ataque contra o sistema 
e, finalmente, convencido en rnan
ter aceso o facho dun cinema 
comprometido e militante. 

Se en "Axenda Oculta" era a co
rrupción do Poder e do Estado, en 
"Riff-Raff' a radiografiado mundo 
do traballo, agora en "Raining Sto
nes" será o infemo dos sen traballo 
o que acapare a atención da sua ca
mara. Bob Williams leva moito 
tempo en paro. Érguese cedo para 
buscar chollo e fai todo tipo de cha
puzas para sobrevier e alimentar á 
sua familia. Para el e os coma el, 
Tommy, calquer tipo de golpe é 
bon, mesmo roubar unha ovella e 

atrapado pola lóxica económica 
trocándo e en negócio, un bon ne
gócio que non deixa escapar a te
levisión. Detrás de cada balón do 
mundial corren veloces as marcas 
publicitária : "En Opel continuan 
os mundiais", "A mellor selección 
de moda co Corte Inglés", "A Li
breta Central Hispano patrocina a 
retransmisión deste partido", "Co 
mundial sempre está Coca-Co
la" ... Só polo feito de ter a consi
deración de patrocinador oficial, 
once empresa m ultinacionais 
aboarán á FIFA. 2.500 millóns de 
pe etas, no que é un excelente in
vestimento xa que os partidos se
rán retransmitidos por máis de 
180 países. Esta cantidade, sen 
embargo, é catro pesos comparada 
co diñeiro que ,<era un aconteci
mento destas características atra
vés da comercialización universal 
de todo tipo de utensilios: xogue
tes, chaveiros, insígnias, camise
tas, mascotas ... 

Da retransimisión dos partidos en
carrégase a ABC, unha das tres 
grandes cadeas de TV nos 
EE.UU., que os emitirá en directo 
para o seu país só cando se dispu
ten en Domingo. A falta de intere
se chega ao extremo de cambiar o 
horário do primeiro encontro da 
sua selección para poder oferecer 
o torneo de golf da P.G.A., algo 

vender a carne polos "pubs" da ci
dade. Pero un dia --como o Anto
nio Ricci de "Ladrón de bicicle
tas"- róubanlle a furgoneta, o ins
trumento de traballo, a ferramenta 
de sobrevivéncia. E a Bob, que está 
acucidado, co-
mo bon católi
co, polos gas
tos da prime:ira 
comuñon da 
sua filia Cole
en, o mundo 
cáiselle enriba. 
Sen furgoneta, 
sen traballo, 
sen diñeiro e 
sen horizonte, 
Bob sente a 
obriga de que 

Kenloach 
guinda 
unha carga 
de 
profundida
de con 
Raining 
stones e o 
inferno dos 

ª sua filia .dis- sen traballo 
frute como as 
demais rapazas 
do "dia máis 
importante da sua vida". Esta peri
pécia persoal sírvelle a Loach para 
mergullarse nas angúrias cotiás dos 
sen traballo, dos parados, daqueles 
que habitan o inferno do dia a dia á 
procura da subsisténcia ... E coma 

impensábel na Europa, onde unha 
pelotiña tan pequena non ten nada 
que facer ante un balón de regula
mento. Se avaliamos a calidade 
das retransmisións, hai que dicer 
que nen em-
pregan os 
meios técnicos 
que as revistas 
especializadas 
nos fixeran es-
perar, nen a 
realización, 
correcta iso si, 
fainos esque
cer das re
transmisións 
do Canal Pli.is: 
o ritrrio ade
cuado, as re
petición s 
oportunas, a 
información 
gráfica máis 
interesante .. . e 
por riba de· to
do, os detalles, 
eses gorento-
sos detalles 

Dá tristura 
saber que 
TVGnon 
teña unha 
equipa de 
traballo nos 
EE.UU. 
Haberá que 
conformars 
e con 
información 
de segunda 
man 

que dan que falar durante toda a 
semana; que saberán estes come
dores de hamburguesas de futbol, 
ese estraño xogo que pratican os 
europeus só cos pés? 

Frente aos meios de comunicación 
estadounidenses, a rádio e a TV es-
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sempre en Loach, as nosas retinas 
daran entrada a un mundo pouco 
frecuentado polo discurso domi
nante do cinema. Non serán xa os 
cenários amábeis e doces das horas 
de anestésia, nen as imaxes acara
meladas e fermosas de tanto celu
loide de consumo, de mensaxes 
inócuas e tranquilizadoras, de des
pelote fantástico e aventureiro, de 
universos farturentos, de luxo e 
despreocupación. 

En "Chovendo Pedras" está pre
sente a loita pola vjda (como en 
"Glengarry Glenn Ross" as víti
mas do sistema rematan por bor
dear a delincuéncia) a epopeia 
diária dos homes por sair do bura
co negro ao que os leva unha· so
ciedade baseada na explotación. 

Sen dúbida Loach daríalle a razón 
ao vello Buñuel cando o xenial 
xordo anunciaba ao mundo que "o 
cinema é unha arma magnífica e 
perigosa se a manexa un espírito 
ceibe".+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

pañola redobran esforzos por trans
mitir aos seus espectadores a emo
ción dun mundial. A grande batalla 
céntrase nas emisoras de rádio (en 
especial no pulso que manteñen a 
COPE e a Cadea SER) decididas a 
contratar aos personaxes máis 
prestixiosos do futbol español para 
comentar os partidos nos seus mi
crófanos. Na TV, a guerra teña ga
ñada TVE, dona dos direitos de re
transmisión para España. Non obs
tante, TVG e rnais as telev-isións 
autonómicas oferecerán alguns 
partidos da fase prévia (eleitos á 
medida de TV3: Brasil, Holanda, 
Bulgária) e a metade das elimina
tórias posteriores. Este paquete ad
quiriuno FORTA (organismo for
mado polas canles autonómicas) a 
cámbio dos partidos daquelas xor
nadas da liga pasada que se dispu
taron en Mércores e que transmitiu 
TVE. Dá tristura saber que TVG, a 

· diferéncia das -aemais emisoras au
tonómicas, non teña unha equipa 
de traballo nos EE.UU. (serviría 
cun locutor, un cámara e un produ
tor) para oferecer á sua audiéncia o 
fantástico ambiente que ali ten que 
se viver. Haberá que conformarse 
con información de segunda man 
xa que logo, o que nos conten será 
de ouvidas. lso si, baratiña, barati
ña; maldita crise! + 

ANTÓN CORTEGOSO 
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Xosé Maria Lema Suárez ven de acadar o 
prémio Losada Diéguez, no apartado de 
investigación, pola sua obra A arte reli
xiosa na Terra de 5_oneira, días despois 
de quedar na recta final dos prémios da 
crítica, cando o autor ainda tiña moi fres-

ca na sua memória as andainas polas edi
toriais of erecéndolle o traballo que escre
bera sobre os santiños das igrexas do ar
ciprestado de Soneira (Zas e Vimianzo). 
Eran o resultado de vários anos de andar 
tripando os camiños soneiráns que levan 

ás igrexas e ás casas reitorais, onde está 
unha boa parte da nosa história e que o 
autor califica como história anónima. Ese 
camiño rematara en forma de tese de 
doutoramento na universidade composte
lá alá polo ano 1991. 

Publicada a primeira tese de história da arte en galega 

Un berro na defensa do naso património ., 
Xosé Mª Lema .gañou o Losada Diéguez con Arte relixiosa na Terra de Soneira 

•MANUEL VILAR 

Que unha tese non é a maneira 
máis agradábel e atractiva de apre
sentar un traballo de investigación 
para un público amplo é cousa sa
bida. Tamén sabemos que unha te
se que fale só dunha comarca tam
pouco erguerá paixóns máis alá 
dos lindes da mesma. Mais Xosé 
Maria Lema é un home co tesón 
dun vello xogador de futbol mo
desto, de cando había a Liga da 
Costa, dos que sempe tiraban para 
adiante e batallaban por todo o 
campo até que o árbitro asubiaba o 
final. E asi conqueriu publicar a 
sua tese, en tres volumes. 

A arte re/ixiosa no arciprestado · 
de Soneira foi a primeira tese 
apresentada na nosa universidade 
sobre história da arte feíta en gale
go, polo que o traballo deste autor 
é unha decisiva aportación á nor
malización do noso idioma nun 
mundo tan pouco explorado, eco
mesto pola feraz vexetación do 
castellano, como ainda é o da his
tória da arte. Polo tanto, a primei
ra chamada de atención sobre este 
traballo ven dada pola pretensión 
do autor de "colaborar na forma
ción dun léxico artístico no noso 
idioma, que facilite a normaliza
ción lingüística neste importante 
eido cultural". Este camiño pouco 
andado fainos pensar sobre o pou
co ou nada que algunhas institu
cións fan para normalizar este pa
ís, cando serian elas as que tiñan 
que dar máis pasos e máis rápido, 
semella todo o contrário. 

Arte e contexto 

Outro aspecto de grande interese 
reside na unidade territorial que 
suporta e contextualiza xeografica
mer:I!e a catalogación das pezas de 
arte. Lema Suárez non colleu por
que si ao arciprestado como unida
de territorial, nen porque sexan as 
institucións territoriais da igrexa as 
que ruáis se achegan á realidade 
natural galega. Se o fixo foi des.:. 
país dunha reflexión e análise no 
que comprobou que a xurisdicción 
eclesiástica coincide en moito, ou 
en case todo, cos lindes naturais da 
comarca. Mais isto non é todo. O 
autor gasta várias páxinas do seu 
primeü o volume en delimitar a 
Terra de Soneira, e son várias as 
razóns: primeiro porque é soneirán 
e quer coñecer a sua terra, pero so
bretodo porque quer e sabe que 
unha história da arte non é unha 
mera colección de fichas nas que 
se expoñen ·as peculiaridades ico
nográficas das pezas catalogadas. 
Sabe que non se pode separar a ar
te do contexto xeográfico no que 
se produce ou para o que se produ
ce, máxime tendo en conta que xa 
a Terra de Soneira aparecía con le
tras máis grandes que a de Bergan
tiños na cartografia da Idade Mo
derna, e en vários documentos me
dievais aparece primeiro como co-

Relevo da adoración dos Reis do retábulo de Castrobuxán (Calo-Vimianzo), do século XVIII. Á direita, a fachada de Santia· 
go de Traba do século XVII-XVIII). 

misso e despois como parróquia 
extensa, o que, na opinión do au
tor, ven corroborar a importáncia 
desta comarca e a sua clara e dife
renciada persofnalidade. O que es
tá a facer é recuperar un camiño 
que fora aberto polos homes da 
Xeración Nós e que desde aquela 
non voltou a ser arroado, polo que 
as silveiras non o deixaban transi
tar. Lema empezou a lirnpeza nuns 

. momentos nos que se fala moito 
da comarcalización, pois aqui te
ñen unha boa introdución a comar
calización da Galiza que os políti
cos encarregados do tema deberían 
ter en conta. -

Defensa do património 

·A obra de Lema Suárez é un berro 
forte e decidido na defensa do na
so patrirnónio cultural. Fala da ne
cesidade dun museu comarcal no 
que se podan depositar cando me
nos as pezas que el contemplou 
nos faiados dalgunba das casas rei
torais, as esquecidas nas sancris
tias porque xa non gozan da devo-

'Eran. os labrego:S,· 
aos que a colleita 
nonchegaba 
para comer, os 
que tiñan que se 
esforzar para 
renovaren o 
patrimóriio das 
igrexas'. 

'T ,, .Lema esta a 
recuperar un 
camiño que fora 
aberto polos 
homes da 
Xeración Nós e 
que desde aquela 
non voltou a ser 
arroado'. 

ción dos fregueses ou as· que ato-
. pou en barras de patacas envoltas 
en teas de arañas. Nese pequeno 
museu comarcal non estarian tan 
fora de contexto como nos grandes 
museus e quedarina a carón dos 
verdadeiros artífices: os viciños e 
viciñas desas parróquias. O mes
mo poderíamos dicer da documen-

Naveta de 1650 (parroquia de Lamas-Zas). 

tación gardada nos arquivos parro
quiais, alguns ben gardados, pero 
outros esboroándose pola acción 
da couza, outros perdéronse por 
completo e hainos que nen se per
deron nen están, simplesmente ti
ñan que estar pero non están. E 
¿que fan as autoridades, gastando 
millóns en monumentais exposi
cións que só serven para satisfacer 
o ego do inaugurador de turno, 
mentres o abandono vaise apode
rando de moitas pezas mal garda
das en igrexas ou casas reitorais xa 
non habitadas? Mais unha das me
llares maneiras de protexelas é que 
os viciños as vaian sentindo como 
próprias, as identifiquen como par
te do seu mundo, como referentes 
na sua vida cotidiana e, aqui, a in
cidéncia do traballo de Lema Suá
rez é realmente importante . 

Fuxir do estereotipo 

Non vamos entrar moi a fundo no 
que é realmente a xema deste tra
baJlo, o inventariado e análise das 
pezas de arte relixiosa que se ato-

pan dentro dos lindes do arc ipre -
tado de Soneira. Si subliñar algun
has cousa : a primeira , a impor
táncia de tal labor de inventariado 
como pa o prévio para coñecer o 
no o património e daí poder valo
ralo no eu ponto. Pero hai outra 
leitura que e poden facer e que 
axudan a rachar fal o e tereoti
po criado . 

Salientaremo que ne ra comar a 
eminentemenre rural e mariñeira 
(La e) eran o meno capacitado 
economi amente o que tiñan que 
pagar o gastos de que a igrexa fo
se enriquecendo o eu património. 
Nunca o máis pudente , o fidal
go ou o crego , contribuiron de
cididamente a pagar o ga to de 
encarregar un rerábulo novo, un 
refacer a fachada da igrexa parro
quial, e cando o facian era ó n 
sua capela particulare . moita 
veces separadas do resto por unha 
reixa, inve timento que nada be
neficiaba á parróquia e i á ua ca
sa particular. É o caso da igrexa 
parroquial de Vilar (Zas) cuxos 
donas, os señores de Romelle , 
condes de Maceda e Grandes de 
España, sofreron e perderon un 
pleito dos viciños durante trinta 
anos por non coidar do templo co
mo era a sua abriga. 

O proceso de fabricación era ca e 
sempre idéntico: o visitador ecle
siástico deixaba e crito que había 
que facer un novo retábulo ou re
parar a igrexa e daba orde ao crego 
de que xuntase o diñeiro entre o 
fregue es. Eran este Jabrego (o 
90% da povoación da comarca), 
aos que a colleita non chegaba para 
comer até a nova, o que tiñan que 
esforzar e para renovar o patrim6-
n1o da igrexa . Algunha poucas 
veces o crego era con ciente da 
necesidades dos seus fregue e , 
polo que daba largas ao asunto, pe
ro na nova visita pa toral recebia 
unha reprimenda da xerarquia é ti
ña que buscar os carros, polas boas 
ou polas más, e, ademais, obrigar 
aos viciños a traballar de balde, 
por devoción, coas serventias. 

Con este panorama pouco ou nada 
puideron influir na história da arte 
desta comarca, como noutras, fac
tores como o isolamento ou a de
samortización dos bens eclesiásti
cos, feito este que se ven citando 
repetidamente como un freo na 
criación artística. Pouco podia fre
ar . unha institución que nunca gas
to u un pataco, ou cando menos 
non consta nos documentos. Da
quela tampouco hai baixón criati
vo no XIX e XX, pois que os petos 
dos fregueses seguian nas mesmas 
condicións. E o relativo aillamento 
da zona non impediu aos promoto
res estar ao día das modas que se 
xeraban en Santiago nen mingou a 
produción das mesmas. A arte reli
xiosa na terra de Soneira é moito 
máis ca unha leitura iconográfica 
das irnaxes relixiosas. • 
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Estirpe, o retorno da palabra tensa de Ferrín 
Con pólvora e magnolias e O fin dun canto precederon o siléncio dunha .década 

•X.C. 

Xerais vestiuse de gala 
para inaugurar os seus 
novas locais, que füco 
coincidir co 
acontecemento dun 
novo poemário de 
Méndez Ferrin, en 
siléncio poético desde 
1982 en que publicou 
O fin dun canto. Xavier 
Rodríguez Baixeras 
serviu de apresentador 
cun longo percurso 
sobre Estirpe que abriu 
o apetito do presentes 
para o recitado final de 
Ferrin. 

"Verba e tirpe, mann aña, Sárdo
ma na Terra. / Eran e ta a no
ción : touza, carq ueixa, / corga, 
Camota. A gándara do sentido, 
as poula /na que o er e entor
ga: toutizo , coio . / Támega, Ta
m uxe, Tameiga tal /coma braña 
enchoupada , Arnoia / que é esco
m incipio e a derradeira frouma do 
alentar de meu . A voz de Ferrin 
ten ou o ambente e encheu o co
razó ao recitar o Colofón" do 
eu último libro, anunciado e de
exado de poi dunha dúcia de 

ano de iléncio poético. 

Bai eras lembrou que o libro e tá 
adicado a tre do poetas preferi
d o do autor: o creoulo Derek 
Walcott, o e pañol Antonio Ga
moneda e o irlandé Seamu Hea
ney, "mentre Walcott afinna con 
insi téncia o eu carácter racial e a 
ua orixe, e asemade combina con 

éxito as suas peculiaridades cun 
cosmopolitismo cultural de forma
ción clásica, en Heaney asistimos 
a un contínuo achado de restos 
humanos, quer devoltos pola pró
pria natureza, quer exibidos en 

'.Apaixonacla 
declaración de 
amorpolas 
palabras 
xenuínas, 
plantexa a 
cuestión do 
emprego da 
língua xenuína 
en poesía'. 

museus. Poeta da substáncia in
morecedoir a é tamén Gamoeda, 
cando como remate do libro Des
cripción de la mentira, escrebe, 
«¿qué hora es esta, qué yerba cre
ce en nuestra juventud?». Poetas 
que, como di o autor de Estirpe 
«fan corpo coa espranza nosa gra
nítica feíta de lume, espadas, égo
as to » '. 

Palabra singular 

Méndez Ferrin explicou o título 
do eu novo traballo poético, non 

xa na resonáncia comunal, tamén 
lembrando que "ten que ver co 
que no Val do Fragoso é chamado 
estirpeiro, isto é, o abruñeiro, a 
árbore brava na que se enxerta a 

puga do froital manso". A partir 
desta afirmación Baixeras teceu 
unha argumentación, centrada no 
poema que pon ramo ao libro : 
"Colofón". 

Dixo Baixeras "a apaixonada de
claración de amor polas palabras 
xenuinas, profundamente arraiga
das, plantexa a cuestión do em
prego da língua xenuína en poesía 
e outras literaturas. A recupera
ción da palabra non é senón mani
festación de toma de conciéncia 
da realidade, a cal non desperta 
demasiado optimismo. Pero tamén 
hai que ter en conta que o empre
go en poesía de formas, por asi di
cer, enxebres, non pode facerse ao 
chou, nun amoreamento confuso e 
trapalleiro, sen selección, e moito 
menos esquecendo a existéncia 
das formas cultas, que están aí pa
ra emprego de toda a xente e que 
tamén son galegas. No tocante a 
isto Estirpe, como toda a obra de 
Méndez Ferrin, actua como cons
tante exemplo, como constante 
exemplo a seguir". 

Edición de luxo 

Xerais preparou unha edición es
pecialmente agarimada para este 
lanzamento. Unha sóbria portada 
en branco e negro é o adro dun 
libro esplendidamente ilustrado 
por un Gonzalo Arauxo que aba
la, en palabras de Baixeras, "en
tre o carácter simbólico da cultu
ra galega arcaica, en trazos ex
pre sionistas , sóbrios, e os xa 
próprios dunba abstracción xeo
métrica, tamén en tensión, detrás 
do s cales parece adve rtirs e a 
miudo , a materia inmutábel da 
pedra". 

"Non esquenzas as verbas estirpe / 
que son morte pró estranxeiro 
opresor, elas nos lavan. / Sempre 
dirás: URCES. / Repite: os carba
llos", finalizaba -Ferrin en diapa
són emocionante a sua presenta
ción de Estirpe.• 

.. 
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Convocatórias 

Prémio Vicente Risco 
O Concello de Castro Caldelas e máis 
a Fundación Sotelo Blanco convocan 
o 1 Prémío Vicente Risco de Antro
poloxia e Ciéncias Sociais , dotado 
con 1.000.000 pta. Pode concorrer ao 
prémio calquer persoa sen distinción 
de idade ou nacionalidade, que apre
sente os seus textos na normativa ofi
cial . Os textos, amais de inéditos e ori
xinais, han tratar do estudo do ámbeto 
rural galega sempre desde o ponto de 
vista da antropoloxia e das ciéncias 
sociais (história, economía, socioloxia, 
etc.) . A extensión dos traballos vai 
dun mínimo de 150 páxinas a un má
ximo de 300 páxinas tamaño fólio me
canografadas a dobre espazo. Cada 
traballo apresentarase por sextuplicado 
antes do 31 de Agosto de 1994, na 
Fundación Sotelo Blanco (Apartado 
2096 de Santiago), e precedido polo tí
tulo e o lema que tamén figurarán nun 
sobre pechado onde virán os dados do 
autor (nome, enderezo, teléfono) e o 
título do libro. A fundación resérvase 
o dereito de publicar o texto premiado 
sen limitacións en número de exem
plares nen de edicións . Maior infor
mación .na Fundación Sotelo Blanco: 
San .Marcos s/n .. 15820 Santiago de 
Compostela. (981) 58 25 71. . 

Cursos da asociación 
Máximo Gorki 
A asociación Máximo Gorki de soli
daridade entre os pavos encargase da 
orga~ización de cursos de iniciación -
ao1ifüoma ruso, do 15 de Xullo ao 
15 de Setembro en Vigo. Tamén hai 
cursos sernellantes de catFo semanas 
en Moscova, Leningrado e Kiev, e 

Actividades 

Xornada antifascista 
en Burela 
Yen organizada polo colectivo cultural 
Buril en colaboración coas bandas 
musicais Malá Oxtia, Paranoise, Tri
quinosis e Crisis. A xomada, que se 
desenvolve o Sábado 25, comeza ás 
12 da mañá no salón de actos da anti
ga biblioteca pública de Burela cunhas 
charlas antifascistas que virán da 
man dos seguintes colectivos: Xun
tanza Antifascista da Coruña, Co
lectivo Anfascista de Madrid, Xu
ven tudes Libertárias de Lugo, 
SHARP de Bueu, Autonomia Li
bertária de Santiago e Antifa de 
Oviéu. As 9 da noite, no Campo das 
Chabolas, celebrarase o Festival Anti
fascista coa actuación dos grupos Cri
sis, Mala Oxtia, Paranoise, Triqui
nosis, Tarzán, Frustradicción, Mol, 
Meigallo e Prap's. 

viaxes turísticas aos mesmos desti
nos. Completa o programa da asocia
ción un curso de iniciación ao en
caixe ruso durante o mes de Xullo. 
Maior información e inscricións no 
local da Máximo Gorki: Marqués de 
Valadares , 14-1 º; ou no teléfono 
(986) 22 44 57 , de 5 a 9 da noite. 

Campamentos de verán 
A asociación xuveni l de animadores 
socio-culturales Orballo ten prepara
do para este verán unha série de cam
pamentos emprazados en lugares de 
especial interese natural e con distin
tos graos de protección ecolóx ica. O 
principal obxectivo das actividades é a 
edueación ambiental. Hai campamen
tos en Seoane do Courel; Serras de 
Cazorlá, Segura e Las Villas; Parque 
Nacional da Peneda-Geres; Parada do 
Sil; e Selva de Irati (Pirineo Navarro), 
amais dunha rota polo tramo galega 
do Camiño francés. As actividades 
van dirixidas a xente de 7 a 17, e de 18 
a 30 anos, e os prezos van das 11.000 
ás 35 .000 pta. A inscrición pódese rea
lizar no local de-Orballo: Pizarra, 52-
4º A. Vigo . Luns, Martes e Xoves de 
18 a 21 h. Teléfono: (986) 48 14 11 , 
37 97 57 e 22 43 63. 

Prémio de narrativa 
Torrente Ballester 
A Deputación da Coruña convoca a 
sexta edición do prémio de narrativa 
Torrente Ballester, dotado con 
2.500.000 pta., ao que poden conco
rrer todos os interesados con orixinais 
escritos en galega ou en castellano. A 
temática das obras é libre, poden ac
ceder ao prémio novelas, relatos ou 
conxuntos de relatos. Os orixinais 
apresentaranse baixo plica, por tripli
cado e en exemplares separados, en 
tamaño DIN A4, numerados e grapa
dos ou encademados. A entrega fara0 

se antes do 15 de Xullo de 1994, nun 
sobre que indique IV Prémio de na
rrativa Torrente Ballester na Deputa
ción Provincial da Coruña. Av~nida 
Alferez Provisional , s/n. 15006.b. Co
ruña. Maior información na Depura
ción (981) 18 33 OO. 

Campamentos de·· 
educación ambiental 
Comprenden obradaoiros de natureza, 
xogos predeportivos e cooperativos, e 
roteiros ecolóxico-culturais. Veñen or
ganizados pola Sociedade Coopera-

Día da liberación 
gai 
e lesbiana 
A Campaña do 28 de Xuño, clia da li
beración gai e lesbiana, abrangue vá
rios actos en Santiago organizados polo 
Colectivo Gai de Compostela, o Co
lectivo de Lesbianas lndependentes 
Nosoutras tal como somos, e o Colec
tivo Coruñés de Gais e Lesbianas. O 
Xoves 23, ás 8,30 do serán, terá lugar 
unha velada literária no pub Casa das 
Crechas. O Sábado 25, ás 10 da noite, 
no pub Tarasca, celébrase a Festa da 
liberación gai e lesbiana. O Luns 27, 
ás 8 do serán, no Café Rua Nova, ocu
pa a xomada unha tertúlia baixo o título 
28 de Xuño: 25 anos de loita de gais e 
lesbianas. Completa a campaña unha 
concentración, o Martes 28, ás 8 do 
serán, na Praza da Inmaculada. 

axenda 
tiva de Educación Ambiental (CEM) 
e terán lugar en Muxia e Cabana, do 9 
ao 15 de Xullo e do 6 ao 12 de Agos
to. Información no (981) 26 56 40. 

Rota pola Serra 
da Peneda Geres 
A Nau Catrineta-Escola Alento di
rixe no verán do 94 unha rota ou 
acampamento itinerante, para mozos 
e mozas de 14 a 16 anos, polas terras 
da Peneda Geres, o parque natural 
máis próximo, situado no norte de 
Portugal que ven de ser ampliado pa
ra acoller terras do sul de Ouren se . 
Coa rota preténdese unha aproxima
ción á rea~idade natural e sócio-eco
nómica da raia seca, descobrir o ca
miñar como xeito de transpone que : 

_.posibilita o maior e mellor contacto 
coa natureza, e coñecer e viver con 
xentes do entorno. A saida, que custa 
20.000 pta. con seguro incluído, terá 
lugar do 14 ao 24 de Xullo. As prazas 
son liqütadas a 25, que serán atendi
das por 6-.persoas e un director. In -
cricións e LITf~ación en: A Nau Ca
trineta-Escola AJento. (981) 50 00 33. 
Apartado 557. Santiago de Compos
tela. O prazo de inscrición remata o 
25 de Xuño. 

Prémio Blanco Amor 
de novela longa 
O Concello ae Vigo convoca a XIV 
edición do prémio Blanco amor de 
novela longa dotado con 1.500.000 
pta., aberto a todos os autores que 
apresenten unha ou várias obras iné
ditas (extensión mínima 150 fólios a 
dobre espazo) escritas na normativa 
oficial. As obras enviaranse por co
rreio, antes do 30 de Xullo de 1994, 
sen remite baixo lema e por quintu
plicado ao Concello de Vigo-Conce
llaria de Cultura, Praza do Rei s/n. 
36202 Vigo, nun sobre que indique 
Prémio de. novela lónga Eduardo 
Blanco Amor. Nun sobre adxunto, pe
chado e baixo o mesmo lema virán o 
dados do autor. O concello resérvase 
a facultade de adxudicar o contrato da 
pnmeira _ edició_n da , n.o vela premiad_a 
baixo ós _prinéípios de igualdade da 
licitación, concorréncia de ofertas e 
igualdade dos propoñentes. O prémio 
pode ficar deserto de non existiren 
obras de calidade ao xuizo do xurado . 
Nese caso o importe do prémio utili
zarase para divulgar a obra de Eduar
do Blanco Amor entre as escalas e 
centros culturais de Galiza. • 

TONICATANY 

Rastro en Oleiros 
O colectivo Carrapuchiña Negra e 
colaboración co Concello de Oleiros, 
organiza un rastro aberto a todos inte
resados (non fai falla negun tipo de li
céncia para a venda) todos os Domin
gos, a partir das 10 da. mañá, no paseo 
marítimo de Santa Cri stina (Concello 
de Oleiros . A Coruña). 

I F eira do debuxo 
de Vigo 
Do 23 ao 26 nos xardins da Praza de 
Compostela de Vigo. 

Feira do libro antigo e 
de ocasión de Lugo 
A Federación de Libreiros de Galiza 
organiza a 11 Feira do libro antigo e 
de ocasión de Lugo, que ficará aberta 
na Praza Maior até o 3 de Xu llo. • 

O trinque 

Festas 

A de San Xoan. Celebración 
do solstício de verán. Fe ta 
primitiva máis antiga que as 
cidades, máis antiga que o 

Anúncios de balde 

•Vendo máquina de coser industrial. 
Marca Singer. Perguntar por Laura, de 
17 a 22 h. , no (986) 22 26 28. 

•Grupo de xoves cataláns (de 3 a 4 
persoas) buscan piso de aluguer, ou 
pensión, para a segunda quincena de 
Agosto, nas Rias Altas ou Baixas, xa 
sexa na vila ou na cidade. Perguntar 
por Marta no (93) 491 06 83, ou e · cr -
ber a: Marta Viñals. Trave era de la 
Cort , 136 sótano l º· 08028 Barcelona. 

• Cómprase Gran Enciclopédia Ga
lega completa. O intere ado poden 
chamar ao telf. (986) 47 02 98 de 15 a 
16 e de 21 a 23 hora . 

• Casa de reposo La Levada. E ra
mos abertos todo o ano, oferecemo 
distintas actividades: curso de foto
grafia, taller arte án e actividade de
portivas (descenso por corda, rota en 
bici e dacabalo, descenso por rio). Po
sibilidade de realizar curas de xexun, 
consulta de médico hixienista. Teléfo
no e Fax: (986) 66 64 13. 

•Brigada de Solidaridade José Mar
tí 1994. Do 10 ao 30 de Setembro. 
Prazo de inscrición: até o 1 de Xullo. 
Frezo: sobre as cen mil pesetas. Orga
niza: ICAP (Instituto Cubano da Ami
zade entre os Povos) e a Asociación 
de Amizade Galego-Cubana "Fran
cisco Villamil''. Información e inscri
ción nos locais da Asociación. Vigo: 
Policarpo Sanz, 22-2º oficina 10, telé
fono (986) 43 28 92. Compostela : 
Rua do Vilar, 29-1 ºB. 

• Mestre busca desesperadamente un 
traballo relacionado co ensino ou cal
quer outro: livrarias, editoriais con
ductor ... (981) 69 56 82. A Coruña. 

• Merco bicicleta estática para xim
násia. Perguntar por Marisol a partir 
das 3 da tarde no (986) 25 34 69. 

• Grande oferta de discos e casetes. 
Toda ciase de música. Evéncio Baño . 
(988) 21 05 85. 

• Brigadas de solidaridade a Cen
troamérica. Se te animas a botar unha 
man aos esforzos da xente que que
ren mudar por i próprias a sua má 
condicións de vida, e queren facelo co
lectivamente; de estar in tere ada ou in
teresado en ter unha maior informa
ción do proxecto ponte en contacto 
con nós: Comité de Solidaridade (CO
SAL): 63 71 75 e 23 60 84 da Coruña, 
74 70 92 da Costa da Morte, 24 83 48 
de Ourense, 54 82 55 e 53 74 97 ele 
Santiago, e 20 48 03 de Vigo. 

• Alugo chalet perto da praia . Campo
sancos. Meses do verán (986) 62 70 40. 

Mundial de futbol 
Do 23 ao 30 de Xuño pódense ver na 
televisión os seguintes partido s do 
Mundial. 

• Dia 23. ltália-Noruega, ás 1 O da 
noite pola TYEl; e Corea do Sul-Bo- · 
lívia, á 1,30 da madrugada do 24 pola 
TVEl. 
• Dia 24. México-Irlanda, ás 6 do se
rán pola TVE2; Brasil-Camerun ás 
10 da noite en TVEl; e Suécia-Rúsia 
á 1,30 da madrugada do 25 na TVEl. 
• Día 25. Bélxica-Holanda, ás 6,30 
do serán na TVG.; Arxentina-Nixéria, 
ás 10 da noite na TVE l; e Arábia 
Saudi-Marrocos, retransmitido en di
ferido, á 1,30 da madrugada do 26 na 
TVEl. 
• Día 26. Bulgária-Grécia, ás 6,30 do 
serán na TVG ; e EE.UU.-Rumania e 
Suiza-Colómbia, xogan á mesma hora 
polo que se retransmitirá un dos parti
dos en directo ás 10 da noite na TVEl, 

cristianismo. Cando as rias 
eran un verxel de ostras e 
os primeiros habitantes 
facian o amor, mentr s se 
despr guizaban despoi 
dun longo inv rno. • 

• Aulas de inglés para recupara
cións con profesores nativos. En Vi
go. (986) 47 12 62. 

• Alugo casa perto da desembocadu
ra do Miño, en Campo aneo . Per
guntar por María Xosé, de 13 a 15 e de 
20 a 22 h., no (986) 62 71 07 . 

• Alúgase e túdio en Vigo, con cale
facción, auga quente, soleado, céntrico. 
Ideal para e tudante. (986) 49 06 88. 

• Percuro ente coa que montar a 
película sen un pe o. Se te ' coñece
mento de cine ou vídeo (na área. de 
fotografia, cámara, on m quillaxe), 
chámame ao teléfono (986) 22 69 1 a 
partir da do erán, e pergunta por 
Xan Leira. 

• Andamo a andar a terra na pro
cura de in estigar e catalogar aque
les recunchos onde a história se de
tivese con forza no eu dia e que ho e 
durmen o pa o do éculo . Fuxindo 
de facer prática arqueolóxicas e de 
alterar o entorno e coa fin antedita, 
olicitámo vo no e cribade infor

mándono daquele Jugare o peito-
os (pedrafita , antas, mámoa , etc.) e 

meio perdido do que teñade refe
réncia. Viaxes Céltiga . Apartado 
1364. 15007 A Coruña. 

• Oferecemos charlas sobre a itua
ción do sócio-lingüística do galego e 
do bretón así como de aspecto xe
rais da Bretaña contemporánea (en 
galega ou francés) para centro de en
sino de toda Galiza. Isabel e eal. Al
gália de abaixo 20-2º. Santiago. 
(981) 56 07 69. 

•Vendo chalé de 2 plantas mái ga
raxe, 2.500 metro cadrado de terre e 
unha ca a vella. Na Ria Bai a . 
(923) 26 76 57. 

• Vénde e moto BMW, modelo KlOO 
RS. Pouco quilómetro , cor negra. 
Urxenle por motivo de virote. hamar 
ao teléfono (986) 2~ 65 86. 

• Vendo equipa fotográfica com
pleta ou por partes. ámara 011011 

Al, fla h ww11 Sp edlite 199A e ob
xectivo · Canon FD-50, Tokina ( 0-
200), Tamron-SP-l 3A (24-48) e Ke11 -
ko 2X FE Te!ep!11s M 4. T do e n 
manuai de us e e tuche orixinais. 
Prezo l tal 75.000 pla. (c n ultar 
prezo por partes ). hamar a 981) 
52 01 76 de antiago. de p i da 
da noite. 

• Alugo chalé con xardin para os 
meses de ve r án na Rías Bai as . 
Chamar pola noites ao teléf n 
(923) 26 76 57 . • 

e outro en diferido á 1,30 da madruga
da do 27, tamén na TVEl. 
• Dia 27. Bolívia-España , ás 1 O da 
noite na TVEl; e Alemaña-Corea do 
Sul, á 1,30 da madru gada na TVE1. 
• Dia 28. Brasil-Suécia, ás 1 O da noi 
te na TVG; e Irlanda-Noruega, Itá
lia-México e Rúsia-Camerun que 
acomodarán en tres sesións (non nece
sariamente nesta orde): unha en direc
to ás 6,30 do serán na TVE2, e duas en 
diferido á 1,30 e ás 3,15 da madrugada 
do 29 na TVEl. 
• Día 29. Bélxica-Arábia Saudi e 
Marrocos-Holanda, un deles en di
recto ás 6,30 do serán pola TVE2 e ou
tro en diferido , ás 1 O da noite, na 
TVEl. 
• Día 30. Arxentina-Bulgária e Gré
cia-Nixéria, un en directo á 1,30 da 
madrugada do l de Xullo na TVEl, e 
outro en diferido, ás 3, 15 da madruga
da do 1 de Xullo, tamén na TVEl. • 



Cinema 

Cine clube Lumiere 
Escolle para o Mércores 29 o filme O 
longo dia remata (Reino Unido 1982) 
de Terence Davies. O pase é ás 8,30 
do serán no auditório do Concello de 
Vigo (na Casa do Concello). Entrada 
300 pta. 

Erich von Stroheim 
O Centro Galego de Artes da Imaxe 
adica un ciclo ao cineasta e actor Erich 
von Stroheim. As películas veñense 
proxectando na sala do CGAI (Durán 
Loriga, 1 O. A Coruña) desde o Luns 6 
e seguirán en pantalla até o Luns 27 en 
sesións que comezan ás 20, 15 h. Os 
filmes que quedan por pasar son: Os 
desaparecidos de Saint-Agil (dia 23) e 
A Raiña Kelly (24 e 27). A entrada a 
unha sesión vai a 150 pta., 100 pta. 
con Carné Xove. Maior información 
no CGAI: (98 1) 20 34 99. 

Coll ita El 1993/94 
O dia 27 e 28, á 8, 15 do serán, o 
Centro GaJego de Artes da Imaxe (Du
rán Loriga, 1 O. A Coruña) oferece con 
entrada de balde, a proxección dunha 
e colma do traballos realizados polos 
aJuno da cola de lmaxc e Son de 
Gal iza no curso 1993/94. 

O alr.norzo e pido 
Xovc O de Xuño e o Venre 1 de 

Xullo, á 20, l 5 h., no Centro Galega 
de ne da Imaxe (Durán Loriga, 1 O. 
A coruña). O almorzo espido (Canadá 
1992) baseada na novela de William S. 
Burrough , foi dirixida por David Cro
nenberg e interpretada por Peter We
ller, Judy Davis, Ian Holm, Julian 
Sand e Roy Scheider. Entrada 150 
pta., 100 pta. con Carné Xove. 

Televisión 

Tempo dos xitanos 
Pásana en versión orixinal sub-titulada 
o Sábado 18, en Bmaca Especial da 
TVG. Director: Emir Kusturica. Intér
pretes: Davor Dujmovic, Bora Todoro
vic, Ljubica Adzovic e Husnija Hasi
movic e Sinolicka Trpkova. • 

Teatro 

Raiñas de pedra 
Ollomollranvia pon en cena a obra 
Raiñas de pedro dirixida por Hélder 
Co ta, do 24 ao 26 no Centro Cultural 
Caix.avigo (Vigo). 

de Fígaro 
aron de Beaumarchai , unha inter

pretac i n excepcional polo Teatre 
Hure dirixid por Fabi Puig rver. O 

23 n Auditório da Galiza (Santiago), e 
25 2 no Teatro ol n da aruña. 

alar p r falar 
P r Quico adaval, o die 2 , 24 e 
25, á 9, O da n ite, na ala Galán de 

mpo tela. 

D riva 
Por Matarile Teatro, o 29 e 30, á 
21,30 na ala Galán de Santiago.• 

Música 

Festival de ópera 
da Coruña 
Artellado pola Asociación de Amigos 
da Opera. As representacións máis 
próximas: Marina de Arrieta (dia 24) 
e Tosca de Puccini (o 29). As duas ás 
8,30 do serán no Pazo de Congresos 
da Coruña. 

Blind River 
Punk-rock e hard-core da man de 
Blind River, un trio do Ferro!. O 24, ás 
10,30 da noite, no Número K de San
tiago . 

Música na noite 
O 2 de Xullo Música na noite en Calo 

Jalisia de Xurxo Lobato en Pontevedra. 

O noso mundo é 
un proxecto solidário 
Na Casa das Artes de Vigo até o 30 
de Xuño. A fundación Paz e Solidari
dade de CC.00. organiza amostra O 
noso mundo é un proxecto solidário 
que xunta 50 láminas murais sobre a 
problemática da relación Norte
Sul, vídeos sobre o povo en resis
téncia de Guatemala, audicións de 
músicas do terceiro mundo e a cam
paña a pro! O, 7 % de solidaridade. A 
monstra clausúrase o Xoves 30, ás 8 
do serán cunha charla Andrés Mella
do, director da fundación "Paz e Soli
daridade" no Estado. 

Jalísia 
Fotografías de Xurxo Lobato, na sala 
de Caja Madrid en Pontevedra. 

Joan Hemández Pijaun no Auditório 
da Galiza en Santiago 

(Teo. Santiago), participan no festival 
O demo de mouta, Dhais, Leilia e 
Kepa Junquera. 

Chouteria 
O Sábado 25, ás 11,30 da noite, no 
Café Liceum do Porriño. O grupo 
Chouteria poténcia a utilización de 
instrumentos tradicionais galegas 
(zanfona, requinta, pitos pastoriles, fe
rriños, tarrañolas, cunchas, clarinete, 
acordeón ... ) para interpretar pezas tra
dicionais e composicións próprias. Ga
ñadores do Prémio ao mellor traba
llo en folk tradicional na terceira 
mostra Cidade Vella (1992) de Santia
go, do Primeiro prémio do IV Certa
me de Música Folk Galega de Vila-

ax en da 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Blanco Amor, fotógrafo 
Até o 24 de Xuño, de Luns a Venres 
de 11 a 14 e de 17 a 21 h., no Pazo de 
Fonseca (Santiago). 

Memória 
de paisaxe 
O Auditório da Galiza expón até o 27 
de Xullo de Martes a Domingo de 12 a 
19 h., obra de Joan Hernández Pijuan. 

Fotográfica 
no Diego Delicado 
O Taller de Foto do Instituto de For
mación Profesional "Diego Delicado 
Marañón" da Coruña, expón até finais 
de Xuño obra de máis de 15 autores 
que concorren á terceira edición da 
sua mostra fotográfica. 

Galiza en foco 
Aberta até o 30 de Xuño, de Luns a 
Venres de 7 a 9 na tarde, na sala da 
Deputación Provincial de Lugo. A 
mostra de fotoxornalismo Galícia en 
foco ven organizada polo Clube de 
Prensa do Ferro! e subvencionada 
pola Consellaria de Cultura. A insta
lación da exposición en Lugo corre 
da man do clube cinematográfico 
Fonmiñá. 

Mostra 
de arte infantil 
A Concelleria de Educación e Sanida
de de Vigo e a asociación Irmaisle
xos organizan a V// mostra de Arte In
fantil que conta coa participanción de 
máis de 150 nenas e nenos. Aberta até 
o 30 de Xuño, de 9 da mañá a 8,30 do 
serán, no Instituto Municipal de Edu
cación (IME. Chouzo s/n. Praza da In
dustria. Vigo). 

Luís Carré . \-

Fotografías na Casa -das Artes de Vi-

garcía de Arousa, e finalistas no Con
curso de Música Folk Pelegrin. 

Siniestro Total 
Actuan na Estrada o 25 de Xuño. 

Miskatones 
e Os Túzaros 
O Domingo 3 de Xullo, ás 8 do serán, 
na NASA (Santiago), terá Jugar a 
apresentación do primeiro disco do es
pazo Rock Parrulo no que participan 
as duas bandas de compostela Miska
tones e Os Túzaros. Na mesma xoma
da tarnén se apresentará o primeiro nú
mero do fanzine Cardenal Garrulo. 
Entrada libre.• 

go. Horário: de Luns a Venres de 11 a 
14 e de 17 a 21,30 h., Sábados só de 
tarde e Domingos de mañá. 

Esculturas, gravados e 
acuarelas 
Até o 8 de Xullo na Casa da Cultura 
de Burela. Esculturas de Alfonso Ca
loca, gravados Cristin:i Moneo e 
acuarelas de Castelo. 

Manuel Lledó 
O pintor de Ponteareas afonda no de
tallismo intimista e na busca da cor. 
Até o 27 de Xuño na Nova Sala Cai
xavigo. 

Rubén Borre 
Obra, até o 30 de Xuño, na sala Saira 

Lisboa/94 

Olean na 

Teatro 
A História do Tigre de Dario Fo por 
Filipe Crawford no Meia Preta.Jogos 
de Noite de Stig Dagennan, dirixida 
por Fátima Cecílio. Guerras de Ale
crim e M:l!'ljerona de António José da 
Silva (o Judeu) por Joao Mota, no Tea
tro da Pesquisa (07-351-1-727 18 i8); 
no mesmo teatro El Grande de Coca " 
Cola-Parada de Estrelas de Ron Hou0 

se, Diz White, Alan Sheannan, John 
Neville e Andrews. Maldita Cocaína 
de Filipe La Féria e Femando Heitor 
(no Teatro Politearna (07-351-1) 343 03 
28). Oleanna de David Marnet, enceni
ficación de Joao Louren\:O, na Faculta
de de Letras (07-351-1-797 09 69). A 
Cantora Careca de Ionesco por Hélder 
Costa, e A Menina Feia de Manuel F. 
Pressler por Carlos Carvalheiro no Tea
tro Cinearte, (07-351-1-396 ~3 60). 

Ex osicións 
13 Artistas Portugueses Contemporá
neos, até o 31 de Xullo no PaJácio Na
cional de Sintra. Querubim Obra 
Ceramica 1954-1994, no Museu do 
Azulejo (07-351-1) 814 77 47. Colec
ción Barbara P. Johnson, mobiliário 
francés e italiano, até o 30 de Setembro 
no Museu Fundación Riocardo Espírito 
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Arte (María Berdiales, 23) de Vigo. 
Aberta de Luns a Venres de JO a 13,30 
h., e de 17 a 21,30 h. 

Pillos da emigración 
A Confederación Intersindical Galega 
artella a mostra de obra de autores 
emigrantes, aberta até o 30 de Xuño, 
na sala de exposicións da RENFE en 
Vigo. 

Conexión 11 
Mostra colectiva de pintura na Casa 
das Artes de Vigo. 

Manuel Moldes 
Nova xeira introspectiva dun Moldes 
de grande forza expresiva. Galería 
Abel Lepina (Praza da Constitución. 
Vigo). 

O Novo Canogar 
O Auditório da Galíza (Santiago) 
amosa até o 25 de Xullo as pinturas 
máis recentes de Rafael Canogar. 
Aberta de Luns a Sábado de 10 a 13 e 
de 16 a 20 h. Pechado aos Domingos. 

P. Palomar 
Pintura na Libraría Michelena de Pon
tevedra (Michelena, 22), durante o 
mes de Xuño. 

Bonecos Perversos 
Durante o mes de Xuño, Pepe Cácca
mo apresenta unha mostra de dezasete 
pezas no Café Liceum de Porriño. 

Joaquín Sorolla 
Mostra antolóxica, até o 26 de Xuño, 
no Centro Cultural .Caixavigo. 

Descamps · -
Obra do pintor lvan Descamps, até o 
24 de Xuño na Sargadelos de Vigo. 

Sete pintores galegos 
Obra <le Xosé Luís de Dios, Xavier 
Pousa, Xaime Qt.Jessada, Virxilio, 
Acisclo, Buciños e Baltar, até o 30 de 
Xuño na galeria Volter de Ourense.• 

Santo Silva (07-351-1-886 21 83). Un 
Século de Artes de Fogo 1890-1990, 
até o 30 de Xuño no Museu do Azulejo 
(07-351-1) 814 77 47. O Rostro da 
Máscara, Auto Representación na 
Arte Portuguesa, até Outubro no Cen
tro Cultural Belém. Lisboa subterrá
nea exposición permanente no Museu 
NacionaJ de Arqueologia. Máquinas de 
c:en~· éenários e aderezos . do Grupo ·de 
Teatro Q B_arido, até o 31 de Ago_sto-no 
Cuiturgest (07-351 -1 ) 848 02 18.· As 
Tentacións de Bosch ou o Eterno Re
torno e Gabinete de Deseños do Mu
seu Nacional de Arte Antiga no Mu
seu Nacional de Arte Antiga. Lisboarte 
contemporánea, por diversos pontos 
da cidade, información no (07 ~351-1) 
395 47 77. O Grande Teatro do Mun
do ou os Clássicos em Lisboa, até o 30 
de Setembro no Museu Nacional do Te
atro. Teresa Furtado gravados no Bis
tro (07-351-1) 87 09 92. Exposición 
colectiva de tapicerías de Portalegre 
mostra permanente na Galería de Ta
pi\:erias de Portalegre (07-351-1) 346 
82 02. Antero de Quental-Vida e 
Obra, mostra itinerante información no 
(07-351-1) 793 64 59 .• 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf. 

. (07-351-1) 346 06 50/41. 

• 
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A marte de Lauro Olmo 

·As horas difíceis 
•MARCIAL SUÁREZ 

M arte. Pasamento, non. Paréce
me unha trivialidade, cando un 

amigo marre, dicer ou escreber que un 
amigo pasa. A onde pasa? 

Non é causa de perderse en gramatique
rias, pero haberia que ver se son grama
tiquerias as consideracións que se fecen 
ao redor da marte, ao redor desa verba 
que pecha, definitivamente, a vida dun 
ser. Unha verba de certo terminante, sé
ria. Tan perfeitamente séria como o golpe 
do ataúde en terra con que Antonio Ma
chado nos deixou, para sempre, imortali
zado o tremar dun verso. 

Os amigos, nestes dias, dicimos que mo
rreu o Lauro, talamos da marte do Lauro. 
Non talamos do pasamento do naso ami
go, non dicimos que o naso amigo pa
sou. Morreu. Coa profunda e humana 
gravidade con que sempre viveu. Non se 
ten dita que unha verba é unha filosofia?. 

E sóubose desde sempre que as causas 
habian de acabar como acabaron. Agora 
fálase da inxustiza con que se tratou e 
maltratou a un dramaturgo, a quen agora 
se lle poden render as homenaxes que 
non se lle renderan en vida, que non ti
ñan por que consistir en nada que non 
fose o recoñecimento da sua obra, da 
dignidade artística e política -é dicer, 
humana- de canto escrebeu, de canto 
dixo, de canto fixo. Pero nen sequer o 
deslumbramento que nos alcanzou a to
dos os que estivemos no Teatro Goya, 
de Madrid, na noite do 8 de Marzo de 
1962, foi bastante para que pudésemos 
pensar que para Lauro e para a sua obra 
abríase un camiño novo. Aquela noite foi 
a estrea da sua primeira obra, La Cami
sa, nunha función de cámara, ou sexa, 
nunha función única. Como ben se sabe 
a obra céntrase no tema da emigración. 
Senda autor galega, a caída no tópico 
non podía ser máis doada nen máis peri
gosa. Pero, aquela noite, no Teatro Ga
ya, grácias ao talento do Lauro, a cate
goría social da emigración converteu a 
galeguidade do tema nun valor universal: 
a emigración foi a marca que na década 
dos sesenta mataselou as traxédias que 
viviron tantos e tantos galegas, extreme
ños, murcianos, andaluces, turcos, gre
gos, portugueses ... Profundando nos 
seus persoaxes -un escritor galega me
recente de tal nome non pode menos de 
ser un "profundador"-, o Lauro alean-

, zou unha dimensión humana que ao ré
xime daquela reinante non lle podia chei-

rar piar desde aquela noite -ou sexa, 
desde sempre-, todos sabiamos que o 
Lauro aportaria o seu talento e o seu tra
ballo á loita pala verdadeira dignidade do 
home e que semellante empeño nunca 
acabaria de cheirarlle ben aos réximes 
aos que todos o que todo que ten que 
ver coa decéncia da xente ándalle sem
pre cheirando mal. E ben se sabe que 
eses réximes nunca están sós. Os que 
están sós -tantas veces!- son os ho
mes, que co seu talento e a sua obra loi
tan polos outros homes: o Lauro, por 
exemplo. 

Tarefa ineludíbel unha referéncia, a rete-

Aquí atopará a seguridade que necesita: 

Sistemas de seguridade, roubo, incendio, detección, 

extinción, ignifugados, portas de seguridade, caixas fortes, 

C.P. TV, central receptora de alarmas, etc. 

TODO EN SEGURIDADE 

República Arxentina, 291 Tel.: (981) 59 21 21* Santiago 
\ 

·,, 

réncia máis cordial a Pilar, a compañeira 
que por nada do mundo deixou que o 
Lauro estivese inteiramente e irremedia
belmente só. "A Pilar, compañeira das 
horas difíceis". Esta é a lenda que figura 
como dedicatória da -sua obra -"La Ca
misa", Ediciones Arión, 1963. Xa fixo trin
ta anos que, un dia, no cafe da Zahara, 
deume un exemplar que viña ainda quen
te do prelo. E lémbrome ben de que ao 
ler eu a dedicatória, díxenlle: Horas difí
ceis, Lauro ... Todas son difíceis. Non hai 
out ras. 

E sorrimos os dous cun pouco de amar
gura. Lémbrome ben.+ 

Seguridade A-1 

Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) . 
Tel. : Administración , Subscricións 

e Publicidade (986) 43 38 30*. 
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 

Fax (986) 22 31 01 . 
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TRES EN RAIA 

Só por unha vez 
• G. LUCA DE TENA 

I asir Arafat é un dirixente quei
mado, acabado, odiado pola po

voación da que se reclama guia. Este 
é o retrato que resulta de crer a infor
mación que nos chegou durante anos 
do home da Orgaización para a Libe
ración de Palestina. Eis o Arafat dos 
titulares, da rádio e da televisión : un 
monstro sádico, enfermo, aillado e 
sen luces políticas. 

Afortunadamente Ariel Sharon ten un 
pálpito de sinceridade que volve a 
Arafat algo do moito que lle roubaron . 

Primeiro , o autor das matanzas de 
Shabra e Shatila, o heroi militar que 
entrou con lanzachamas nos campos 
de concentración, di que se queda co
as ganas de matar a Arafat. Se Sha 
ron queria acabar con el será porque 
a famosa oposición interna de Arafat, 
pintada con paleta barroca pola pro
paganda sionista , nunca atentaria 
contra el. 

Segundo, Sharon volve a chamar a 
Arafat criminal de guerra. As palabras 
de Sharon teñen a virtude de liberar a 
quen as recibe. Entre os seus méritos 
está a invasión do Líbano do 82 que 
enterrou vivos baixo unha manta de 
metralla e odio a vinte mil persoas. 
antes, no ano 53, entrou na aldea de 
Quibya a descargou sobre os seus 
habitantes (1.500 labregos palesti
nos), o que unha testemuña neutral 
chamou orxia de terror. Sharon matou 
a mulleres e nenas a sangue trio. 

Non son mellares Rabin , Shamir e Be
gin. Os palestinos creron en Arafat 
durante once anos de intifada mentres 
os uniformes de Tel Aviv torturaban e 
mataban despois de ter agotado os 
métodos convencionais. Léase a pri- • 
vación de soño, as ameazas e os gol
pes a detidos que moitas veces non 
chegaban aos trece anos. 

Por unha vez, Sharon abre a boca pa
ra espetar a verdade: só podia gañar 
a Arafat se o ametrallaba.• 

VOLVER AO REGO 

P or unha vez, o resto do mun
do coloniza aos Estados Uni

dos. Escomezando por Nixéria (pais 
de negros, como indica o topónimo 
inglés) que co seu fútbol demostra 
que as novas ideas poden vir do ter
ceiro mundo. 

No pais do beisbol , do rugbi e da 
NBA están enterándose do que é un 
caneo ou unha zancanilla. Pero non 
hai que confiarse. Os xaponeses 
mercaron as produtoras de cine de 
Hollyvood e comezaron a facerse 
monopolísticos nas séries de debu
xos animados, pero os herois xapo
neses non teñen os ollas esgazados, 
senón redondos e azuis, son loiros e 
o seu queixo é ancho como o dos ir
landeses . Os ce!tarras e os riazor 
blues do ano 2.012 irán a Balaidos e 
a Riazor a ver partidos de soccer. + 
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