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UNHALUA 
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. 

ANXO IGLESIAS 

Xesus Garcia Calvo: 
• ¿ Feiraco demostrou que os tópicos 
sobre o campo son falsos' 

Pala estrada de Bertamiráns, 
cruzámonos con cinco cisternas 
de Feíraco . Tres camións de 
pienso circulaban diante nasa. 
Na sua lona o nome de Feíraco. 
Na chancela seis rapaces en bi
cicleta lucian camisetas co mes
mo logotipo . Ao outro lado do 
rio , as instalacións desta empre
sa outean a comarca. A coope
rativa, que ven de cumprir 25 
anos, está omnipresente na zo
na de Negreira que, nese tempo 
pasou de ser a máis deprimida 
do Estado a unha das máis 
prósperas da Galiza. Xesus 
Garcia Calvo foi o impulsor des
ta iniciativa que ainda continua 
a presidir. (Páx. 16 - 17) 

Cerrarán 500 
camas 
hospitalárias 

~ # • # 

en veran, pes1e as 
listas de espera 

Os hospitais integrados na rede 
do Sergas sofrerán este ano, de 
xeito máis sensíbel que noutras 
ocasións, o descenso da activi
dade durante os meses do ve
rán. As xeréncias dos distintos 
centros do Servizo Galega de 
Saúde teñen previsto pechar 
máis de 500 camas hospitalá
rias, diante da imposibilidade de 
cobrir a asisténcia co persoal de 
que dispoñen. (Páx. 13) 

O Congreso 
de UG aproba 
a converxéncia 
histórica no BNG 

Cunha abrumadora maioria dos 
votos a favor -o 82%-, pero 
coa auséncia dun grupo de mi
litantes que pretenden organi
zar un novo partido político , 
Unidade Galega aprobou a sua 
integración no BNG, dando por 
rematada unha vía que abrira 
no congreso do 6 de Marzo. 
"Irnos con lealdade", dixo Do
mingo Merino, re-eleito Secre
tário Xeral. {Páx. 5) 

A dez anos 
da traída dos 
restos, Castelao 
esquecido 
no Panteón 

A data do 28 de Xuño de 1984 
non foi precisamente de glória. 
A repatriación dos restos de 
Daniel Castelao, que debia ser 
unha homenaxe popular e unha 
data de restauración histórica, 
converteuse nunha chegada su
breptícia, entre gardas civís, co 
pavo ausente e a policía ma
llando diante das cámaras de 
TV en directo. {Páx. 23) 

OBNG 
promoverá un 
xiro na actuación 
da RTVG 

Duas persoas nomeadas polo 
BNG formarán, a partir de agora, 
parte do Consello de Administra
ción da RTVG. Outros organis
mos dependentes do Parlamen
to, como o Consello de Universi
dades, contarán tamén con 
membros adscritos ao naciona
lismo. É o resultado da explosión 
eleitoral das últimas eleicións au
tonómicas , que deron ao BNG 
13 deputados. "Queremos que a 
RTVG comece a servir ao país e 
non a Manuel Fraga", sinalou 
Encarna Otero, portavoz da fren
te nacionalista (Páx. 4) 



As eleicións decidíronse co eleitorado dividido en duas metades 

O proxecto de ViHanueva fai fincapé 
na elaboración dos estatutos com.o 

centro ._ do seu mandato 
PAUlA CASTRO - XAN CARBALlA 

Ramón Villares perdeu o reitorado,pola falla de apoio entre os estudantes e ao non conseguir achegar novos apoios do 
~rofe~~r~do. A cris~. de finan9amento, alentad.a desde a Xunta, e inte~ese~ i?~olóxicos sempre presentes n~ dinámica 

urnvers1tana, desequ1hbraroh a balanza cara a V1llanueva. Cun mapa urnvers1tano galega sen completar e con importantes 
conflitos pendentes, ·a etapa de Villanueva non nace cun resultado nas urnas que garanta estabilidade. 

A Plataformq Nacionalista da 
Universidade de Santiago de 
Compostela, dentro da que se 
apresentaba novamente Ramón 
Villares, perdeu as eleicións a 
Reitor, celebradas o pasado 
Martes 28. O novo Reitor, per
tencente á Plataforma Progre
sista, será Dario Villanueva, Ca
tedrático de Teoría da Literatura 
·da faculdade de. FiloJoxia. Dario 
Villanueva necesitou dunha se
gunda volta para vencer a Ra
món Villares. 

O obxectivo prioritário que · reco
lle o programa de Dario Villanue
va é "a elaboración duns novos 
estatutos. de consenso aproba
dos por unha ampla maioria que 
substituan aos aprobados en 
1985", antes da segregación das 
novas Universidades da Coruña 
e Vigo. Ao longo de 55 páxinas 
de programa, a nova equipa ex
pón un modelo de actuación e 
xestión que modificará substan
cialmente as actuais liñas de ac
ción ,que se viñan seguindo. 

O cerre do Mapa de Titulacións mantén ás tres Universidades inestábeis A. IGLESIAS 

a nova equipa reitoral. Durante 
o mandato de Villares , en De
cembro do pasado ano, houbo 
un intento de reforma estatutá
ria, que foi paralisado ao non 
acadar apoios dabondo. "Foi un 
problema de afinidades. O que 
se queria era acabar con Villa
res , e non se permitiu que saise 
adiante o proxecto de reforma". 

Resultados 
das eleicións 

O resultado das eleicións cele
bradas o pasado Martes reflicte 
unha situación de desgaste da 
figura de Villares, e unha perda 
de apoios dentro do alunado. O 
principal grupo no que se res
paldaba esta candidatura, os 
CAF, acusou unha importante 
perda de representatividade, ao 
tempo que aumentaba a forza 
doutras forzas non nacionalis
tas, que apoiaban xa desde un 
princípio á candidatura de Dario 
Villanueva, e entre os que des
tacan Auge, Udega, e un impor
tante sector de independentes . 

Ramón Villares definiu o progra
ma do seu opositor como inope
rante, ao condicionar toda a sua 
política á elabc;>ración deses no
vos estatutos .. "Non ten progra
ma porque unha parte do que 
se recolle como tal xa está feito 
pala anterior equipa, outra parte 
non ten nada de orixinal e a ou
tra condiciónaa á boa vontade 
dos universitários". 

desexado consenso se non se 
aclara antes baixo qu~ postura 
se vai apresentar o proxecto. "O 
asunto dos estatutos utilízase 
para solapar a inconcreción do 
resto do programa". Beramendi 
afirma que a falta de propostas 
concretas demónstrase pola ne
cesidade de encher duas páxi
nas co programa do V Centená
rio da Universidade, e utilizalo 
como arma eleitoral, "cando é 
un asunto de Estado e non de 
partido, e é unha celebración de 

todos e non duns poucos". 

Posicións do alunado 

Os representantes de alunas 
tampouco teñen moi claro o que 
vai acontecer cos novas Estatu
tos. Todos falan da necesidade 
de reforma ou de reelaboración 
destes, pero baixo distintos pris
mas. Para Fernando Torres, re
presentante do Claustro por Au
ge, hai que abordar de forma 
imediata a elaboración dos no-

vos estatutos, e elaborar un an
teproxecto comparando os dis
tintos modelos existentes neu
tras universidades. Pero consi
dera que este labor "correspon
de aos membros do Claustro e 
non á equipa reitoral". 

Villanueva pola sua banda aglu
tinou a todo o grupo de descon
tentos coa política universitária 
levada a cabo por Villares, cun 
importante sector do alunado, e 
moitos profesores que desexa
ban recuperar un poder do que 
disfrutaban antes da chegada 
de Villares. Durante todo o pro
ceso pre-eleitoral , o novo Reitor 
repetiu o desexo de devolverlle 
á Universidade a aura que a ca
racterizou historicamente. Recu
perando este discurso tadiciona
lista, fíxose co apoio do sector 

Neste sentido, o anterior Vice
rreitor de servizos culturais, 
Xusto González Beramendi, foi 
máis contundente, o respeito 
dos novas estatutos sinalou· que 
non se chegará a ácadar o tan 

Pala sua banda, Merchi Dans, 
aluna de terceiro ciclo da facul
dade de História, e representan
te dos CAF, considera que a ne
cesidade de elaboración duns 
novas estatutos non a descobriu (Segue na páxina 3) 

Un trunf o ben apoiado 
O cámbio no Reiterado da Universidade de Santiago 
supón o trunfo, axustado en votos, dunha estratéxia por 
devolver o control da principal entidade universitária de 
Galiza ao seu colo natural. A entrada de Villares 
respondeu no seu dia a unha ampla alianza 
nacionalista que conseguira, para sorpresa de moitos, 
facerse co Reiterado. Desde o primeiro dia os poderes 
tradicionais dunha institución governada por sectores 
conservadores, e na que se forman as elites da 
sociedade, non miraba con bos ollas aquela quinta 
columna. Regresan agora da man de Dario Villanueva, 
cunha equipa apoiada pola Xunta, sectores 
corporativos e un certo arume do Opus Dei, que xa ten 
ben plantado na Coruña a un Meilán Gil que, como 
denúncia o Comité lntercentros, conforma a plantilla 
para asegurarse a continuidade. 

Villanueva era o candidato in pectore habia moitos 
meses, pero non se decidiu a dar o si até asegurarse 
fortes apoios nas eleicións ao Claustro de Abril pasado. 

A campaña eleitoral agachou os programas na retórica, 
e mesmo asi algunhas proclamas, como a que se retire 
á galeguización da Universidade ("xa está conseguido 
o que os estudantes galeguistas propuñan no 1933", 
afirmaron no debate do Claustro) deixan ver un xogo 
subtil de despolitización e a intención de hibernar a 
galeguización. 

O novo reitor, cunha obra de escasa atención pola 
literatura galega, tiña acadado, pésie a todo, o posta de 
Coordenador Literário no Ramón Piñeiro, o centro no 
que a Xunta, competindo deslealmente coa 
Universidade, deitou uns centos de millóns que non foi 
quen de utilizar en apoio dos institutos universitários ou 
do mantimento do galego na Universidade da Coruña. 
Era o sinal que moitos entenderon do apoio de Fraga. 
Utilizado o símbolo sen comezar o traballo, Villanueva 
abandona o posta. 

Pésie a todo, a derrota da candidatura nacionalista 

encabezada por Villares non pode achacarse a unha 
conspiración e a equipa que manterá a oposición no 

· Claustro de Compostela ten que facer balance 
autocrítico da sua xestión . Porque se ben tivo sempre 
enfrente a proa institucional en cuestións fundamentais, 
tamén foron graves as dificuldades para conectar coa 
vontade dos estudantes nacionalistas, que mantiveron, 
as máis das veces por pragmatismo, o seu apoio ao 
Reitor para non desautorizalo e deixalo en minoría. 

Esa falla de apoio nos estudantes, onde a participación 
eleitoral é sempre baixa e os CAF e outras 
candidaturas afins perderon peso, reabre o debate 
sobre como participar na xestión dunha Universidade 
cando non se controlan resortes de poder que 
condicionan gravemente a acción de governo. 
Reivindicar e governar non teñen porque ser antitéticos 
e da síntese que se faga dependerá a recuperación no 
futuro das posicións nacionalistas.+ 

ANOSA TERRA 
1 ... 'I • \ . \ • ~ ' • . • 



Vlllanueva abandona o Ramón Piñeiro "porque está nacendo e necesita adica
ción exclusiva" A. IGLESIAS 

(Ven da páxina 2) 
máis conservador do profesora
do, e co apoio da Xunta, máis 
afinco seu programa que co de 
Villares. "Touriñán , o número 
dous de Ordenación Universitá
ria, abandonou a seu pasto para 
apoiar á candidatura de Villa
nueva", asegura o profesor da 
Faculdade de Económicas Xan 
Carmena , "e tamén o Opus 
apoiouno considerabelmente". 

Normalización 
lingüística 

------ ~· -
Resultados eleitorais 

11 Voila 21 Voila 

Villanueva 
Vi llares 
Brancas 
Nulos 
Total 

246 
217 

11 
3 

477 

252 
222 

4 
1 

479 

O claustro universitário está com
posto por un total de 498 membros. 

o mandato de Villares produciu
se un forte illamento, centrándo
se case exclusivamente en 
cuestións internas. 

Estabelécese neste ámbito unha 
diferéncia fundamental entre 
ambos programas. Mentres que 
Villares apresentaba un aparta
do específico para continuar in- O problema financeiro 
cidindo na normalización do uso 
do galego na Universidade, Vi
llanueva prescin
de de outorgarlle 

A nova política de financiamen
to proposta pala 
recén eleita equi

un espazo próprio. V 
Desde o seu pro- illanUeVa 
grama das e por 

pa reitoral basea 
a obtención de 
recursos no pre
suposto público. 
Pero a tendéncia 
á diminución des
tes , levou á equi
pa entrante a 
propor no seu 
programa a diver
sificación do fi
n a n c i amento. 
Oeste xeito, ade
mais de ingresos 
de fontes públi
cas, a universida
de ábrese á posi
btl idade de rece
ber doazóns de 

fíxose co apoio 
do sector máis 
conservador do 
profesorado, e 
co apoio da 
Xunta, máis afin 
co seu 
programa que 
co de Villares 

carácter privado, 
necesárias para 
completar o total 
dos orzamentos. 
Entre outras , as 
doazóns destina-

feíto que se ten 
acadado xa prati 
camente todo o 
que exixian no 
"1993 un grupo de 
estudantes com
posteláns: autono
m i a para Galiza, 
independéncia 
universitária res
peito a Madrid e 
igualdade de direi
tos para o galega 
con relación ao 
castellano e o es
tabe l eci mento de 
cátedras perma
nentes de cultura 
galega". Considé
rase que os esfor
zos agoran pasan 
por incentivar o 
traballo nas aulas e conseguir 
bons profisionais en e para a 
Galiza. O principal esforzo que 
desde o novo reitorado se anún
cia será o de abrir a Universida
de cara o exterior e acreditala, 
xa que se considera que durante 

ríanse á dotación privada de 
cátedras, asociacións de ex 
alunas e patrocínio de activida
des deportivas e culturais . A 
este respeito , no programa de 
Villares especifícase que "care 
ce de realismo pensar que des-

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

O persoal laboral da Unive.rsidade 
da Coruña denúncia arbitrariedades 
na política laboral de Meilán 

1 O persoal laboral da Universi
dade da Coruña suma, á ne
gativa de Meilán Gil de sacar 
a concurso de translados as 
prazas vacantes da relación 
de postos de traballo, unha 
longa listas de agrávios que o 
Comité lntercentros das Uni
versidades relaciona coa pre
tensión do Reitor de criar unha 
rede caciquil e co seu talante 
autoritário. Todo iso levou ao 
Comité a levar a Meilán ante 
Maxistratura. 

Cando en 1992, Meilán Gil, 
asinaba o convénio único das 
universidades galegas, os tra
balladores da Coruña pensa
ron que con iso quedaba con
solidada a mobilidade interuni
versitária e que os traslados 
serian posíbeis meiante con
curso público, pero estaban 
trabucados. 

Despois de prometer Meilán 
Gil hai oito meses a convoca
tória dun concurso de transla
dos, recentemente a Universi
dade da Coruña ven a sacar a 
concurso de translados catro 
prazas, cando hai unhas 40 
prazas de contratados que es
tán na relación de postas de 
traballo que publicou o Diário 
Oficial da Galiza. "Por lei tiña 
que sacar estas prazas a con
curso. O número de contrata
dos é de 120'', asegurou Fran
cisco Castro, presidente do 
Comité lntercentros das Uni
versidades Galegas. 

"Non contento -engadiu Cas
tro- Meilán ven de sacar a opo
sición unha oferta publicada no 
BOE sen negociar e sen sacar 
o concurso de translados". 

Dobre motivación 

Para Castro hai unha dobre 
motivación na política de per
soal de Meilán Gil , por unha 
banda criar unha rede cliente
lar de persoal laboral que ac
cede meiante contratos á pra
za (máis do 50% dos contratos 

Francisco Castro, presidente do Co
mité lntercentros das Universidades 
galegas A. IGLESIAS 

son temporais e a designación 
é dixital) e que ten parentesco 
ou ben está vencellado a 

Universidade. Ademais o Rei
tor dá monstras dun gosto en 
pór de manifesto o feito de 
"ser quen manda " por riba 
dos acordes chegados de an
temán. 

Precisamente esa conduta au
toritária está a producir un for
te malestar no seo da equipa 
reitoral. "De todos xeitos, o feí
to de só sacar a concurso ca
tro prazas non ten sentido na 
sua estratéxia, porque por ex
periéncia sabemos que se sa
cara as 40 prazas que é pre
ceptivo sacar, non quedarían 
cobertas, xa que ese talante 
autoritário e arbitrário de Mei
lán está a facer que os concur
sos de traslados cara á Univer
sidade da Coruña non se cu
bran; todo o mundo quer mar
char a Vigo e a Compostela", 
dixo Francisco Castro. 

membros das candidaturas ConflUo colectivo 
que o apoian, deste xeito ga
rante a sua continuidade é 
frente da Universidade. No 
mesmo esquema está a con
formación dunha candidatura 
do Persoal de Administración 
de Servizos porpícia a el, xa 
que o seu pasto 
de traballo de

O Comité lntercentros ten pro
xectado apresentar un conflito 
colectivo diante da Maxistratu
ra por incumprimento global do 
convénio colectivo, non só pa
la política de traslados. "De to-

dos xeitos non 
só é un proble

pende de Meilán. M 
Asi, a candidatu- eilán Gil 

ma laboral, Mei
lán está a pro
vocar o deterio
ro das normas 
de convivéncia 
nun Estado de 
Direito. Creo 

ra meilanista do 
PAS conta con 
13 dos 27 claus
trábeis en repre
sentación do per
soal laboral. Ou
t ra plataforma 
semellante ten 
unha pica no Co
mité, con dous 
representantes 
frente a un total 
de nove. 

Por outra banda, 
segundo Castro, 
Meilán ten certo 
carácter autori-

non saca 
prazas a 
concurso de 
translados, 
mália ter abriga, 
segundo 
convénio. 

que a comuni
dade universitá
ri a da Coruña 
ten que respos
tar. Desde hai 
dous anos que 
foi eleito non 
celebrou claus-
tro nengun, ain
da que é abriga
d o facer como 
mínimo dous ao 
ano. Non hai 

tário e necesita estabelecer 
un rigoroso control persoal 
sobre todas as actividades da 

Consello Social e o Consello 
Económico está demitido'', di
xo Castro.+ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ___________________________________________________________________________ J 

de fontes privadas podan ser 
captados recursos incondicio
nados de importáncia" . 

Outro método que se tentará 
aplicar estará baseado na ob
tención de benefícios através 
do investimento en activos do 
mercado monetário non espe-

culativos, "como comprar paga
rés que vencen a curto prazo, 
que só conseguirían obter un
ha rentabilidade máxima anual 
do 4 ou 5%", asegura Xan Car
mena, candidato a Vicerreitor 
de Servizo Estudiantis na equi
pa de Villares, "o que seguiría 
sendo insuficiente". 

n ob:x:ectivo da Plataforma é ' Os portavoces da Plataforma 
dÜplo·. O.unha banda quere'n Manuel Gomáiez Lorenzo e 

· , qúe se su~penda cautelarmen- · Etelvino Blanco, queren un tra-

A nova equipa reitoral, tentará 
solucionar, con prioridade abso
luta, os problemas que na xes
tión administrativa se produciron 
ao comezo do xa rematado cur
so académico 93-94 , e que re
trasaron o proceso de matricula
ción até Decembro, tres meses 
despois de comezar o curso.+ 

Entre as titulacións de ciclo 
, corto que peden para Ouren
se están lnxenerieria Informá
tica, Técnica Industrial e de 
fmaxe e Son, Económicas e 
Empresariais. • 



CONTROL DAS INSTITUCIÓNS 

O pacto entre Vázquez e Fraga impede polo de agora a éntrada do BNG no Consello de Cantas 

O nacionalismo ocupa por primeira vez 
cargos de fiscalización institucional 
• MANUEL VEIGA 

D4as persoas nomeadas 
polo BNG formarán, a 
partir de agora, parte do 
Consello de 
Administración da RTVG. 
Outros organismos 
dependentes do . 
Parlamento,· como o 
Consello de 
Universidades, contarán 
tamén con membros 
adscritos ao nacional'ismo. 

É o resultado da explosión elei
toral das últimas eleicións auto
nórn icas. Con 2?0 mil votos, · 
trece deputados e máis dun 
18% dos sufráxios, o BNG si
tuouse moi perta da segunaa . 
forza, o PSOE. O i.twomodo nos ·· 
dous grahdes parli dÓ~ estatais; · 
que desde ·a· proclamación da 
autonomia tentaron instaurar o 
bip_artiqismo ·e ·a: consenso nos 
temas cruciais, é agora.·notório, 
dando lugar mesmo ;:i un p~cto 
contranatura Fraga-Váz.quez 
para que o BNG non .entre ainda 
no Consello de Cantas. 

"Estes organismós Ji(lan que ter 
sido ~.enovados xa e·n Decem
br'?. a retrasq é. unha mostra de 
que a democrácia renxe cando 
os resultados eleitorais non son 
do gasto dos de sempre", sinala 
Encarna Otero, portavoz da or
ganización frentis-ta. "Encontrá
mónos, engade-, ·un ha .atitude 
compl~tamente hostil,' po.r parte 
do PP e. do PSOE, sobre to.d.o 
por parte de Fraga e Paco Váz
quéz. Pero a. representación so
cial do BNG é· un ha evidéncia 
innegábel é máis cedu. que tar
de teñen que abrir as portas aos 

O ~NG réclamará desde o Consello de Administración un cámbío no enfoque da RTVG. 

. represeñt,antes popula
res eleitos". · 

"Se non houbo máis 
zancaniUas ainda, con
creta Otero, foi porque 
unha parte do PSOE se · 
neg.ou a .. se.guir aS. di
rectrices· de :"Vázquez· 
de aliarse co PP". 

- - - ... 

'Cando--non queren que 
entremos no Consello de 
Cantas será porque algo teñen 

··que esconder'. 

ANXO IGLESIAS 

claro que para alguns 
somos inqómodos , se 
xa asi teñen problemas 
con Carlos Otero (presi
dente do''Consello de 
Cantas) porque lles en
centra irregularidades, 
que non será o dia que 
esteñamos nós que por 
ideloxia pronunciámo
nos a pral da máxima 

Encarna Otero chama 
sobretodo a atención sobre o 
obstrucionismo practil~ado no 
Consello de Cantas. "E curioso 
que· cando a xente máis tala da 

necesidade de fiscalizar ás insti
tucións e de controlar os seus 
gastos, ao BNG non o deixen en
trar no Consello de Cantas. Está 

- transparéncia ante os 
cidadáns?". 

A respeito do Consello de Ad
ministración da RTVG, Encarna 

Otero aponta o critéro do BNG 
de dar un xiro ao organismo 
para que "dunha vez sirva ao 
país e non a Manuel Fraga lri
barne" . En concreto Otero re
salta que o Consello de Admi
nistración debe cambiar posta 
que, por lei, ten competéncias 
de programación, orzamento e 
persoal. O que pasou até agora 
é que non se fixera cargo delas 
e deixaron mangonear canto 
quixeron". 

Meios de comunicación 
e universidade 

Francisco García , membro da 
Permanente do BNG, e Tereixa 
Navaza, traballadora desde hai 
máis de 20 anos en TVE, son as 
persoas designadas para ocu 
par as duas prazas que corres
ponden aos nacionalistas no 
Consello de Administración. 

Encarna Otero, responsábel de 
meios de comunicación e Mário 
López Rico, membro tamén da 
direción do BNG, ocuparán as 
suas prazas no Consello Asesor 
de TVE en Galicia, organismo 
que exerce tamén provisoria
mente está función sobre a 
RTVG, toda vez que o Consello 
Asesor desta última leva cito 
anos sen se constituir. Encarna 
Otero repite no pasto, dado que 
xa formaba parte antes deste 
organismo asesor. 

Outros organismos cuxa com
posición depende do Parlamento 
e dos que pasarán tamén a for
mar parte os nacionalistas, son 
o Consello de Universidades, no 
que ocupará praza Carlos Mella 
e o Consello Social da Universi
dade da Coruña do que formará 
parte Xoan Costa, sempre en re
presentación do BNG. • 

O PP ADMITE IRREGULARIDADES NA CONTRATACIÓN DE OBRAS E NAS RECOMENDACIÓNS DE OPO ITORE 

CHIA O CARRO, El, CARBALLEIRA! 
A.EIRÉ 

O carro eleitoral do PP volta de cada oo- desviaban obras aprobadas en~re a ad- o conselleiro, aviados andamos. O crego 
mício tan cargado de votos que lle tan ren- ministración autonómica e os concellos, Felisindo e outros coma el , son os fun-

. xer·o eixo. A maioria olla a carga, esco.ita para as suas zonas de recoleción, sen gueiros que amparan os votos carrega-
o a.subio e, todo o máis, adiviña ver a Fra- .· consentimento da administración local. dos no rural. 

prebenda. Xustificalo na tradición é reco
ñecer a corrupción xeralizada na socie
dade. Voltar a aquelo de que "o que ten 
padriño batiza ... " 

.. ga .. lribame acamboando'.· É ·difícil pararse . (Como tentaron facer nos últim·os t~mpos . 
a cavilar·cor-no se soste.ñerfesas·posturas .. en Chantada .. )·Habia indíeios de que moi-. · · .. . . AS RECOMENDACIÓNS Argumentar que as recomendacións non 

-- de . .máis de oito mallos de· ancho,. ·como se tas obras comezábans~ antes de.ser pre- surtiron efecto, non resta trascendéncia 
calzan para que ·rion ésbaren nos sucos. supostadas, p~r~..remelában~e os· olios Igual de inc.ulpatódas son as declara- política, posta que, se non conseguiron o 
·que c"ada campaña eleitora1· teñen que para .outro lado, con tal - ' ció ns realizadas polo efecto desexado non foi por causa dos 
·cruzar. Que non se 0esborralle nas; pene- de. non . perxudicar aós , , presidente da Deputa- cargos públicos peticionários dunha ile-

. das. da sua xe·stión: Norí se comenta.: Só- yiciños... ··' · ción de Ourense, Xosé galidade, senón por outros condicionan-
s·e -gaba a ·mestria d_o··· carg.ador, o_u a: - - - ·- - - - - ·- - Luis Baltár, polo alcal ~. · tes, como puderon ser o próprio tribunal 
maña, e,· se for preciso,.o daqueles que lle Agora o PP afirma que de de Pontevedra, e a preséncia sindical. O único camiño 

·._,., botaron o--froito,ácarretada; . · · estas .obras se fari sen · · ~o ,, ... . · · • "'· .. Fr.anGis.co ··xavier .Co-· que teñen .estes, cargos políticos ·é a de-. · · - ·. · un1co camino · 
. · _. : .... ; , .. O. con$entimento da bián·, ,e d.o mesmo Fra- misión, po.is a "maquinación para . mudar · 

Ninguén o .. di,. pero.todo o. mundo o sat;>e: . X-unta e, sen ... darse. · ·- ··.qu.e. t:.é-neii .o·s ga . lrii;)~mw, pretenden- as .causas", está probadq. e admitida, so-
·os VOtbsestrangallarÍanse :Se non · hot:Ji;>e~ . · :: c9.nta, pon~IÍ ,de maní- · . do· resta rile fraseen- Qre todo. candq manifestan .que, O v9lta-
Se-uos estadullos . que tivesen -cof)ta .. d~~-. - . testo :outrª. ifreg.ufafi.da.: ·,.réc.qrjie_h.dad,.ór~ s: .é · .dén'cia ·política ~o ·¡n:. .. rian· facer,. Hai· que recorqar as .ci_er:iúnpias 
:les, .-un:adibal que-·os atase ·e, ITÍe$mO,-.. de ;política e-adminís- a .dem.·i.s_.io.·". n, . P. oi_s ::a. . tanto. de . .influir nun.has . .'de, irregularidades. c.ontír)Uq~r re,anzadas 
uns ládr"afros que impedfsen ·qt1e pegase ·· trativa airida ·m:áls im- . ·- .oposicións á . .Xúnta. . polos sindiqatos soi;}re a contratapión a 
·na ferraxe e na camba da roda. E, se o. portante.: a.Xunta.avala "maquináción para . dedo ou as denúncias de favoritismo ex-
carro canta,.alguén lle moUou as leitoiras. . coa sua tesoureria e . Apelar a que esta é .. plicitadas 9urante todos os anos .nos que 

. . . · ·. i,,· · ; . . . . ·éó.b?rtwa jegal uns tea.:.. . mudar as COUSaS", "unha práctica tradicio- .. a dereita estivo _govemando na Xunta. 
'G\.gma:,·no s·e:u·,afán··de-:deelinar c'alquer::.: .. t¡aUos .. qüe ·n'?n fqsen · · ,, · b d nal'', ,significa xwstif!c.ar , ... 

· ... responsabilidade política;:·t<:mto nas obras --- d~cididos pala ·admi.- . esta· pro a .. a-e ,: .. "·' á. com,1pción, . po~quefo Esa é a moralidade. d~ qu.e . .tala .o P.P? 
de Monterrei como nas.denúr.icias. de en· · . nistración, senóri por . adrnitida': intentó de · r:nudar des- __Non :. E$é é o adibal que arreft:Ja río .carro 
chnfismo, o PP deixa ver .a estructura ca- unhas persoaxes total- · de un cargo político o do .poder acentos -de cidadáns. 0.s .car-
ciquil do seu carro. Sabíase que en cada mente alleas a ela. Se- resultado dunhas opo- gas iFtstitucionais son os ladrairos que 
eleición prometian obras os alcaldes, pe- gundo Xosé Guiña, sicións á que canco- posibilitan que o carro avance, evitando 
dáneos e axentes eleitorais. Unhas fací- persoas como o cura de Tamaguelos son rren miles de cidadáns é tan grave como que a carga pegue nun. eixo mol lado 
anse e outras non. Era tamén de coñeci- quen de mandar construir unhas obras e, a apropriación de diñeiro público ou á polo diñeiro público. Chia o carro, ei, 
ment.o públi90 que concellei.ros do PP lago, vai a Xunta e págaas. Se é como di posta en marcha doutros mecanismos de Carballeira.!+ . ; . . . _ -·· _, . 

......... ._.,,_ _____ .,.. ~.,- ... .., - -, . ...... .._ •• .,. .., .... ~ .... ,,. ... .,d • .-,. .... . . , ..... . . ... ........ ,, ..... . . _ . ,,. • • • • .r•,,._. .• _. . _ , , I ,.: ) . .. :; l • l• 1 ) ,J .. _J I J ,, 4 J·~ ... l •_J.t"',,.·; 
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

O· Dia da Pátria celebrarao ca Bloque 

A integración de. UG afortala ao BNG 
~ . . . 

cara as mun1c1pa1s 
•H.VIXANDE 

Cunha abrumadora 
maioria dos votos a favor 
-o 82%-, pero coa 
auséncia dun grupo de 
militantes que pretenden 
organizar un novo partido 
político, Unidade Galega 
aprobou a sua integración 
no BNG, dando por 
rematada unha via que 
abrira no congreso do 6 
de Marzo. "Irnos con 
lealdade", dixo Domingo 
Merino, re-eleito 
Secretário Xeral. 

O protocolo de integración será 
redactado e asinado nos próxi
mos dias, e a afiliación dos mili
tantes de UG ao BNG -que é in
dividual- producirase máis lenta
mente e emarcada nun proceso 
no que a dirección de UG porá 
especial celo para vencer as sus
picácias existentes nalgunhas lo
calidades, especialmente naque
las nas que hai representación 
institucional e esta mantiña dife
réncias. Para as eleicións muni
cipais todo deberá estar conclui
do e o Bloque estará en condi
cións de afrontar a consulta con 
posibilidades de colocarse como 
segunda forza política do país. 

"O verdadeiro debate comezara 
en 1990 -indicou Manuel Barrei
ro, membro da Comisión Execu
tiva-, daquela o PSG-EG, no 
seu último congreso, aprobou 
unha resolución na que avanza
ba o camiño da colaboración co 
BNG. Déronse voltas e agora 
estamos case igual que entón". 

As 130 persoas que case en
chian o salón dun céntrico hotel 
compostelán, aplaudiron cando 
a ponéncia oficial foi aprobada 
con emendas de matiz . O texto 
alternativo , elaborado por un 
grupo de militantes disconfor
mes coa entrada no BNG, foi re
tirado por un representante de
sa tendéncia: Carlos Cotobade. 
A maioria dos opositores non 
acudiron ao acto e Cotobade 
considerou que non representa
ba ao grupo. 

Apoio case unánime 

O sindicalista e militante de UG, 
Manuel Currás Meira, no debate 
da mañá solicitara a unanimida
de do congreso na aprobación 
da ponéhcia oficial, pero houbo 
oito votos en contra. A favor ex
presáronse 104 persoas e ou
tras 15 abstivéronse. 

No informe de xestión que Do-· 
mingo Merino leu ao princípio do 
acto,'· re·collíasé o sistema de in
tegración no BNG: exactamente 
igual que o resto das forzas que 
compoñen a Frente. Precisa
mente a falta dun trato de favor 
serviu de argumento para alguns 
dos opositores á entrada que és
taban presentes, cuxo número 
non superaba os oito. 

Despois da aprobación da inte
gración no BNG, e mália que o 
proceso durará uns meses até 
estar totalmente concluido, -uG 

O apoio á integración foi claramente maioritário. 

ten previsto a colaboración co 
BNG. Así, o vindeiro 25 de Xu
llo, participará na manifestación 
do Día da Pátria que tradicional
mente organiza a Frente. Conta
do, a integración non significa 
que Unidade Galega desapare
za. O partido manterá a sua per
soalidade xurídica e conservará 
as sedes e a sua actividade po-
1 íti ca . Oeste xeito , ainda que 
participará nos actos do BNG o 
25 de Xullo, UG non renúncia 

Moitos militantes están desmobilizados e a 
asisténcia foi menor que no .Congreso do 
seis de Marzo. 

aos actos tradicionais,- como a 
oferenda floral da Castelao, na 
mesma data. 

Frente ás 223 persoas asisten
tes ao congreso do seis de Mar-

za, nesta ocasión só ho-ubo 130 
persoas. As auséncias foron ex
plicadas por distintos motivos, 
non só pala disconformidade 
coa integración no Bloque. A 
sangria da indefinici_ón e os fra-

r---------------------------------------------------------------------------, 
! Os opositores queren montar 
l unha forza antes do 25 de Xull.o 
1 

A auséncia dun grupo de mili
tantes, cuxo aval eran unhas 
sinaturas apoiando un docu
mento alternativo ao que foi 
aprobado no Congreso, fixo 
proxectarse a sombra da desu
nión. Efectivamente, ~lguns 
dos que faltaban consumaban 
a rotura ca resto do partido e 
anunciaban, velad.amente, a 
celebración dun congreso pa
ralelo que non se chegou a 
producir. 

Unidade da Esquerda Galega 
é o probábel nome da forza po- _ 
lítica que quere formar a co
rrente que non acodiu a.o con
greso . . De todos xeitos,. das 
consultas realizadas por A No
sa Terra, · a base real dos que 
participan de feito no proceso é 
moi limitada. 

Pero o nacimento de UEG está 
lastrada pala falta dun eixo 
central , xa que en Compostela 
unicamente canta coa presen
za de Carlos Vázquez, que ne
ga ser motor da iniciativa, ain
da que manifesta o seu apoio. 
A articulación nacional é difícil, 
e a local depende das estraté
xias de cada un dos colectivos 
que funcionan libremente pero 
que coinciden no disgusto an~e 
a integración de UG no BNG. · 

A proximidade do 25 de Xullo 
precipita. prazos para a cria?ón 
desta forza. UEG precisa nacer 
antes desa data para apresen
tar unha proposta a EU, FPG 
e PCPG para acudiren xuntos 
á celebración do Día da Pátria. 

A coincidéncia no acto serviria 
para a preparación dunha ·es
tratéxia eleitoral comun. 

Cando, no decurso do Congre
so de UG, ·distintas persoas 
denunciaron o intento deste 
grupo de non asistentes· de 
deslexitimar o acto, non esta
ban tan desencamiñados, ain
da que Xosé Cabaleiro fixo ·un-· 
ha análise máis profunda. O" 
vello militante de UG vencellou 
a inciativa deste grupo ca naci
mento do colectivo sindical 1 º 
de Maio, excindido da CIG e 
incorporado a CCOO. Cabalei
ro suxeriu que a inasisténica 
tamén era debida á intención 
·de n'on-dar a coñecer as forzas 
coas que cantan, moito máis 
minguadas, segundo el, que as 
127 asinaturas ap.resentadas 
avalando a ponéncia alternati-

U E G seria, presumibelmente,. va. A falta de apoios deste gru-
unha forza de carácter munici- : 1 1 'd ·d d. po poderia ser suplido cunha 
palista cuxo nacimento, segun- · U nt a e a presentación -pública de UEG, 
do afirmou Domingo Merino, Esquerda Galega eludindo a celebración dun 
teria un sentido instrumental congreso constituinte e deixan-
para artellar coalicións eleito- pode ser o nome do as demonstracións de forza 
rais cara ás eleicións munici- para o 25 de Xullo, xuntos 
país de Maio de 1995. dun nOVO p~rti~O. UEG, EU, FPG e PCPG.+ 

'L·_·_: .:_ __ - ~ :.:_:_ _·~ __ ;.:. :__:._ ~- ---· __ - - _· _ _: _ -~ _:: __ --_ _:. __ - --~- -- - -~=--- ~ ..:::.: _ --__ _: _ --~------_ _. 

ANXO IGLESIAS 

casos eleitorais- últimos tamén 
serviron para desmobilizar a 
grande número de militantes , 
explicou a Comisión Executiva. 
"Nós xa estabamos fóra da or
ganización e non fumos invita
dos. Non deixamos de ir porque 
estiveramos _integrados nunha 
alternativa", asegoru Xosé Ma
nuel Pazos, concelleiro do PSG
EG en Cangas e integrante dun 
dos colectivos citados como dís
c<;>los do partido de Domingo 
Merino. 

Plataforma Cívica 

Unha das dúbidas que inqueda
ban máis aos asistentes ao Con
greso era a postura que adopta
ria Xesus Costas, xa que é o má
ximo cargo institucional de UG 
en base ao orzamento que xes
tiona. Costas aclarou a sua posi
ción dicindo, nunha intervención 
ao final do acto , que acataba o 
resultado congresual pero que 
persoalmente non ia ingresar no 
Bloque. Tamén ofereceu a sua 
colaboración ·a UG- através dun
ha Plataforma Cívica que, -·tras o 
congreso, Merino negou que fo
se _ un organismo · de ida e volta 
para sacar a militantes da organi
zación. Un dia despois Costas 
matizaba máis a sua postura e 
anunciaba que non se presenta
ría ás eleicións municipais. 

Camilo Nogueira, mentor de Uni
dade Galega e de todas as for
z as que a precederon e que 
sempre manifestou a sua oposi
ción á integración no Bloque, es
tivo presente no acto, pero non 
participou nas votacións. Noguei
ra, desde a sua retirada da políti
ca activa, limita a sua interven
ción á presenza nos actos do 
partido en calidade de militante 
de base, pero renúncia a exercer 
cargos e négase a realizar mani-

. festacións de corte político.• 
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DIAS 

XOSÉ LOIS 

• Funcionários 
en práticas 
seguen a 
mobilizarse 

O vindeiro Xoves·dia 7, a partir 
das 18 horas, no Instituto 
Xelmirez 1 de Compostela, 
desenvolverase un ha asemblea 
dos Funcionários en Práticas 
segundo a lista do 23 de Agosto 
de 1991. A intención dos 
convocantes é valorar a 
senténcia do Tribunal 
Constitucional sobre a 
convocatória das oposicións 
andaluzas (Galiza está en 
situación semellante) e as 
repercusións para o caso galega_ 
e sobre a situación actual do 
proceso no Tribunal Supremo.+ 

• Ao cárcere duas· 
condenada·s 
sen notificar 
a senténcia 

O decreto de ingreso irnediato 
en prisión de Oliva Rodríguez e 
Sabela Cabarcos, sen 
comunlcarlles oficialmente a 
senténcia, e cando estaban a 
cumprir escrupulosamente coa 
liberdade condicional, sob · 
pretexto de evitar unha posíbel 
fuga, foi denunciado palas 
Juntas Galegas de Anmistia. 
Ademais, as Jugas denunciaron 
que dous dias despois da 
detención, descoñeciase o · 
paradeiro de Oliva Rodríguez. 
Por outra banda, a detención, 
considerada arbitrária, serve, 
segundo as Jugas, "para 
demonstrar unha vez máis que 
todo o proceso foi unha farsa 
policial e xudicial" que agardan 
que sexa anulada polo Tribunal 
Supremo, onde a senténcia, 
condenatória para seis 
presuntos guerrilheiros e 
absolutória para outras duas 
persoas, está recorrida.• 

• Espectacular suba 
dos herdeiros 
dos comunistas 
en SaxóniQ 

o lander alemán de Saxónia 
deulle ao POS, unha opción que 
se declara herdeira do partido 
comunista, o 20% dos votos nas 
eleicións dese Estado, frente ao 
11 % que tivera nas primeiras 
xerais tras a unificación. A suba 
do POS contrasta coa baixa de 
socialdemócratas e democristiás 
e dá opción ao POS a situarse no 
borde do 5% en toda a República 
(ten o 18% no Leste) e obter 
represéntación parlamentar. + 

• En Polónia tamén 
renegan 
do capitalismo 

as orellas ao lobo e, tras as 
primeiras vitórias eleitorais da 
dir.eita, hoxe un inquérito ven a 
demonstrar que máis da metade 
dos polacos ·debecen por · -
recuperar o benestar dos 
tempos pasados que lles furtou 
o capitalismo.+ 

• Forxas Galiza 
pasa a ~an~ dun 
grupo basco 

Un acorde entre o Governo 
basco, a Consellaria de 

• Traballadores 
de Álvarez 

acampados 
diante de San 

Caetano 
Un nutrido grupo de 

traballadores do Grupo 
·de Empresas Alvarez 

acampou nos xardins de 
San Gaetano, os edificios 
administrativos da Xunta, 

para esixir desta 
administración unha 

solución á crise do 
Grupo. Por outra banda, 

un posíbel plano de 
viabilidade está a ser 

negociado. Consiste na 
entrada do empresário 

Xosé Capeáns, o 
saneamento do pasivo do 

Grupo, financiado polo 
INI con 6.000 millóns, o 

mantemento das tres 
factorías pero a 

separación da sua 
Cinco anos despois da xestión e o abandono de 
conversión de Polónia, os Estudesa do 
compatriotas de Wq.lesa .:víronlle- - .. ' .. · , ,.·<. accionariado.• . 

lndústria da Xunta, e o Grupo 
Siderúrxico Basco (GSB), 
asinado o Martes 28, 
·determinou que a empresa 
ourensá Forxas Galiza pasa a 

· formar parte do Grupo 
Siderúrxico Basco para que 
este se ocupe do seu 
refrotamento. 
O GSB entrará no capital · 
social de Forxas meiante unha· 
ampliación de capital que 
sucederá despois de retirarse 
a suspensión de pagamentos 
prevista no plano de 
viabilidade. Forxas non pasará 
ao sector público galego, 
senón ao basco. • 

•A conca do rio 
Louro 
será saneada 

Un acordo entre as 
Administracións central , 
autonómica e local (Mos, O 
Porriño, Salceda e Tui) 
estabelece que o rio Lauro 
será saneado e que o 
Estado correrá cos gastos. 
"As obras consistirán na 
instalación dunha rede de 
colectores interceptores 
xerais coas suas conexións 
ás redes locais municipais e 
comunais de depuración de 
augas residuais", indicou a 
Ministério de Obras Públicas. 
A Confederación do Norte 
realizará un exaustivo control 
dos vertidos.• 

• Gais e lesbianas 
concentráronse 
en Compostela 

Unha concentración ás oito 
da tarde do 28 de Xuño en 
Compostela foi o eixo das 
mobilizacións dos gais e as 
lesbianas na Galiza. A 
semana anterior á data de 
conmemoración dos 25 anos 
da histórica manifestación 
en Nova lorque, serviu para 
orgaizar diversos actos 
culturais de caracter 
reivindicativo. A AGM editou 
un xogo de postais co tema 
da voda de duas lésbicas 
para lle remesar a Fraga co 
seguinte texto: "Esixo 
eliminación atrancos legais e 
sociais que pesan sobre 
homosexuais e lésbicas, así 
como iguais direitos para as 
parellas heterosexuais ou 
homosexuais e lésbicas, 
institucionalizadas ou nonn_ . 

ANXO IGLESIAS 

• A ampliación 
do aborto non 
convence a ninguén 

A despenalización do aborto cando se 
produza nas 12 primeiras s_er:na~~s de 
embarazo, prevista polo M1rnster!o de 
Xustiza e Interior nun proxecto de le1, non 
inclue a sua cobertura pala Seguridade 
Social. lso e o feito de que o novo supos
to exixe demonstrar un grave conflito per
soal familiar ou social, fixo tomar postura 
en ~ontra aos grupos progresistas, que 
estiman que debe haber unha liberdade 
absoluta da muller para elixir e que os 
gastos deben correr a cargo da Segurida
de Social. A direita oponse a calquer am
pliación do aborto, por isa tampouco gas
ta da ampliación proposta por Belloch. • 

• A suba das peaxes 
provoca incidentes 
en Lisboa 

O incremento dun 100% da peaxe para 
percorrer a ponte do 25 de. A?ril -q_~e 
cruza o rio Tejo- provocou a ind1gnac1on 
dos usuários, que, para protestar, deci 
diron o pagamento da peaxe con moitas 
moedas de baixo valor, causando de
moras no cobro e grandes colas nos ac
cesos á ponte . A policía, mália a protes
ta nen ser violenta nen ilegal, actuou 
con contundéncia contra os usuários. • 

• Reunión das duas 
Coreas pésie 
á intervención 
norteamericana 

A iniciativa de Kim 11 Sung, presidente de 
Corea do Norte, este Estado e Corea do 
Sul reuníronse o pasado Martes 28 na 
localidade fronteiriza de Panmunjom 
para tratar de deter o clima de más r~la
cións provocadas polos no0~-an:ien~a
nanos ao inmiscuirse na pol1t1ca interior 
de Corea do Norte, que non permitiu aos 
EEUU facer unha inspección das suas 
instalacións nucleares. Mentres os core
anos puñan pé aos intentos de enfrenta
mento xerados polos EEUU, China co
municaba que non se suma á moratória 
nuclear. Este anúncio non espertou nos 
Estados Unidos a mesma xenreira que 
con Corea do Norte, se cadra porque 
esta última é máis feble que a China.• 

• A substitución 
de Delors levanta 
bochas na UE 

A sucesión do presidente da Comisión 
Europea foi o tema estrela _no pasad? 
cúmio de Corfu, no que Austria e os pai
ses escandinavos anunciaron a sua inte
gración na UE, que se producirá en Xa
neiro de 1995. Os líderes europeus non 
se poñen dacordo sobre quen debe ocu
par o cargo de Delors e as negociacións 
sofriron un atranco ainda maior cando o 
primeiro ministro británico, John Major, 
puxo un veto sobre a posíbel eleición do 
belga Jean-Luc Dehaene, que é apoiado 
pola Franza e a Alemaña.+ 

• PSOE, BNG e CDS 
acordan obras 
para Ourense 

O pacto municipal entre PSOE, BNG e 
CDS permitirá que Ourense acometa un 
ambicioso plano de obras por un valor 
de 1.150 millóns de pesetas. Para isto 
será preciso recorrer a financiamento a 
meio de crédito, polo que as tres forzas 
asinaron un protocolo. O PSOE tivo que 

,garantirlle ao BNG o estabelecemento 
dun sistema de adxudicación de obras 
verdadeiramente transparente.• 
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RECONVERSIÓN AGRÁRIA 

CCLL pergúntase por que se fai en Lugo e non en Ourense ou Pontevedra 

Temen que o Rexistro vitivinícola 
sirva para o estabelecimento de cuotas 
• FRANCISCO ARRIZADO / LUGO 

O viño galego xa entrou 
na normativa europea. Un 
Regulamento do Consello 
da CEE de 1986 relativo 
ao estabelecimento do 
Rexistro Vitícola 
Comunitário e o 
Regulamento da Comisión 
de 1987 estabelece as 
modalidades de 
aplicación. Galiza será 
rexistrada finca a finca e 
algunhas forzas ten , .;n 
que este censo seña 
utilizado co fin de abrigar 
a reducir a produción. 

"Considérase que o Rexistro é 
necesário para obter informa
cións sobre o potencial e evolu
ción da produción e mais para 
garantir o bon funcionamento da 
organización comun do mercado 
vitivícola". A CEE deuse un pra
zo de seis anos paa poñelo en 
prática, e preveu "a actualiza
ción permanente e a comproba
ción regular desa actualización". 

A CEE valorou a operación en 
59 millóns de ECUS, financian
do o 50% dos custos efectivos. 
Os estados membros poderán 
utilizar o Rexistro con fins penais 
e fiscais. Os Viticultores non de
berán obstaculizar a feitura do 
censo e terán que proporcionar 
todos os informes necesários 
para a aplicación do Regula
mento. Na lista de informacións 
priman as obrigatórias (39) so
bre as facultativas (29) . Repara 
moito en saber quen leva a viña 
(directamente, en arrendamento 
ou aparceria) e a superfície (cul
tivada ou abandonada) . 

Mapa finca a finca 

de Agricultura, Fernández Liña
res, afirma que en Lugo e Ou
rense os traballos do Catastro 
vitivinícola español remataron 
no ano 80 . "lsto xa nos daba 
uns dados relativamente fiábeis 
de província e concello , pero 
non dunha finca determinada 
como no caso do Rexistro euro
peu que estamos a facer". 

Precisou que "en Galiza ternos 
superfície de viñedo moi esca
sa. Son viños de calidade que, 
promocionándoos minimamen
te , non deberian de ter proble
mas". Para Xosé Manuel Puga, 
das CCLL, "parece preocupante 
que se lle insinue á xente que 
este carné posibilitaria a conce
sión de axudas. A CEE non pre
vé iso. En todo caso, coñecer o 
potencial vitícola de Lugo paré
cenos correcto sempre que se 
faga dun xeito favorábel". 

Segundo o representante do Mi
nistério , "este carné prexuízo 
non trai nengun". CCLL, aponlle 
que "o SENPA teria de explicar 
por que se fai isto en Lugo e 
non en Ourense e Pontevedra 
con máis hectáreas de viñedo". 
Semella que industriais e políti
cos de Ourense e Pontevedra 
déronse máis presa en solicitar 
a "denominación de orixe". 

No caso de Lugo, Fernández 
Liñares, sinala que "a clasifica
ción viños da Terra quizá sexa 
extensa dabondo en superfície 
e puder levar consigo que sexa 
heteroxénea a calidade dos vi
ño s. Poderia ser que , nunha 
mesma zona, parte do território 
derivar nunha Denominación 
de Orixe e, outra, en Viños da 
Terra". 

Esta situación , para X.M. Puga 
supón que ''toda a província de 
Lugo careza de denominación 
de orixe, ao contrário de Ouren
se. Seria conflitivo, politicamen
te, decretar un arrinque do viñe
do". 

Política de arrinque 

En Lugo, desde o ano 92, ven 
traballando a Empresa Ardeno
eta na conferación das fichas 
nas que se baseará o "carné do 
viñedo". Utilizaron, a máis do 
Catastro, elementos gráficos 
por voos especiais e planos ela
borados dixitalmente con orde
nador. Parece que se trata de 
contrastar os dados de titulari
dade das viñas. Comezaron nas . 
parróquias de Taboada, O Pára
mo e Ribas do Sil. Cantan re
matar polo Outono, nos trece 
Concellos con viñedo que hai 
en Lugo. O Director Provincial 

A política de arrinque segue vi
xente. Concretamente, para as 
viñas híbridas, a Xunta tíñaa pe
ro non a aplica. Na zona do 
Ulla, de sempre tomouse augar
dente de moita sona, feita con 
uvas destacaste. Tamén o viño, 
chamado tipo catalán. Hai uns 
dez anos polemizárase sobre da 
conveniéncia, para a saúde, do 
viño feito con uvas híbridas. As 

subvencións non abondaron. 
Para Fernández Liñares "as me
didas das viñas, en Lugo, supo
rian unha subvención cativa 

fronte ao que significa de cariño 
para a persoa que a pode dei
xar, en herdanza, a filias ou ne
tos. A máis que, xa de promo-

cionar o turismo rural, mellor se
rá que non se destruan esas 
paisaxes de viñedos por catre 
pesetas da CEE.+ 
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ECOLOXÍA E PROGRESO 

Afirman que o governo local só ten en canta os intereses da construción 

Oposición en Lugo á ubicación do novo campo da feira 
• FRANCISCO ARRIZADO / LUGO can nervosismo. Xan Carlos aportar os terreos". GEL 30. Falta determinar a asig- deu o Concello. Non ternos ou-

Teixeiro, xerente da Fundación, nación da Cámara de Comércio tros". "O importante, engade 
O pasado dia 29, a advertiu que, "de seguir coas A Plataforma, que dubida de tal por terse integrado hai pouco. García Díez, non é dicer non a 

Plataforma pro-Miño, protestas, en terreos privados, determinación, critica "que se isto, senón tomar postura pola 
tomarían accións legais". A Poli- estexan enterrando 300 millóns, O Cuartel de Garabolos actuación concreta, unha vez organizou a segunda cia identificou xa a 47 persoas. na operación de movimento de como alternativa que a coñezamos e se vexa o 

Marcha pala saúde do rio. Os manifestantes queren, pola terras, cartos que, a bon seguro, que ten realmente de impacto 
Houbo participantes a pé, sua parte, seren recebidos polo aporta a Deputación''. Plataforma e oposición municipal que se poda correxir''. 
en pirágua, balsa, Conselleiro de lndústria, Confe- propoñen, como alternativa de 

bicicleta e a cabalo. deración Hidrográfica e Alcalde. Cando se constituira a Funda- ubicación, o Cuartel de Garabo- O Alcalde negouse a discutir, 

Antes, os dias 21, 22 e 
Este comprometeuse a recebe- ción, en Decembro de 1992, a los e outras instalacións militares nen expor sequera, unha moción 
los sempre que estivese presen- máis dos terreos de cesión mu- perto do Polígono Industrial do do BNG sobre a Feira. Os nacio-

23, membros da te Guillermo Sánchez Yilariño, nicipal, a Deputación aportara Ceao, ferrocarril e Autovía. nalista teñen indícios razoábeis 
Plataforma plantáranse Presidente da GEL,. e da Funda- 300 millóns, a Xunta 1.000 e a de que a Feira colleu máis me-
diante das máquinas que ción. De non haber resposta, García Díez, por parte do gover- tros dos que figuraban no escrito 

realizan a explanación, volverán paralisar as máquinas. no municipal , replica que "no de cesión do Concello. Por tal 
seu momento, a Fundación terá motivo apresentaron escritos de 

onde a Fundación pro- Nas beiras do Miño, conforme que apresentar un Plano Par- urxéncia demandando a vista do 
Fe_iras pretende instalar aos planos e maqueta, divulga- cial, onda o Miño, para ubicar a expedente e mais a licéncia re-
xa no vindeiro San dos meses atrás, preténdese fa~ Feira. De momento non hai cente de explanación de ter ras . 
Froilán. cer a Feira permanente de Lugo, nada. Falar xa de agresións ao 

Todo pola construción nuns terreas de 82.000 m2
. 

P1ataforma e 
rio, de impactos brutais e outro 

A máis da Plataforma cidadá que tipo de calificativos que ternos 
ven loitando pola conservación Xa se están a remover 1.000 escoitado estes dias, é prematu- Os casos do Gran Teatro, Con-
do Miño, no concello é o BNG m3 de terra. García Díez, pri- -oposición municipal ro ". Pero García Díez parece servatório , Feira Exposición , 
quen se significou máis na oposi- meiro Tenente de Alcalde, afir- abrir camiño ao dicer que "os ci- etc., denotan que en Lugo só 
ción, se ben no último mes tamén ma que se trata de "ubicar propoñen, como dadáns de Lugo non utilizaban priman intereses de cons1rución. 
se sumou a esta postura a CNG. unha carpa ou algo semellante, eses terreos, tal e como están. E todo interrelacionado. Un con-
O PSOE mantén unha atitude ·de marieira provisória, para o alternativa, o Permanecían a barbeito, a horta vénio da Alcaldía coa Campsa, 
menos belixerante. Este último vindeiro San Froilán". Contodo cuartel de ou ao que fose. Está pior hoxe criticado pola oposición, permití-
partido bota en falta un proxecto aclarou que· "esta Corporación do que poda estalo logo". rá a instalación de tres novas 
que considera máis ambicioso e herdou uns terreas calificados Garabolos e outras gasolineiras no casco urbano. 
que fora elaborado cando na para ubicación do recinto feiral. A GEL ten manifestado pala sua Unha delas, precisamente ao pé 
Xunta governaba o tripartido. Non hai outros alternativos. O instalacións -banda que "xa sabemos que o da circunvalación da Radial VI , 

Concello tiña o compromiso, 
militares. 

BNG ten outra alternativa, pero frente da pretendida ubicación 
As acción da Plataforma prevo- coa Fundación prn-Feiras, de estes son os terreas que nos da Feira Exposición.+ 

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

O PROXECTO COMUN 

Polo que se transloce de todo o que irnos 
lende hai quen se folgaria de que o BNG 
medrase unicamente por pura reprodu
ción endogámica. Seria como enchosalo 
nun ghetto. Pero, xa se sabe, o creci
mento e a consolidación dunha forma
ción política non é función da dilatación · 
do seu núcleo inicial, senón da forza con
movedora do seu ideário. Cando o ideá-

. rio cóncorda co que a sociedade ere ' SO
. ·-bre si .mesma e, coque-agarda do seu fu-

. tura -históri~o, pode levarlle tempo, ·pero 
· aéaba _ por ·perme~bilizar todos os s~cto
,, ·res ·do carpo social.- Daí-que a s.ua hi?tó
. ria veña ser a crónica -dun continuado 

proceso de adesións movidas pola forza 
integradora do proxecto político. 

O ideário de Roma, por pór un exemplo, 
· despois de agromar ·no Palatino, recebeu 
deseguida a incorporación das sete ca-

GUSTAVO DOCAMPO 

munidades viciñas. Lago sumóuselle o 
núcleo do Quirinal e, sucesivamente, os 
diversos povos do Lacio, ate constituirse 
o "foedus latinum". E ainda que os pavos 
integrados 

concorrentes, incluso ideolóxicas. Porque 
ainda as ideoloxías deixen baleiros pala 
esquerda ou pola direita, son elas, xa se 
sabe, as que enchen de sentido un pro-

xecto plural 
como o de fa-

ao BNG no ghetto ideolóxico, sectário e 
subversivo, que veñen fabricando as for
zas dominantes. 

mantiveron a 
sua identidade, 
a federación la
tina acertou a 
conformar unha 
"unidade de ac-

- - - - ·- - - - - - - - - cer pátria. 

O engadelo avanea. Xa poucos acreditan 
no Bloque intolerante, excluinte, violento , 
anancástico .. . desfarrapado e melenudo. 
Van caindo da burra moitos Saulos de 
Tarso camiño dos madriles e non é por 
milagre. Só compre decatarse de que a 
maioria de idade, a da emancipación, ha
nos chegar a todos cando Galiza acade a 
execución do seu próprio proxecto colec
tivo. Entón seremos xente e cantará o 
poeta: "Fecisti patriam diversis gentibus 
unam ... " porque para facermos pátria o 
que compre é excluirnos de calquer ex
clusión.+ 

. ción" como non 
tivo comparan
za na história . 

Se val"Sr como 
exemplo, e ·sal-

'Non hai outra razón que 
explique o fracaso · do cinto 

sanitário co que se tenta 
illar ao BNG no ghetto'. 

Asi é como se 
entende que a 
xente acerte a 
ver no "proxec
to comun " do 
BNG a cristali
zación colectiva 
do seu próprio 

vando as distáncias, isto quer dicer que 
un ideário pode ter semellante poder de 
integración como para ser quen de har
monizar as moitas diferéncias das ·forzas 

ideário -facer 
a própria pátria- sen contraposición coa 
cor ideolóxica que cada quen defenda. E 
non hai outra razón que explique o fraca
so do cinto sanitário co que se tenta illar 
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A UTONOMIA E SEGURIDADE 

A inexisténcia da Policia Autonómica impede un carpo integral galega 

O futuro da policia galega 
en mans de Madrid e Catalunya 
A negociación entre o Ministério de Xustiza e Interior e 
a Generalitat de Cataluña para o traspaso a esa 
comunidade o mando funcional da policía e a sua 
integración nos Mossos d'Esquadra está a condicionar 
o futuro do sistema policial galega. Mentres o 

conselleiro do Interior, Manuel Diz Guedes, 
maniféstase preparado e expectante para a 
transferéncia das competéncias policiais, sindicatos de 
policía e partidos da oposición aseguran que a Xunta 
carece de modelo policial. 

A unidade da Policia adscrita á Xunta, composta por 302 axentes, ten atribucións moi reducidas 

• H.VIXANDE 

Galiza terá o modelo policial que 
determine Madrid. A Unidade da 
Policía adscrita á Xunta, 302 per
soas na actualidade, ten visos de 
servir de guia para a trasferéncia 
das competéncias policiais á Ga
liza. O mando funcional corres
ponderá á Xunta, pero a compe
téncia real estará en Madrid, de
núncia 0 Sindicato Unificado de 
Policia. Semellante deseño poli
cial -que se completa cun acor
de trianual prorrogábel cada dous 
anos e denunciábel por calquera 
das duas partes, Madrid e Com
postela-, deixa á Galiza deter
minada polo interese político do 
Governo central e limita a sua 
consolidación, aseoura o Sindica
to Unificado da PoTicia. "Ademais 
-explica o Bloque-, iso signifi
ca que pagaríamos a metade do 
que costa e o resto corresponde
ria a Madrid. Asi é moi caro, o ló
xico é que haxa transferéncias 
con orzamento". 

O próprio Diz 
Guedes recoñe
ceu que só ten 
disposición para 
respostar a cal
quer decisión que 
se asuma en Ma
drid . Os matices 
en canto ás posi
bilidade de futuro 
non foron comen
tados pola Con 
sellaria , ainda 
que un portavoz 

'A Xunta carece 
de modelo 
policial", 

dar porque non 
hai policia auto
nómica nen inte
rese por criala". 

"Se Cataluña con-
segue a dirección 
do Corpo de Poli
ci a , Galiza non 
quedará atrás", in~ 
dicaron._fontes da 

di o Sindicato 
Unificado 
de Policia Consellaria de In

terior. As mesmas 

da mesma ase-
gurou que a 
transferéncia ten que ir acompa
ñada de dotación económica 
dabondo. 

"Entendemos que, por operativi
dade, a policía autonómica ten 
que estar formada con persoal 
xa existente, ainda que eleito 
meiante unha selección prévia 
-aseguraba Emílio Celeiro, un 
dos responsábeis do SUP na 
Galiza-, pero iso non se vai 

fontes emarcan a 
cesión no modelo 
de Administración 

Unica enunciado por Manuel Fra
ga. A adscripción de todos os 
efectivos do Carpo á Galiza leva
ria consigo a perda de competén
cias dos Governos Civis en maté
ria de seguridade, agás o control 
de fronteiras e de armas. 

"Tal e como están as causas na 
actualidade a transferéncia vai 
provocar malestar no Carpo -
asegurou Emílio Celeiro-, se xa 

A. IGLESIAS 

hai un grande desbaraxuste cun 
plantel de 300 persoas, será moi
to maior co traspaso do 80% dos 
efectivos". O Sindicato Unificado 
de Policía ten denunciado en vá
rias ocasións a falta de rigor co 
que se xestiona a Unidade ads
crita á Xunta. "Nunca trataron de 
criar unha base policial séria -
criticou Celeiro-, todo foi de ca- . 
ra á galeria. A Xunta trata aos po-
1 icias como a vixiantes xurados, 
sen ánimo de sacalos á rua. Non 
hai unha política preventiva e os 
axentes actuan como equipas de 
asalto, respaldando o labor dos 
inspectores, nunca con iniciativa 
própria. Por exemplo, en casos 
como a inspección pesqueira a 
Policía Autonómica deberia ter 
unha presenza disuasória, pero 
non é asi. Da maneira que está 
organizado a policia perde a in
dependéncia". 

De todos xeitos, se prosperar o 
modelo policial deseñado polo _ 
ministério, Galiza contaría cun 

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

Catalunya impón a Madrid o seu modelo policial 
Mentres o Estado e a Generali
tat negócian un modelo policial 
que para Catalunya implica ne
cesariamente a policia integral, 
o Parlamento catalán tramita a 
Lei de Policía, que desenvolve 
un sistema de seguridade no 
que a Generalitat ten a máxima 
autoridade e os Mossos d'Es
quadra son o corpo nacional da 
policia de Catalunya. 

"O diálogo entre nós e o Estado 
é fluído -asegurou unha porta-

voz da consellaria de Governa
ción da Generalitat-, pero até o 
acorde estar totalmente perfila
do non irnos pronunciarnos". 

Contado, as filtracións indican 
que os Mossos d'Esquadra in
tegrarán a todos os policias 
que asi o desexen, preferente
mentea maioria. Haberá un pe
riodo de transición para quen 
non decida integrarse. A Poli
cia española que continue en 
Catalunya e non forme parte 

dos Mossos estará adscripta 
na etapa transitória á Generali
tat, segundo un deseño moi si
milar ao sistema galego actual. 

Queda por coñecerse o destino 
da Garda Civil, ainda que ciase 
por seguro que case todos os 
efectivos abandonan Catalunya, 
agás aqueles destinos relacio
nados con fronteiras e armas. 

A cuestión salarial non foi abor
dada até o momento, pero po-

de levar consigo unha grande 
cantidade de problemas, xa: 
que os Mossos d'Esquadra co
bran unhas 60.000 pesetas 
máis que os policías. 

En definitiva Catalunya, con 
acordo ou sen acordo, asume 
competéncias policiais plenas 
e se homologa ao País Basca, 
ainda que este ten un deseño 
policial totalmente autónomo , 
por canto todos os seus efecti
vos foron recrutados ex novo.+ 
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Corpo igual ao actual , denun
ciou o SUP. 

Galiza é exportadora de policias, 
e como tal non vai ter os mesmos 
problemas que o País Basco ou 
Cataluña cos axentes transferi
dos. O 95% dos policías que ope
ran na Galiza son galegas. "Os 
axentes proceden do pavo e non 
precisan dunha reciclaxe como 
sucede noutras zonas do Estado, 
están totalmente adaptados ao 
naso meio", explicou Celeiro. 

O BNG quer 
unha policía integral 

O PSOE galego ten un modelo 
policial distinto ao que ten o 
PSOE catalán. En Cataluña CiU 
e PSOE pactaron unha Lei de 
Policía, na Galiza os socialistas 
non definiron con precisión o 
seu modelo. 

O BNG expresou, através da 
opinión do deputado Alberte Xu
llo Rodríguez Feixoo, o desexo 
de que se trate dunha Policia In
tegral cuxa competéncia com
pleta estexa nas mans do Go~ 
verno galega, tal e como sucede 
no País Basca e en Cataluña. 
"A formación , o control total, o 
número de efectivos e os orza
mentos deben de estar total
mente adaptados á sociedade 
galega e sempre sobre o marco 
da soberania nacional", dixo o 
deputado do Bloque. 

De todos xeitos para o BNG o 
modelo non precisa dun recruta
mento de policías para o novo 
carpo, senón que se pode usar o 
persoal que hai na actualidade, 
"mais terán que pasar un ou dous 
anos pala Académia Galega de 
Seguridade para adaptarse á so
ciedade galega, xa que hai parti
cularidades distintas que en Es
paña, como a preponderáncia da 
sociedade rural ou O· vencella
mento da sociedade urbana coa 
rural", nesta cuestión Rodríguez 
Feixoo e Celeiro discrepan, pero 
coindiden en que as persoas que 
se incorporen á policía deberán 
cursar estudos na Académia Ga
lega de Seguridade durante un 
periodo de catro ou cinco anos. 

A respeito da língua, Emílio Ce
leiro entende .que hai policías 
galegas dabondo, ainda que su
xe ri u que debe modificarse a 
política lingüística da Xunta para 
motivar o seu uso entre a policia 
galega.+ 

Manuel Diz Guedes, Conselleiro do In
terior A. IGLESIAS 
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Manuel Mora 
'A campaña de Romay non é rigorosa, porque os condóns fallan' 
• XAN DOVAL·MERCHE V ÁZQUEZ 

Manuel Mora e Pita da 
Veiga preside a 
Federación Provincial 
coruñesa de Asociacións 
de Pais de Alunos. Nunha 
recente nota pública, esta 
asociación criticou a 
campaña da Consellaria 
de Sanidade na que 
recomendaba o uso do 
condón. Segundo a FAPA 
"moitos mozos son 
partidários da abstinéncia 
sexual -única via para 
evitar o contáxio da 
Sida~ e da fidelidade 
sexual no matrimónio". A 
FAPA agrupa a 32 
coléxios privados e a un 
público. 

Que teñen vostedes contra o 
preservativo que publicita Ro
may? 

Eu contra o preservativo non 
teño nada, pero na miña opinión, 
neste apartado a campaña da 
consellaria non é rigorosamente 
técnica, e daí sai a nasa protes
ta. Neste momento, segundo os 
pontos de vista da Organización 
Mundial da Saúde e outros orga
nismos, hai que dicer á xente, 
como forma para evitar o avan
ce da Sida, que procure non ser 
promíscua nos seus contactos 
sexuais, e si o é que saiba dos 
riscos e tome sempre precau
cións; que busque manter rela
cións estábeis con xente non 
contaxiada, e que, no caso de 
que esas relacións se produzan 
fara dunha parella se use sem
pre o condón. O preservativo 
mentén unha alta porcentaxe de 
efecitividade á hora de previr o. 
contáxio do SIDA. Orabén, aco
rre que, en función dos dados 
dun estudo realizado ao longo 
do 93, durante un ano de uso do 
preservativo por unha parella, 
este falla entre o 13 e 30 por 
cento das veces. E falla por pró
prio defecto do producto ou ben 
porque a xente nova é a que 
menos prática ten en usar pre
servativo, ou porque se utiliza 
dun xeito esporádico. Entón cla
ro, cando estamos a talar dunha 
enfermidade que non ten cura
ción, non podemos andarnos 
con histórias. 

Cre, logo, que non hai con
ciéncia social da gravidade da 
situación? 

O desenvolvimento na propaga
ción da Sida tense reducido en 
colectivos de homosexuais e 

drogadictos. Por que? Porque 
foron os colectivos que tomaron 
conciéncia dun problema que ti
ñan enriba e que souberon con
trolar. Sen embargo; entre os 
heterosexuais, tense notado un 
crecimento da propagación por 
non darse unha boa informa
ción. Olio, estamos a talar dun 
crecimento da Sida dun tres por 
cento hai cinco anos, seis por 
cento hai dous anos e un dez 
por cento actualmente. 

Pensan · que as lnstitucións 
sanitárias non informan co
rrectamente? 

Na campaña da que estamos a 
talar, non. No folleto da Conse
llaria de Sanidade, repartido pa
las esc_olas para uso dos profe
sores, pero que estes, en vários 
casos, distribuiron libremente 
aos alunas, dise simplesmente 
cando se informa de como pre
vir a Sida: " ... Cousa doada. As 
poucas vias de transmisión, co
rresponden poucas meqidas de 
precaución. Para impedir a posí
bel tra~nsmisión sexual hai que 
utilizar correctamente o preser
vativo ... A isto chámase sexo 
seguro". A causa non é tan sim
ples e por riba o que está a di
cerse . nesta campaña é falso. O 
mellar método para impedir o 
avance da Sida son as relacións 
estábeis e, se non tes ese tipo 
de relación, o uso do preservati
vo. Un preservativo homologa
do, non calquera. lsto hai que 
dicilo cando se está informando, 
porque é asi. O cal non quer di-

'Quizá pareza 
retrógrado pero 
pensando na 
saúde dos meus 
tillos teño que 
dicerlles, nen se 
che acorra. E no 
caso de que se 
che acorra, ten 
coidado'. 

cer que nós estexamos dicendo 
á xente como ten que actuar, 
pero si queremos abrigar ás ins
titucións a que informen con co
rrección, porque teñen a abriga 
de mirar pala saúde de todos .. 
independentemente do seu tipo 
de actividade sexual. 

· Vostedes representan a unha 
asociación de pais de alunas, 
que lle di a seu tillo? 

Quizá pareza retrógado, pero o 
tema é tan sério, tan sério, que 
pensando na saúde dos meus 
tillos, que quizá máis promís-

cuas neste asunto , pois teño 
que dicerlles, escoita, mira, nen 
se che acorra. E no caso de que 
se che acorra, ten coidado. 

Que pensa dos cativos e cati
vas que son marxinados nas 
escolas por seren portadores 
dos anticorpos da Sida? 

- Normalmente os cativos son 
portadores dos anticorpos, pero 
non teñen desenvolvida a enfer
midade. As porcentaxes de po
sibilidade de contáxio son tan 
ínfimas, tan ínfimas, que é ab
surdo calquer tipo de rexeita
mento na escala. 

Estamos a facer esta entre
vista no dia do orgullo gai, te
ñe n algun critério formado 
sobre a homosexualidade ou 
o lesbianismo? 

Creo que son dous grupos bas
tantes responsábeis nas suas 
relacións. 

Antes dixo que unha das for
mas de actuar para evitar con
traer a Sida era a de non man
ter relacións. Non haberia me
llor información para que se 
desexan facelo o fagan con se
gu ridade e responsabilidade? 

Si, iso é. Que de mantelas se 
faga con coñecimento de causa. 

Que opina do aborto, agora 
que se aprobou o aborto libre 
antes das doce semanas, 
pero pago? 

O aborto é unha das cuestións 
sobre as que sempre me neguei 
a pronunciarme, mentres non se 
escoite ao outro axente causan
te do embarazo. 

Vostede representa a unha 
asociación na que hai un bon 
número de centros de carácter 
relixioso. Como xulga as posi
ción s sexuais do Vaticano? 

Os nasos pontos de vista non 
son de todo coincidentes cos da 
lgrexa, xa llo comentamos nal
gunhas reunións. Nos dixémos
lle que os nasos critérios son de 
pais, e polo tanto, quizá teña
mos, uns enfoques máis realis
tas que os dunha persoa que 
senda home non é pai. 

Están a favor da educación 
sexual? 

Por suposto, unha educación 
sexual, dentro dunha educación 
para a saúde. Sempre tendo en 
conta que o principal axente na 
educación dun fillo son os pais. 

A FAPA está integrada na 
Concapa, da que é presidenta 
a moi conservadora Carmen 
Alvar. Coinciden coas expre
sións desta muller, ou, mellar 
dito, co colectivo de pais que 
a está a apoiar? 

Ese é un tema aparte. Os nosos 
pontos de vista non son real
mente homoxéneos. Entroutras 
razóns porque a presidente, 
Carmen Alvear, ten critérios to
talmente diferentes aos nasos. 
Ela non coincide coa imensa 
maioria dos pais porque defen
de uns critérios un pouco desfa
sados. Nos pretendemos varia a 
actual relación de forzas na di
rección da Concapa. 

Galiza atrasada 

Por que ere que Galiza é unha 
das comunidades con máís 
embarazos, non buscados, en 
adolescentes? 

É un problema cultural. A cultu
ra dache uns resortes para fun
cionar na vida e creo que aquí 
ternos un atraso cultural en rela
ción con outras comunidades. 

E as administracións están in
teresadas en solucionar esta 
situación? 

As administracións teñen tantos 
problemas para construir estra
das e conseguir pastos de tra
ballo que a educación deixa 
moito que desexar. As priorida
des para eles son outras, cando 
eu creo que non, que o prioritá
rio haberia de ser a educación.• 

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

Futbol, o espello da sociedade . 
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CELULOSAS, UN TIMO ENVENENADO 

Mália que o alcume de "cidade da Celulo
sa" veu deturpando os de "boa vila" e 
"capital das Rias Baixas", desde hai un 
tempo, milleiros de pontevedreses e pon
tevedresas xa nen durmen nen aturan as 
rodas do muiño celulósico. 

O complexo contaminante e ruinoso, im
posto pola forza ilegal da ditadura, pare
ce en vias de ser erradicado pola racio
nalidade democrática. O labor de con
cienciación da "Asociación pola Defensa 
da Ria" e doutras entidades e persoas 
está a alborear a emancipación irreversí
bel da cidadan ia. 

Xa que 
1 o g o , 
irnos de
morarnos 
nesta fa
c i a na 
económi
ca . No 
período 
1 9 8 9 -
1992, En
ce -em
presa do 
I.N .I. que 
na actua
lidad e 
ocupa 
820 em
pregados 
reparti
dos entre 
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nenan
do? 

Neutro 
p 1 ano 
anexo e 
comple
mentário, 
a ubica
ción de 
En ce-E I
n o s a 
causo u 
que en
tre cinco 
e sete 
mil famí
lias, se
gundo as 

ANXO IGLESIAS f o n t e s , 
deixasen 

Ence? Infinitas actividades produtivas xe
radoras de riqueza en cadea. Ainda que 
doutores ten a economia política, non 
nos resistimos a oferecer alguns exem
plos. Co diñeiro dilapidado pagaríanse 
setenta e cinco mil novecentos salários 
mínimos interprofisionais durante un ano; 
construiríanse dez mil vivencias sociais ; 
ofereceríase unha alternativa de viabili
dade real para todas as empresas gale
gas en crise; garantiríase carga de traba
llo para todos os estaleiros galegas, agás 
Bazán, durante máis de sete anos ... 

Ninguén, sexa científico, sexa cidadán in
formado, sexa político competente, discute 
arestora que Ence-Elnosa envenena a ria, 
contamina mentes e corpos e supón un 
perigo letal para decenas de miles de habi
tantes. Desnortadamente, dou~ nécios po-
1 íticos, que ocupan as carteiras de desin
dustrialización, desafinan en campaña elei
toral , momento no que as cantas dos ta
berneiros coinciden coas dos borrachos. 

No eido ecolóxico, pois, os dados son ca
tegóricos e definitivos. 

Huelva, Madrid e Pontevedra- investiu 
en reformas, disque tecnolóxicas, trinta e 
cinco mil millóns de pesetas 
(35.000.000.000). Pala sua banda, a Xun
ta de Galiza forneceulle máis de tres mil 
millóns de pesetas (3.000.000.000) por 
várias vias e para diversos usos. Até aqui, 
trinta e oito mil millóns de pesetas públi
cas derramadas, inúteis e irrecuperables. 

de viver do marisqueo e da pesca. Desde 
que está Ence, nengunha empresa im
portante se ubicou en Pontevedra. Os 
trinta e cinco mil millóns investidos en re
formas foron adxudicados á empresa 
basca do I.N.I. Babcock & Wilcox, o que 
inviabilizou a continuidade da sua homó
loga pontevedresa M.R.B.S.A., que con
taba con 256 traballadores fixos. No pa
sado ano, Ence rematou o proceso de 
rescisión de contratos estábeis a todas 
as empresas auxiliares de Pontevedra, 
incluída Zeltica de Montaxes que chega-

As perdas de Ence durante 1993 supe
ran a facturación anual de Feiraco que 
ten case sete mil cooperativistas. Igualan 
os beneficios , despois de impostas, que 
tivo no mesmo período Caixagalicia con 
dous mil seicentos cincuenta emprega
dos. Ultrapasan a suma de todos os pre
supostos municipais ordinários da totali
dade dos concellos d'a Ria de Ponteve
dra. Cada tres semanas de 1993, Ence 
perdeu exactamente a mesma cantidade 
de millóns que á investida pala Consella
ria de Educación na totalidade dos Insti
tutos de Bacharelato de Galiza durante o 
curso 93-94. 

DOS INVESTIME TOS ÁS PERDAS 

No cuatriénio 1990-1993, ás perdas de 
Ence ascenderon 
en números redon-

ra a ter máis de 30 
traballadores fixos. 

INDEMNIZACIÓN Tamén son cada día máis as xentes que 
teñen clara a ilegalidade do controvertido 
complexo industrial. Contravén toda nor
mativa europea, española, galega e local: 
ilegalidade da ubicación, presumíbel delito 
ecolóxico continuado, alarma social , pre
varicación certa das autoridades in-com
petentes no asunto. U-lo poder xudicial? 

dos a trinta e cinco _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Só a cobertura ideolóxica e social do 
Opus Dei, grupo no que militan a maioria 
dos dirixentes de Ence-Elnosa, a conver
sión de Galiza nun "ghetto" eucalipteiro 
decidida polo governo central e a Xunta, 
a pusilanimidade de Manuel Fraga e a 
inibición das autoridades sanitárias e xu
diciais explican a irracional continuidade 
do monstro poliédrico de Ence-Elnosa. 

O SOFISMA DO PO TOS DE TRABALLO 

mil novecentos mi-

'Entre investimentos e 
perdas, o I.N.I. 

destragou un total de 
75.900.000.000 de 

llóns de pesetas 
(35.900.000.000), 
aos que haberia 
que sumar arreciar 
de dous mil millóns 
de pesetas aboa
dos polos fundos 
de desemprego 
nas sucesivas re- pesetas que pagamos 
í~~~i~~sP~~:0:f~c~ todos os contribuintes'. 
Huelva e de Ponte
vedra. Só en 1993 
Ence perdeu once 

No período com
prendido entre os 
meses de Marzo de 
1993 e 1994, as 
cincocentas bateas 
da Ria de Ponteve
dra só puderon ex
traer o mexillón du
rante vinte dous 
dias, en contraste 
coas outras rias , 
onde se traballou 
entre cento setenta 
e cinco e douscen
tos vintedous di as ... 

Pero ainda fican persoas que, de boa fe 
e esquecendo que o direito ao pasto de 
traballo concreto non está por cima do di
reito colectivo á vida, reivindican a cari
dade no canto da xustiza: "O peche de 
Ence-Elnosa eliminaría a riqueza e os sa
lários que o complexo xera, o que prexu
dicaria a economía na ria e da cidade". 
Tal consideración é analoga á que postu-
1 ase o aumento da delincuéncia e a 
reinstauración da pena de marte porque 
criarían pastos de traballo de policías, 
gardas civis, axentes de seguridade e 
verdugos. 

mil oitocentos millóns de pesetas. U-los post os de traballo ... ? 

Se nos atemos ao princípio internacional 
de que "quen contamina paga", a débeda 
histórica que o I.N.I. e, subsidiariamente, o 
governo de Madrid ten coa povoación da 
Ria de Pontevedra resulta case inconmen
surábel. A reivindicación das indemniza
cións pertinentes debería sinalar a alba e 
o ronsel do "dia despois". Esta tarefa, ina
prazábel e ineludíbel, habería de ter na 
vangarda á Xunta, á Deputación, aos con
cellos, aos sindicatos, ademais das con
frarias e doutras asociacións directamente 
afectadas. Pero iso é outra história. A his
tória da véspera do dia despois.+ 

Asi pois, entre investimentos e perdas, o 
I.N.I. destragou un total de setenta e cin
co mil novecentos millóns de pesetas 
(75.900.000.000) que pagamos todos os 
contribuintes, para que nos sigan enve-

AS ODIOSAS COMPARACIÓNS 

Estamos diante dun sofisma que apre
senta como verdadeiro o que, segundo se 
ha tirar dos números e dos feítos, é falso. 

Que se poderia facer en tempo de crise 
cos setenta e cinco mil novecentos mi
llóns de pesetas públicas destragadas en 

FER .A :DO PÉREZ LOPEZ 

é membro da Aula Castelao de Filosofia 

Nalguns casos téñense producido explosións 

Defensa segue ·a ocultar o vertido de munición 
obsoleta en augas de Galiza 
•XAN DOVAL 

O Ministério de Defensa non es
tá a informar aos responsábeis 
governamentais de Meio Am
biente sobre o vertido secreto 
de munición obsoleta en distin
tos enclaves da costa. En Gali
za eses vertidos producíronse 
entre os pasados 18 e 29 de 
Abril, cando a patrulleira Atalaya 
guindou a mar catrocentas tone
ladas de munición frente ás cos
tas de Fisterra. Agárdase, se
gundo informou Greenpeace, o 
vertido doutras catrocentas. 

O mes de Marzo último, o minis
tro de Defensa, Julián García 
Vargas , recoñecia, nunha reu
nión a porta pechada da Comi~ 
sión de Defensa do Congreso, 
que estaban preparados os pla
nos para o vertido dunha consi
derábel cantidade de explosións 
ao mar. Así consta nun informe 

remitido pola organización eco
lox i sta ao Convénio de Oslo , 
que controla -e proibirá a partir 
do 95- o lanzamento de resí
duos industriais e deste tipo de 
material militar nas augas do 
Atlántico-Nordeste. A costa ga
lega é unha das zonas protexi
das por ese Convénio, e o Go
verno español é un dos asinan
tes do mesmo. Por mor do acor
de de Oslo todo país que vaia 
realizar vertidos nas augas pro
texidas ten que informar de an
temán e xustificar que non exis
te outra alternativa posíbel. O 
governo español non informou 
en nengun caso e deixou en evi
déncia á delegación da Secreta
ria de Meio Ambiente do Minis
tério de Obras Públicas, Trans
portes e Meio Ambiente, que, ao 
ser cuestionada, a semana pa
sada, na reunión conxunta das 
Convencións de Oslo e París -
encarregadas ambas as duas 

de regulamentar a contamina
ción do mar- polo lanzamento 
de munición en mal estado, tivo 
que limitarse a respostar cun 
"non se dispón de confirmación 
oficial sobre este asunto", ainda 
que, no mes de Maio, esa mes
ma Secretaria dirixiuse a Green
peace por escrito para afirmar 
que "se comparte a preocupa
ción polo posíbel vertido de mu
nicións militares ao mar". O Mi
nistério de Defensa non lle tiña 
facilitado información sobre as 
operacións que se levaron a ca
bo ou se están a levar no Medite
rráneo -e a quince quilómetros 
de Cartaxena-, no Estreito de 
Xibraltar -frente ás costas de 
Cádiz- e en augas de Galiza. 

Na citada comparecéncia a porta 
pecha do ministro de Defensa, 
este referiuse ao problema que 
se lle abria ao Exército de Terra 
por mor da existéncia de "máis de . 

cen millóns de unidades de dis
tintas municións, a maioria bom
bas de pequeno calibre, acumu
ladas durante anos e que perma
neceron armacenadas dunha for
ma non totalmente axeitada. 

do material afundido no mar. Ao 
mesmo tempo, indicábase que 
os vertidos militares ao océano 
son necesários pois a existéncia 
de bombas e munición en mal 
estado representan un perigo no 
seu actual armacenamento te- · 

Actividade contaminante rrestre. Desde o punto de vista 

O lanzamento ao mar deste tipo 
de material está recoñecido in
ternacionalmente como unha ac
tividade altamente contaminante 
do ecosistema mariño, pala pre
senza de metais pesados como 
chumbo ou mercúrio. A máis, é 
frecuente o uso de trinitrotolueno 
na fabricación de explosivos, un 
composto asociado a danos no 
sistema renal e hepático e a 
malformacións xenéticas. 

de Greenpeace estas duas afir
macións resultan contraditórias, 
e veñen confirmar os riscos das 
operacións da Armada. Nalgun 
caso, como denunciara Comi
sións Obreiras no ano 92, produ
círanse explosións no lugar dos 
vertidos frente ás costas de Cá
diz. Algunha destas explosións 
chegarian a producirse mentres 
se realizaban os traballos de lan
zamento á auga do material. Ta
mén se deron casos de mariñei
ros que estando a faenar nos 

Alguns oficiais do Ministério. de mares do Norte e Báltico, e ao 
Defensa indicaron en distintas ergueren as redes, comproba-
ocasións que as substáncias ban que tiñan pescado unha fer-
niáis .périgosas fóra'n' réti(a"d'a·s· . . m·os'a oofnha ae"bóri tám"año . • 



FÚTBOL-ESPECTÁCULO 

A selección española está imbüída do clima social dominante· 

Especular para conseguir resultados 
•PUCHEIRO 

Partido España-Bolívia. 
Faltan 7 minutos para 
rematar o partipo. España 
gaña por 3-1. A saída dun 
saque de esquina hai 
sete defensores na 
portaria de Zubizarreta e 
tan só 2 rematadores. Os 
demais xogadores sul
americanos están ao 
rexeite. A TV enfoca a 
Clemente. Move as mans 
como un entangarañado 
pretendendo colocar aos 
xogadores. Seté 
defensas marcando a 
dous dianteiros. Cando 
se viu!? 

Este_ cadro televisivo· pode con
cretar toda a andaina do selec
cionado do estado español, nos 
partidos da primeira fase ·do 
Car:npionato do Mundo do Esta
dos Unidos: 

Nos tres partidos xogados polo 
combinado español só habia un
ha obsesión: pasar a octavos de. 
final. A primeira idea era non 
perder con Corea do Sul. Unha 
derrota no primeiro partido faria 
case ·imposíbel a clasificación, 
pois haberia que gañarlle a Ale
maña. Tanto é asi que Clemen
te puxo en xogo un sistema de 

CAMBIOS NO LESTE . 

5-4-1. A relaxación despois de 
·conseguir dous goles en inferio
ridade numérica, trouxo consigo 
o empate duns asiáticos que ·sa
ben que os partidos hai que xo
galos 90 minutos, que é cando 
se contabilizan os goles. 

Contra Alemaña, Clemente 
apostou por un novo sistema. 
Puxo en xogo un 5-3-1-1 . O in
vento funcionoulle. A equipa xo
gou sen biortos astrinxentes até 
que se dedicaron a defender a 
renda dun gol. Cando empatou 
Alemaña, o fútbol español vol
touse a espabilar. A maioria dos 
meios encumiaron a Guardiola 
como o cerebro da equipa. 

Contra Bolívia abondaba o em
pate. Esa era a obsesión dos xo
gadores e tamén de Clemente. 
Volto.use a mudar o sistema, 
cunha alineación teóricamente 
máis ofensiva, pero . non funcio
no u. Semellaban ser uns rapa
ces no pátio dun coléxio todos 
detrás dun balón que daba estra
ños botes. Cando 0s-homes de 
Azkargorta ·atacaban todos se 
ian defender o resultado. · Cando 
pretendian atacar, era tanta a 
distáncia de todas os compoñen
tes da equipa até a área rival que 
non. daban chegado. Tivo que 
ser o árbitro o que regalase un 
penalti para traer un pouco de 
tranquilidade. Non duraría moito. 

Só mudaron as causas naqüe
les minutos que os xogadores, 

x'ayier. Clemente esforzase en que os membros da equipa española xoguen segun
do as suas instrucións. 

coa pelota nos pés, esqueceron · 
o resultado e o racionalismo de
fensivo. Botando man da irres
ponsabilidade e irracionalidade 
que hai en todo xogo, decidiron 
encarar a· meta contrária. Asi 
chegarian as boas ocasións de 
Goikoetxea e os goles de Cami
nero. Ambos ensalzados pala 
crítica, pésie a que· se saltaron o 
guión e a presión dos próprios 
compañeiros. 

Non son as tácticas de Clemen
te só as que atenazan o xogo da 
equipa española. Os próprios 
xogadores tiñan unha enorme 
presión que os abrigaba a pasar 
a primeira ronda. Non só polos 
seis millóns da pesetas que co
braron (se lle gañan a Suiza le
varán para o peto outros 
3.500.000 pesetas), senón polos 
próprios patrocinadores (Seat, 
TVE ... ) que verian recortadas 

considerabelmente as campa
ñas de imaxe, e con eles a totali
dade dos meios de comunica
ción que investiron neste Mun
dial máis de 1.000 millóns de pe
setas , e cuxos ingresos están 
relacionados en boa medida co 
tempo de permanéncia do selec
cionado español no campionato. 
Cando sexa eliminado a publici
dade descenderá un 70%. 

Por se fose pouco, confian nes
ta táctica de amarrar os resulta
dos e gañar cando faga falta. 
Como en Berlín , como en Sevi
lla contra Dinamarca. Ainda que 
sexa a última hora, mal e de pe
nalti . Nos próximos partidos, se 
os españoles vencen a Suiza 
podemos ollar cal é realmente o 
fútbol que poden pór en marcha 
unha das equipas millar paga
das do mundo, xuntamente coa 
lexión estranxeira do Brasil. A 
diferéncia é que os brasileiros 
consideran que xogar é o mellar 
xeito de gañar (en ltália, cando 
mudaron o seu xeito de evolu
cionar no campo, mostrándose 
máis defensivos , fracasaron) , 
mentres que os españoles están 
afagados da percepción social 
dominante, imposta polo felipis
mo: "para chegar a algo o millar 
é especular": eles especulan 
cos resultados . Até de agora foi
lles ben. O problema é sempre 
para os que non participan no 
xogo. Pero tamén Mário Conde, 
Roldán, Mariano Rúbio e De la 
Concha tiveron o seu ocaso.• 

O ·. pragmatismo, lema dos 
dous candidatos ucranianos 

En . Bielorrúsia gaña 
• # 

a nova xerac1on 
.. XULIO RIOS / ALEXIS ROMANOV . 

Ainda que non se deron a coñe
cer os dados definitivos dos· co
m ícios·, sábese que Ucránia vi
verá unha segunda volta ás pre
sidenciais o 1 O de Xullo próximo. 
Nengun dos candidatos obtivo a 
maioria absoluta dos votos emiti
dos. Os mellar situados son 
Kravchok e Kuchma, expresan
do unha certa preferéncia do 
eleitorado· por .candidatos moi 
experimentados e pouco ideolo- . 
xizados,· ainda que t~ñan á·s 

- suas raíces no feneCido.- .. réxime 
soviético. 

Con~~caÍóriá polémica 

As p.rim.eiras ele.iciórís .presiden
ciais efectuadas simultaneamen
te cos comícios municipais, en 
teoria, deberían culminar o pro
ceso de formación de órgaos do 
poder público de tqdos os níveis 
do novo · Estado soberano des
pois das antecipadas eleicións 
parlamentárias do Abril pasado. 

mica pouco acertada, podia re
coller moitos votos dese eleitora
d o que comunga coa idea do 
restabelecimento dos antigos la
zos económicos e dunha maior 
integración na CEI para que 
Ucránia poda saír da crise. 

Os prosoviéticos 
consolidados 
O ex-presidente do Parlamento, 

Sen embargo houbo "bastante lván Plit.¡sch, podia gañar. votos 
oposición á eleición do Presi- preferentemente entre a xente 

·.dente nestes termos;· A voz máis do _camp_q, ond.e conserva un 
. contrária a ·eses comícios· proce- · certo carisma como persoa afá, 
deu do actual Presidente, Leo-· bel e popular, virtudes acredita-

... nid.:M·. :Kravchok. Alegaba que das durante as transmisións te-
Os resultados dbs comícios pu- na;·crHica situación que vive o levisivas·das sesións do primeiro 

•X. R. 

En Bielorrúxia produciuse a sur
pesa. As eleicións presidenciais 
celebráronse o Xoves dia 23 de 
Xuño é a prática totalidade dos 
observadores sinalaban a Via
cheslav Kébich, o actual primeiro 
ministro, como favorito . Mesmo 
porfiábase qaue non haberia ne
cesidade dunha segunda volta. 
Sen embargo foi Alexandr Luka
senko quen obtivo un esmaga
dor trunfo, situándose a menos 
de cinco pontos da. maioria ab
soluta ·necesária para ser procla
mado vencedor, haberá pois un
ha segunda volta que pr:omete 
ser enormemente discutida. 

xeron de manifesto· a -mesma país, tanto económica como po- Parlamento-ucraniano. O actual 
división que se observou nas liticamente, cando no Parlamen- presidente do Parlamento Ale- Segundo alguns, un Estado sen 
eleicións xerais de Abril. · O to·máis de cen. escanos seguen xander Moroz, líder do Partido nación, Bielorrúsia é o único dos 
Oeste e a ·capital prefiren ;un .. .- sen se-ocupar, ·incapacitado p·o- . Socialista de .. tendéncia ideolóxi- novas Estados xurdidos ·da ar.iti-

.. · 'Candrdato comprometido coa ·-,· lo mesmo para emitir:leis consti- · ca .- soviética,.. .ostenta ·unha .posi- · ga-URSS que· non-~submeteu a 
i9a da :soberania de Ucránia, ~tucionais (por ·falta ·de quornm .. ctón moi cqnsolidada: O··Seu par- . referendo a declaración de inde-
neste casp a Kravcho~. un· poH- SLJficiente), e en tanto non· exista. · tido controla case urí-tércio dos pendéncia .. certamente, a ·tan-
tico:· po~ibi,lista e eon>moita: ca- unfía .leí sobre as cbmpeténcias .. es.canos, "e•,podia contar,, á r:afz. . ciéncia nacionál neste paí:s é 
pacidade de manobrá: En cám- do P'residente, poderia producfr.- dos •seus planteameotos de ;i<us~ . moi f~ble, e ·son· moitos os que . 
bio, o Leste e: o Sf.11 optan por - se un facio de podér. - · ; · . tiza social, cun vasto apoio por. aseguran que en nengun mo-
un administrador duro, Kuch~ "_, · parte de xente maior e represen- mento se lle pasou pola cabeza 
ma, con enfoques · puramente Sen embargo Kravchuk apre- ·tantes ·dautros sectores negati- aos seus drrixentes prnclamar 
econ(>micos,- partJdário decidido sentou a sua carn;1idatura desá- vamente afectados pala deficien~ s·obe'rania algunhá. .É a ·primeira 
dunha maior. unión con- Rúsia . .. · · fiandti a outros ·se·is candidatos. - .. te _ xestión ·económica .e .política vez· na -sua história que dispón . 

... · Sé-~ste ~gaña na votaeión do 1 O Éntre eles· só tres ~tiñan algunhas dós act~ais ·govemantes. ·. d-un Estado pí'ó'prio, ·resuHado 
de' Xullo tarase máis profunda posibilidades se aceeder á máxi- . das cir·cunstáncias' en qu.e se 
esa división con consectJéncia -ma dirección-do país. O ex direo-·, Con menos posibilidades campe- produeiu a desir:itegración· da 
dificilmente previsíbeis. Se tor dunha grande empresa da in- tian tamén Volodym.yr Langvyl, . URSS. 
trunfa Kravchok, conservarase dústria militar, Leonid Kuchma, ex vice-primeiro ministro e pro-
a estabilidade relativa actual, apesar de ter fracasado o pasa- motor de reformas económicas 
pero aprazaranse urxidos pala do ano como primeiro ministro de corte ocidental, e Petro Palan-
maioria dos ucranianos. · · · realizando unha·xestfón eeonó- chuk,·ministro de educación.• . 

Dependéncia enerxética 

Conscient~ das.-suas. próprias li-

mitacións e condicionantes cun
ha minoria rusa do 13%, extre
ma dependéncia enerxética de 
Moscova, e a própria fraxilidade 
da sua configuración nacional
estatal) , Minsk, diferenciándose 
marcadamente da política se
guida por Kiev, sempre apostou 
pala integración con Rúsia e os 
demais países da CEI . Exem
plos desta política son a renúni
ca praticamente incondicional 
ás armas nucleares, a participa
ción na criación das forzas de 
interposición da CEI, e asinatu
ra do tratado de seguridade co
lectiva, e igualmente, a aceita
ción do rublo ruso como a sua 
moeda oficial. Submetidos á po
lítica monetária e de defensa de 
Moscova obtén, a cámbio, cer
tas preferéncias significativas 
como ,a compra de petróleo ru
so a· un, valor ir:iferior aos -prezos · 
mundiais. A recesión económi
ca en Bielorrúsia é ··menos pro
funda que neutras ex repúblicas 
soviéticas. · . .. . 

De producirse definitivamente -a 
eleición de Lukasenko non se 
agardan cámbios nesta orienta-· 
ción ' básioa da pol.ítica-biel.orru
sa: Pero .si poderia indicar o co-

: mezo dunha nova etapa.na que 
os vellos dirixentes, detentado
res ainda de importantes resor-

". tes do poder, deben deixar paso 
a unha nova xeración. Un proce
so que anúncia ser inevitabel
mente conflitivo .. t .. · ., . 
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A CRISE DA SANIDADE l ATINOAMERICA A FERVER 

O golpe de Caldera é a pri.meira -renúncia aos acordes 
do GATT no continente 

Venezuela deserta· do liberálismo 
económico despois de vinte anos de 

• # 

saqueo e corrupc1on 
• G.L.T. 

O golpe de Estado que 
en ven de dar o presidente de 
<t 
¡g Venezuela representa a 
~ primeira deserción 
~ latinoamericana dos 

tor Lething, da Orgaización Mun
dial da Saúde que denunciaba en 
Venezuela níveis de desnutrición 
semellantes aos da Etiópia ou ou
tros paises da Africa. 

Riqueza evaporada 

tres no 81 o 25 por cento máis 
pobre recibia o 8,3 da renda, en 
1986 esta participación baixa á 
7,6; no entanto, o 25 por cento 
máis rico levantaba no 81 o 49,8 
da renda e no 86 subia ao 52,3. 
Nos anos seguintes esta situa
ción agrávase progresivamente. 

z 
<t Acordos 1 nternacionais 

As vacacións do persoal e o aforro, deixando sen cobrir as substitucións, explican sobre Tarifas 
a inactividade do 10 % das camas do Sergas. 

A Comisión Económica para 
América Latina di que durante a 
década dos 80 a aplicación de 
forma indiscriminada das políti
cas de axuste esixidas polo FMI 
result9u nun aumento especta
cular da pobreza que en 1990 
atinxia un 46 por ceí!tO da povo
ación do continente. As terápias 
monetaristas procuraban cobrar 
prazos máximos da débeda ex
terna. Como consecuéncia des
ta política , o Produto Interior 
Bruto de Venezuela por habitan
te veuse~ abaixo. Arturo Lisiar 
Pietri sinalou que- Venezuela re
cibira case tres billóns de pese
tas da explotaciór) do petróleo 
entre o 73 e o 83 e que _resulta 
difícil comprender cómo a marxi
nalida<:le social, -a derrota da 
convivén-cia e pobr.eza podían. 
abrirse paso ás alancadas. -Un
ha parte da riqueza _nacional 
evaporárase. No entanto, men-

Hai quince dias , o governo de 
Caldera decretou a intervención 
en oito banéos. Non facian máis 
que cumprir unha parte do seu 
programa eleitoral e procurar 
deter a fuga de capitais. Ao ca
bo de moitos anos de retórica 
monetarista, o máis castigado 
do tecido social reacciona cunha 
sensibilidade a flor de pel a ca
da nova subida dos prezos. O 
atletismo financiero librecambis
ta promete noves horizontes ae 
riqueza, pero o que o asalariado 
sinte é que lle recortan a vida a 
cada céntimo que o bolívar bai
xa en relación co dólar que esta
ba. á par no ano _70 e xa está 
agora por 2000. 

Pésie ás grandes listas de espera 

Os hospitais galegos 
pecharán máis de 
500 camas no verán 
• MARIA ALONSO 

Os hospitais integrados 
na rede do Sergas 
sofrerán este ano, de 
xeito máis sensíbel que 
neutras ocasións, o 
descenso da actividade 
durante os meses do 
verán. As xeréncias dos 
distintos centros do 
Servizo Galega de Saúde 
teñen previsto pechar 
máis de 500 camas 
hospitalárias, diante da 
imposibilidade de cobrir a 
asisténcia co persoal de 
que dispoñen. 

Mália que a suspensión de fun
cionamento dalgunhas plantas 
de hospitalización ven sendo 
unha prática habitual de tempa
da na sanidade pública, esta se
rá a ocasión na que máis recur
sos se atopen tora de servizo , 
xa que ese médio milleiro de ca
mas representa o 1 O por cento 
das 5.480 que actualmente fun
cionan dependendo da Conse
llaria de Sanidade. 

A secretaria para Galiza do Sin
dicato de Enfermaría ( Satse), 
Carmen García Rivas , denun
ciou que esta organización ten 
confirmado xa polo de agora o 
peche durante os meses de ve
rán de catro plantas de hospitali
zación, cunha média de 40 ca
mas cada unha nos complexos 
hospitalários Juan Canalejo da 
Coruña e Xeral-Calde de Lugo. 
Estes centros dispoñen actual
mente de 1.086 e 622 camas, 
respectivamente. Por outra ban
da, está previsto que o Xeral de 
Galicía-Gil Casares, pertencente 
á área sanitária de Santiago, 
dispoña de 80 camas menos du
rante os meses do verán. Polo 
que atinxe ao C.ristal-Pinor de 
Ourense, contará con 32 menos . 
das 701 que funcionan actual
mente e o Hospital· Meixoeiro de 
Vigo pechará 34 de 395 que ten. 

Un caso un pouco especial é o 
do antigo policlí.nic;:o Cíes de Vi-

go, agora integrado no Hospital 
Xeral , xa que paralisará a única 
actividade que mantiña desde a 
reestruturación do seu funciona
mento e que consiste na aplica
ción dun programa de cirurxia 
rápida de curta estáncia co que 
se pretendía reducir a lista de 
espera da área sanitária. 

A responsábel do Satse mani
festou non ser capaz de com
prender como se podía decidir 
alegremente o peche temporal 
dun volume tan importante de 
camas hospitalárias, ao mesmo 
tempo que se coñecian os da
dos dunhas listas de espera pa
ra intervencións cirúrxicas que 
rondan as 30.000 persoas. 

García Rivas xustificou a deci
sión do Sergas na incapacidade 
para dispoñer do persoai nece
sári o para manter abertas al
gunhas plantas, debido ao inte
rese dos responsábeis sanitá
rios por aforrar cartos a costa de 
non facer as substitucións da 
xente que se atope de vaca
cións. lsto prodúcese mália as 
listas de contratacións tempo
rais controladas polo próprio 
Sergas e os sindicatos, nas que 
se atopan anotados centos de 
profisionais no paro. 

A Administración sanitária adoi
ta a asegurar cando se produce 
o peche temporal de camas que 
a demanda asistencial diminue 
considerabelmente durante a 
época do verán. Outras fontes, 
sen embargo sinalan que o in
cremento espectacular dos des
prazamentos e dos accidentes 
de tráfico, así como a necesida- . 
de de camas para anciáns fan 
medrar as necesidades. 

En termos xerais, nos meses de 
verán a cirurxia programada, ha
bitualmente supeditada a activi- . 
dade urxente, sofre unha impor
tante paralisación que se deixa 
sentir posteriormente no incre
mento das listas de espera. Nes
te caso é o peche das camas, e 
non a negativa dos pacientes a 
seren operados no verán, como 
asegura a Administración, o que 
ralentiza o funcionamento nos 
distintos ~ervizosJ:iospitalárips. + 

Alfandegárias e Comércio 
(GATT) asinados en 
Decembro pasado e a 
perda de confianza nas 
medidas liberais para sair 
do lameiro en que se 
move a economia do país 
desde os anos 80. 

Rafael Caldera deixou ver que a 
desfeita da .economía venezola- · 
na só podía amañarse coa inter
vención excepcional do Estado, 
a risco de meterse no labirinto 
da autarquía, o control de pre
zos e a perda de investimentos. 

Proibindo o cámbio do bolívar, 
Caldera manda aos internos a 
política de privatización é de freo 
á inflación imposta polo Fondo 
Monetário Internacional a Vene
zuela e a sua traducción interna 
en bancarrota, corrupción, paro 
e pobreza. Carlos Andrés Pérez, 
amigo persoal de Fel'ipe Gonzá- -
lez e admirador de Carlos Sol
chaga, levaba anos repetindo 
que todo o que fose apartarse 
da desregulación económica se
ria aumentar a probreza. 

Caldera representa unha marea 
de opinión que eré o contrário . 
Durante a sua campaña á presi
déncia, o disidente de Acción De
mocrática (ADC) deu a coñecer 
estudos realizados polo instituto 
Cendes que revelaban que máis. 
dun 65 por cento da povoación 
venezolana non ten ingresos 
abando para pagar as necesida
des elementais. E un escándalo a 
caida en picado dos indicativos 
de saúde. El Universal de Cara
cas citaba non hai moito ao doc- Rafael Caldera, presidente de Venezue!a. 

Despois· de toda un-ha época de 
desregulación e empobrece
mento a mans dos social-demo
cratas, un radieal da direita ten 
que se_r quen mova as armas 
contra a especulación e a liqui
dación acelerada do país. Ao 
garantir o -control de prezos so
bre os produtos de primeira .ne
cesidade, Caldera dixo que esta 
medida requería tamén a -sus
pensión de garantías, entre elas 
a fundamental da inviolabilidade 
do domicílio. '.'Só asi podemos 
sair dunha crise que non provo
camos nós, senón longos anos 
de cor~upción " . 

O estado de excepción danará 
os intentos de-Venezuela de en
ganchar ao país na política de 
turismo da área do Caribe ao 
tempo que porá en fuga o inves
ti mento extranxeiro. Venezuela 
fica outravolta soia co petróleo, 
a sua granc:le fonte de ingresos 
que para maior pre-ocupación 
cotízase estes dias á baixa en 
todo o mundo.• 

O 20 de Xuño o governo decretou o estado de emerxéncia-
- . 

Dous indíxenas mortos· .no Ecuador 
nas-protestas contra a nova lei agrária 
• VIPOR SIXTO SANXOSE/QUITO 

Desc;te o 15 de Maio os indíxe
nas do Ecµador protestan con 
incénd_ios, saqueos ~ bl:oqueos 
de estradas contra a a Lei de -
Desenvolvemento Agrário coa 
que lles queren tirar a .. proprieda
de da terra e o uso das fontes. 
Dous indíxenas foron asasina
dos mentres o Governo mantén 
o estado de excepción. . 

A.partir do tres de Xuño, _os ·indí- -
xenas proclamaron a desobe
diéncia civil contra da leí. O dia 
16 foi asasinado Manuel Mano
banda, de 24 anos. O 17 apre
cio u se un forte desabastece
mento dos mercados da zona 
andina. e .. en ;. c;lias sucesi.vps re-

petíronse os saqueo~ e os in
céncios na provincia de Cañar. 
Por disparps da policia, morreu 
r:ia cidade de Tambo o indíxena 
Manuel Llupa.. 

O día 20 de Xuño, o me.iran
de sindicalo dp país,'-- a Fron
te Unica de Traballadores 
( F U T) a m os o u o se u to t a·1 
respaldo ás medidas adopta
das pala Confederación de 
Nacionalidades- lndíxenas do 
Ecuacfor (CONA/E). 

Os indíxenas dinque a nova lei 
agrária amortiza un reparto pré
vio de terras e traslada o con
trol das augas a mans da vella 
oligarquía terratenente. Un arti-
go 9.~. ~~L ~t_a_b.le({e '-ª~ p9~! .b.ili-

dad.e de sustraer ás comunida
des indíxenas a propiedade da 
terra baixo o pretexto da explo
tación non a(<eitada. Estas te
rras foran repartidas nunha-re
forma anterior, están nas abas 
das montáñas é son de ruin ca
lidade .. Poi.a sua escasa renda
bilidade, moitos adxudicatários 
emigraran delas pero agora 
non están dispostos a que !le
las rouben. 

Outro motivo de protesta é -¡;i po
sibilidade legal de vender as te
rras cos manantios de auga. Ta
mén se levanta a CONAIE con
tra os préstamos condicionados 
para extensión agrária e os re
gulamentos dos cursos de capa-
citación.• .. , . . , . • 
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O presidente golpista califica de traidores aos defensores dos Direitos Humanos 

Fuiimori, virrei do Peru 
Mentirosos e traidores á pátria son alguns dos calificativos que o Governo do Peru 
adica aos membros das organizacións nacionais de Direitos Humanos, nunha 
campaña de desprestíxio e intimidación sen precedentes. O parlamento dominado 
polo presidente golpista, Alberto Fujimori emitiu incluso unha resolución na que se 
condena o traballo da Coordenadora nacional. Pablo Rojas e Daniel Camarero forman 
parte da Directiva da' Coordenadora de Organizacións de Direitos Humanos do. Peru, 
que nunha xeira por diversas cidades. europeas informan sobre a difícil situación 

. económica e social do seu país. Recentemente estiveron en Nuremberg e aquí 
recollemos a sua visión da realidade peruana. 

;~ .. •·· 
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• BEGOÑAMOA centaxe do orzamento nacional 
aos servizos básicos para evitar un 

Desde a sua eleición en 1990, Al- previsíbel estalido social . 
berta Fujimori implementou un pro
grama económico de corte neta
mente neoliberal que permitiu que 
o seu país se reincorporase ao sis
tema financeiro internacional, quer 
dicer, a receber os créditos condi
cionados do FMI e do Banco Mun
dial dos que fara 
afastado tras a ne-

O próximo ano celebraranse en 
Peru eleicións presidenciais e le
xislativas. Despois de permitir a re
eleición nunha nova Constitución 
que foi aprobada por unha cativa 
maioria, Fujimori prepárase para o 

continuismo frente 

gativa de Alán Gar- A esperanza 
cía a pagar a débe-
da externa nas 
condicións leoninas 
destes organismos. 
Despois do auto
golpe do 5 de Abril 
de 1992, a imposi
ción do programa 
Fujimori realizouse 
de maneira doada 
ao non existir opo
sición . Conseguiu
se unha significati
va redución da hi
perinflación que ac-

a un amplo abano 
de forzas oposito
ras que lanzan co
mo candidato á 
presidéncia ao ex 
Secretário Xeral 
da ONU , Xavier 
Pérez de Cuellar. 
Segundo os últi 
mos inquéritos , a 
popularidade de 
Fujimori que che
gou ao 80 por 
cento coa deten
ción de Abimael 
Guzmán , está 

tualmente está en 

póñena nun 
cámbio a raiz das 
eleicións do 
próximo ano que 
permita a criación 
dunha "Comisión 
da Verdade" 

agora entre un 40 
e un 50 por cento, 

menos do 3 por cento mensual, e 
a posta en marcha dun eficiente 
sistema tributário nun país no que 

praticamente empatado con Pé
rez de Cuellar. 

como en moitos outros de América Unha lexislación 
Latina non se acostuma a pagar antiterrorista 
impostas. 

A outra cara desta política econó
mica son os etragos que causa na 
maioria da povoación ; máis da me
tade vive no que oficialmente se 
recoñece como situación de extre
ma pobreza; o paro é xeralizado, 
unha grande parte da pequena e 
mediana empresa tivo que pechar 
e os servizos de Saúde e Educa
ción téñense deteriorado até tal 
ponto que o próprio FMI recomen
dou ao governo adicar maior por-

Abimael Guzman, lider de Sendero 
luminoso preso polo exército de Fujímorí 

que provoca terror 

En 1992 alcanzou o seu ponto 
máis alto a ofensiva de Sendero 
Luminoso, tanto pala cantidade co
mo pala contundéncia das suas ac
ción s, nomeadamente en Lima. 
Despois dese ano a violéncia políti
ca disminuiu apreciabelmente, fun
damentalmente por duas razóns. 

Por unha banda foi unha acción 
de base; a Coordenadora de Direi
tos Humanos tala até de centenas 
de miles de labregos que decidi 
ron armarse e enfrentarse directa-

r---------------------------------------------------

Un narco listo chamad 
Pésie ao significativo descenso 
cuantitativo da violéncia política, 
tanto de parte de Sendero Lumi
noso como dos militares rexis
trada nos dous últimos anos, 
nos primeiros meses do 94, so
bretodo en Marzo e Abril, as 
Forzas Armadas do Peru reali
zaron algunha das operacións 
máis sanguiñentas da guerra na 
zona Norte da Serra, na rexión 
selvática do Alto Huallaga. Entre 
as accións das que os organis
mos de Direitos Humanos teñen 
testemuñas presenciais, figura a 
incursión dunha patrulla no po
voado de Pingo Maria, no que 
foron asasinados 18 civis. En 
Bolsón Púchara rexistraronse 
bombardeos con foguetes des
de helicópteros que remataron 
con operacións por terra nas 
que os militares, segundo decla
racións das testemuñas, "mata
ban e queimaban todo o que 
atopaban ao seu paso". Tortu
ras , violacións de mulleres e ne
nas a asasinatos a sangue fria 
son relatados polos sobreviven
tes, como é o caso dunha muller 

que presenciou a marte do seu 
home -un membro da intelixén
cia militar na zona, marta polos 
seus próprios compañeiros que 
ignoraban o seu traballo- e ela 
mesma foi violada por quince 
soldados da patrulla. A muller 
apresentou unha denúncia na 
fiscalia do estado por eses feitos 
e a reiterada violación dunha ra
paza de 13 anos. 

En tres pequenas povoacións vi
ciñas calcúlanse entre cincuenta 
e sesenta os mortos civis. O 
exército proibiu a entrada na re
xión incluso á Cruz Vermella In
ternacional , e os feitos coñecen
se palas narracións dos que pu
deron fuxir da masacre. 

A versión oficial apresenta es
tas operacións como parte da 
loita contra o terrorismo e o 
narcotráfico, salientando a rela
ción existente entre Sendero 
Luminoso, os produtores da fo
lla de coca e os exportadores 
da pasta básica de coca. Se
gundo as informacións da Coor-
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mente con Sendero Luminoso nos 
Andes Centrais e Sulcentrais. 

O outro factor determinante foi a 
actuación do destacamento espe
cial antiterrorista, o Dincote que 
nun intenso traballo de lntelixén
cia e infiltración conseguiu a cap
tura de Guzmán e máis recente
mente, hai apenas quince días, a 
de Felipe Tenorio, xefe político
militar da zona Norte e responsá
bel dos atentados máis importan
tes de Sendero Luminoso. 

Como consecuéncia destes facto
res diminuiu a acción do Exército, 
que nos últimos anos deixou unha 
secuela de miles de desaparecidos 
e martas, a institucionalización da 
tortura e a presión constante sobre 
o campesiñado. Pero a diminución 
cuantitativa non significa o cámbio 
de métodos. As organizacións de 
Direitos Humanos veñen denun
ciando constantes desaparicións, 
asasinatos e torturas de parte das 
Forzas Armadas, amparadas nun
h a lexislación antiterrorista que 
permite a detención de calquer 
sospeitoso durante 15 días sen di
reito a un avogado ou a declara
ción da policía como proba indica!. 

Esta lexislación, que consta de 150 
leis foi apresentada por Fujimori ao 
Congreso en Novembro de 1991 e 
rexeitada na sua totalidade por un
ha razón central : as leis entregaban 
o control da loita antiterrorista total
mente nas mans das Forzas Arma
d as . Tras o Golpe de Estado, 
apoiado pala cúpula militar, o pa
quete é instaurado en menos de 
cinco días por un decreto presiden
cial. Desde aquela funcionan os '1ri
bunais sen rosto", os xuízos milita
res e as constantes condenas a ca
dea perpétua. A lei institucionaliza 
asimesmo o "Arrependimento". 
Desde o mesmo momento da sua 
detención, o sospeitoso de terroris
mo pode declararse "arrepentido" 
para conseguir unha redución da 
pena futura, pero ten que cumprir 
tres condicións: denunciar a outros 
(a lei non especifica número, pero a 
prática policial é exixir cando menos 
tres nomes), sinalar a ubicación dun 
depósito de armas e nalguns casos 
dar pistas que leven á detención 
dalgun dirixente senderista. 

Actu almente existen no Peru 7 
mil presos políticos, froito da le-
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Fujimori e Vargas Llosa, as duas cabezas da direita 

xislación antiterrorista, dos que o 
próprio Governo recoñece que se 
cadra mil cincocentos son total
mente inocentes. 

Un exemplo da aplicación da lexis
lación deuse hai pouco en Huacho, 
unha vila costeira no Norte do pa
ís, onde a Organización de Direitos 
Humanos organizou un acto de 
"reabilitación social" de duas per
soas, un home e unha muller que 
pasaron oito e seis meses na ca
dea, el por parecer-

contra a povoación" e por outra 
banda exixen tamén ao Governo 
que atenda outros Direitos Huma
nos dos peruanos, como o traballo, 
a saúde e a educación e que as 
violacións sexan investigadas e 
castigadas. 

A esperanza póñena nun cámbio 
a raíz das eleicións do próximo 
ano que permita primeiro facer 
xustiza e esclarecer todos os ca
sos de violación dos direitos hu-

man os en doce 
se á descrición que 
unha testemuña fi
xera dun dos parti
cipantes na coloca
ción dunha bomba, 
ela porque outra 
testemuña dixo que 
participara tamén 
"unha tal Ortega", 
apelido moi corren
te no Peru e que le
va tamén a muller. 

As organizacións 
de Direitos 

anos de guerra, 
através da cr ia
ción , coma neu
tros países latino
americanos, dun
ha "Comisión da 
Verdade " para 
que a paz sexa 
realmente "unha 
paz de vida base
ada na xustiza e 
non a paz dos ce
mitérios", en en
carar despois a 
máis grave se
cuela da violéncia 
política , o case 
un millón de des
prazados que ne-

Por unha paz 
con xustiza 
Nesta complicada 
situación , na que 
unha boa parte da 
povoación peruana 
atópase no fago 

Humanos veñen 
denunciando 
constantes 
desaparicións, 
asasinatos e · 
torturas de parte 
das Forzas 
Armadas 

cesitan un plano 
nacional que lles 

cruzado entre as Forzas Armadas 
e Sendero Luminoso, a aspiración 
dos organismos de Direitos Huma
nos é que a guerra contra o terro
rismo se faga "con medidas de in
telixencia militar, e non ca violéncia 

permita, ou ben reiniciar unha no
va vida nos lugares actuais de 
asentamento , ou ben voltar ás 
suas rexións de orixe e recompo
ner unha economía campesiña to
talmente devastada pala guerra.• 

------------------------------------------------------------------------------, 

Vaticano 
enadora de Direitos Humanos, 
certa esta relación , os sende-

istas tinan no Alto Huallaga o 

Unha muller 
presenciou a marte 
do seu home-
membro da 
intelixéncia militar a 
mans dos seus 
compañeiros que 
ignoraban o seu 
traballo- e ela 
mesma foi violada 

control da rede de narcotráfico, 
pero o que o Governo intenta 
tapar con esta campana é a 
moito máis amplia relación de 
médios e altos oficiais dos cha
mados "comandos político-mili
tares" que controlan o narcotrá
fico nas zonas de excepción, na 
sua maioria, produtoras da folla 
de coca. 

A extensa rede de corrupción e 
narcotráfico entre as Forzas Ar
madas saltou á luz pública ca 
detención hai poucos meses 
dun activo narco chamado "O 
Vaticano" que actuaba de inter
mediário tanto para Sendero co
ma para os militares . Nas suas 
primeiras declaracións "O Vati
cano" implica directamente aos 
xefes dos comandos, cando 
mensa desde o ano 89, e ven 
confirmar algunhas denúncias 
de oficiais médios que por esa 
causa foron pasados a retiro, un 
deles tivo incluso que fuxir do 
país ante as ameazas de marte 
por parte dos seus ex compa
ñeiros. 

Para evitar un xuízo civil contra 
o detido que sacaría á luz unha 
trama de corrupción ainda máis 
ampla, "O Vaticano" vai ser xul
gado por un tribunal militar acu
sado de colaborar con Sendero 
Luminoso. Porén, a cúpula mili
tar non pudo evitar que dian_te 
do escandalo, o Congreso no
mease unha comisión especial 
para investigar a relación naroc
tráfico-Forzas Armadas. Os re
sultados están por ver, pero no 
Perú é un segredo a voces que 
a corrupción atinxe a todos os 
poderes do Estado. Calcúlase 
que entre 800 e 1.000 millóns 
de dólares ingresados polos pa
ís, quer dicer, case un tércio do 
total das exportacións, corres
ponden ao narcotráfico. 

Na sua ambivalente política anti
drogas, o Governo dos Estados 
Unidos, como sanción contra o 
golpe de Fujimori , retirou os ra
dares instalados no Norte do pa
ís que permitían controlar o tráfi
co da coca transportada en avio
netas do Perú a Colómbia. • 

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

As trampas 

A NOSA TERRA 15 
Nº 628 -30 DE XUÑO DE 1994 

do liberalismo lingliístico 
A liberdade lingüística non pode existir sen igualdade. Eis a opinión 
que expresa o editorial do número 4,34 de lRIMIA baixo o título As 
trampas do liberalismo lingüstico. «Encheselle a boca a algúns, 
nunca distinguidos precisamente polo seu amor comprometido ao 
galega, con aquilo de que o conflito lingüístico é auga pasada. , 
que aquí cadaquén é moi libre de falar no que lle peta. ( ... ) Eles din 
que a xente escolla libremente. Pero, que pais de Galiza poden 
escoller para o seu filio unha escala que use predominantemente o 
galega para ensinar? Que televidente galega ten as mesmas 
posibilidades de escollar unha cadea en galega ou noutro idioma? 
que leitor galego as ten de leras obras mestras en galega? E o 
xornal? E ir de tendas? E ser atendido no médico, redactar o 
testamento, asistir a un curso de formación ocupacional etc? ( ... ) A 
auséncia de liberdade é o mal absoluto, pero a liberdade sen 
igualdade é unha trampa que favorece ao mellar situado. Sáben_o 
todos os ·movementos de emancipación que houbo na história.,, • 

A memória emigrante 
derramada 
Isaac Diaz Pardo advirte da erosión inexorábel que ameaza á 
memória emigrante na América. «Agora o Consello da Cultura quer 
RUIBAL facer unha espécie de 

inventário .do.que deixou a 
emigración comenta nunha 
entrevista· publicada no 
GAUCIA EN EL MUNDO de 28 
de Xuño-, pero cando isto se 
poña en marcha coido que 
por desgracia xa estará t0do 

. perdido. Hai moitísimo 
material ciscado por" aí, sen 
control , en más condicións. 
O tempo pasa e os 
emigrantes avellecen e 
perden forza e interese por 
esas: causas. Eu coñezo 
casos coma o de Arturo 
Cuadrado que ten unha 
valiosa obra sobre Galiza e 
os emigrantes, e atópase 
nunhas condicións persoais 

moi difíceis. Neses casos hai que tomar a iniciativa e traer todo ese 
material antes que se estrague e, ao mesmo tempo, compensar 
axeitadamente á família». Perguntado sobre a Federación de 
Empresários Galegas no Exterior, Diaz Pardo di: «Isa si que non é 
nada. Esa asociación non ten sentido, coido eu . Se algun real ven 
aquí, ven para mal. As veces veñen cousas que non nos interesan 
aquí. Todos sabemos que moitos empresários galegas adicáronse 
neses paises americanos á indústria do amor [casas de putas] e 
ese tipo de industrias non nos interesan aqui )) . O entrevistado 
remata: «Se hai empresários que sairon adiante ali , van continuar 
alí. Amais, os cartos van onde hai cartas; xeralmente non se moven 
por romanticismo».• 

Portugal, máis .lonxe 
da Europa do N arte 
Manuel Abreu critica no número 319 do FALC¡\o DO MINHo de 
Viana do Castelo, as consecuéncias da adesión á UE sobre a 
comarca vianense. «As cobaias somos nós. Foi o que aconteceu 
quando eles (os tecnócratas) puseran en execU<;áo as directrizes 
que acordaranm coa CE. Os seus efeitos foram terríveis para 
grande parte do nosso povo. No meio dun clima xerador de 
angústia, provocou-se a desertificac;áo dos nossos campos, 
resultante da ruína da agricultura, o encerramento de moitas 
indústrias, o desemprego, a fome ... Era velos empolgados coma 
ideia da integragáo, entusiasmados por terem ocasiáo de por em 
em execugáo as sonhadas medidas, a dizerem que as suas 
preconizadas políticas eram un desafio pos.to á capacidade do 
nosso pavo; que era urna política de choque. E como eles 
ludibriaram, o povo portugues, com aquelas loas, de que em breve 
o nosso nível de vida se ia equiparar ao dos povos ricos do Norte 
da Europa. Hoje verifica-se, segundo indicadores económicos, que 
de oito anos passados da nossa integragáo, é mais profunda a 
diferenga do nosso nível de vida en relagáo á eses pavos».• 



ESTRUTURAS AGRÁRIAS 

Xesus Garcia Calvo 
'Feiraco revolucionou en 25 anos as ideas no eido cooperativo' 
• ALFONSO EIRÉ 

. 

50.000 pesetas para que se dis
puxese nelas r:ia zona. O bispo e 
o delegado de Cáritas, acordaron 
facer un centro de Cáritas en Ne
greira e nomearme a min presi 
dente. A concentración parcelária 
cedeume uns terreas , do PPO 

'Feiraco naceu 
como célula 
promotora de 
acción social e 
integración 
colectiva' 

.conseguin uns cursos de promo
ción obreira ... Con estes tres fac
tores e con algo que se recolleu 
nas parróquias , construimos o 
centro interparroquial. Del nasce
ria logo a cooperativa. 

Esta vincu lación eclesial t raerí
alles problemas ... 

Pala estrada de 
Bertamiráns, cruzámonos 
con cinco camións cisterna 
de Feiraco. Tres camións 
de pienso circu laban diante 
de nós. Na sua lona tiñan 
roturado tamén o nome de 
Feiraco. Na Chancela seis 
rapaces en bicicleta lucían . 
camisetas de F~iraco. Ao 
outro lado do rio , as 
instalacións desta empresa 
outean a comarca. A 
cooperativa, que ven de 
cumprir 25 anosJ está 
omnipresente nu.nha 
comarca como a de 
Negrei ra .. que, en 25 anos 
pasou de se.r a máis 
deprimida do Estado a. 
unha das máis prósperas 
da Galiza. Xesús Garcia 
Calvo foi o impulsor. desta 
iniciativa que ainda 
continua a presidir. Para el 
os problemas do agrn 
galega son políticos "pois 
demostramos non só que 
podemos producir tanto e 
tan bó leite como calquer, 
senón duplicar as rendas 
desde 1985, mália as 
limitacións, de toda caste, 
que nos impuxeron". 

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

Feiraco nasceu hai 25 anos co·-

1 As Cuotas lácteas son o xenocídio · 
d·e_ Gali~a' 

mo unha idea de desenvolvi- No 1988 quixeron pór a andar 
mento integral que partiu máis .unha asociación de empresas 
de mentes ilustradas que dos . 1.. lácteas galegas. Por que non 
próprios labregos. Como con- : foi adiante ese proxecto? 
templa _ desde ~s Bodas. de Pra- ·, ·;;: . · 

- t~ aquela xesta~'ón? ·' J ·_ A' ide~ ·nasceu en P~iraco pasto 
. , ~ ... ~. \. :'~. :: ~qü9.: lrí~luse as cooperativas te-

Hab1a xente que non eran gan:de1.- · ; 1 füm ·un teitó moi limitativo ao 
ros ou labregos eotre os que im ~· '_ : ;co'Í:l tar:. só. co leite dos sócios 
pul~a~os Feiráco; algun médi~o ,- · 1 ·"poló que non podíamos desen ~ 
no,tano, advogado·, ~rego ... Af1r- volvernos máis. Había que po-
mabase que nada _tman que ver tenciar este desenvolvirriento 

.. . cos in~e~eses ?os homes d.o agro. mediante a integración. noutras 
Nas d1st1ntas epopas de- cnse, co- entidades de maio·r espectro . 
mo·en 1974, foi ~a~e o a~g~mento _ Tentamos facer unha superes-
fundamental qu~ se esgnm1a ~~n- trutura cooperativa, apüiándonos 

~ tra da_ cooperativa e contra mina. fun~famentalniente en Leymá, 
Que trveran pauto que ver coas co·ren e Feiraco. Mandadas as 
·explotacións agrári_as en si , non misivas apar~ceu ·na prensa que 
quer dicer que non estiveran inse- Leyma formara unha sociedade 
ridos na idea incial de Feiraco: cé- anónima cedéndolle o !;50% do 
lula promotora dunha acción so- ·seu património activo a Clas. Foi 
. cial e integradón col~ctiva que ao mesmo tempo, ainda. non ti-
non defende unicamente os inte- ñan constáncia deste proxecto 
reses gremiais dun sector. Os que tíñamos comezado. 
que podian facer millar de dinami
zadores desta integración eran os 
sectores que estaban máis ilustra
dos. Nunca logrei que moitos en
tendesen esta idea ao xeito. 

Puxéronlle o alcume a Feiraco 
de a cooperativa dos Xesuitas. 
A que viña? 

Os sócios de Feiraco e mes
mo a cooperativa tivo un pa
pel moi activo contra a Cuota 
Empresarial e contra da Cuo
ta Láctea. Feiraco foi o berce 
do sindicalismo agrário nacio
nalista, dalgun xeito. 

'0 que importa é o 
diñeiro que nós 
podemos xerar. 
Non aquel que nos 
dan para 
impedirnos 
producir' . 

nos queren impar. Ternos que 
ter capacidade de xerar diñeiro 
e dignificar a nosa·actividade na 
sociedad e . 

· As teorías que rexen en Madrid 
e Bruxelas pretenden que renun
ciemos a todo: ás indústrias, as 
matérias primas ... Nós quedare
mos para vender praias e mon
tes. Cando nas eleicións europe-

as se talaba dos cartas que nos 
apo rta a CE , cabreábame. O 
que importa é que ese diñeiro o 
podamos xenerar nós, non que 
nos dean ese diñeiro como pre
zo de compra para que non ac
tuemos nos seus mercados, per
xudicando as producións france
sas, alemanas ... Non podemos 
vender os nasos activos por un 
prezo en metálico. 

Este discurso coincide co dos 
sindicatos nacionalistas ... 

Sempre vimos con simpatia o 
que antes eran as Comis ións 
Labregas e hoxe son o Sindicato 
Labrego Galega. Non só desde 
o ponto de vista sindical, senón 
que foron os que tiveron unha vi
sión máis clara da problemática 
de Galiza, dos planteamentos 
económicos. Non é que haxa 
unha aproximación , senón que 
compartimos pontos de vista se
mellantes. 

Desde a Asociación Galega de 
Cooperativas parece como se 
se quixera contrapoñer coope
rativismo a sindicalismo ... 

Non teñen nada que ver. Cada 

Gonzalo de la Huerga era xuiz en 
Negreira, eu rexistador . Ambos 
formábamos parte da Comisión 
Local da Concentración Parcelá
ria e tíñamos pontos de vista moi 
distintos dos que sustentaban os 
técnicos. Había enfrontamentos 
que chegaron aos tribunais de 
xustiza. Chegaron, incluso, a mu
dar a lexislación para sacarlle po
deres ás comisión locais. 

Esas loitas foron enormemente un ten o seu campo específico. 
positivas. Actualmente estamos Un económico, en canto a ins-
ainda sen Cuotas. Feiraco está trumentalización, e outro reivin-
disposta a ter problemas con dicativo, en canto aos seus de-
quen sexa para non ter cuotas. reitos. A cooperativa se asume 
As cuotas son un xenocídio da un carácter reivindicativo é por-
povoación galega. Son a conde- 'Q que non ten quen cumpra este 
na á miséria da maior parte da ueren papel. Non gasto de certo sindi-
nosa xente. Non se lle pode li- impoñernOS unha calismo como Unións Agrárias 
mitar ao labrego a sua capaci- que desenvolveron u'n papel 
dade de subsisténcia. Tampou - economia de económico como as cooperati-
co non son partidár io dunha b .d. . , , vas. lso é desnaturalizar aos sin-
economia de subsidiación como SU SI 1ac1on . dicatos. + 
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No 1974 os cregos quixéronse 
facer danos da cooperativa. Di
xé n 11 es que os problema s do 
agro non se resolvian con paino
sos, que habia que realizar unha 
laboura social. Que non me es
torbaban os cregos , pero qu e 
non podian monopolizar a coo
perativa . Esta cr ise co incid iu 
cunha miña enfermidade e ten
taron dar un golpe contra o con
sello reitor e contra miña que es
taba na cama. 

Os xesuitas polo meio 

Pero despois houbo outra crise 
na que andaron os xesuitas po
lo meio, non si? 

Foi polo 1977-78. Promovérona 
sen razón nen motivo nengun. Ha
bía un tal Padre Amor, ao que lle 
tíñamos facilitado a laboura de ca
rácter benéfico, que se puxo con
tra miña xunto cos da sua orde. 
Foi tan grande a campaña que me 
botaron de presidente de UTECO 
na Coruña. De aquí non puderon, 
ainda que o tentaron tamén . 

Era a época da transición . Negá
rame a concorrer con Fraga ás 
eleicións, oferecíanme o número 
dous ... Tamén me neguei a ir con 
UCD. Viñéronse todos contra mi
ña , incluso .os socialistas que 
eran aos que máis simpatía lles ti
ña pero nunca me viran como un 
posíbel aliado. 

A idea de Feiraco conectaba 
dalgun xeito con aquela das or
ganizacións agrárias da zona 
que se puxeron en marcha an
tes de 1936, algunhas por gale
guistas como Pousa Antelo? 

Había moitas cooperativas de ca
rácter local e parroquial , pero non 
cumprian unha función positiva. 
non por falta de vontade, senón 
por ter análises non correctos. 
Fraccionaban moito máis o mer
cado, non cumprindo o verdadei
ro papel das cooperativas que é o 
de integrar ofertas e demandas 
para pór o acto mercantil nunha 
situación de xustiza. 

Estas cooperati vas traballaban 
sen capital e mercaban moi frac
cionadamente, polo que as dife
réncias de prezos non lles daban 
para facer fronte aos gastos que 
orixinaban. Por outra banda, da
ban pe á criación dun certo caci
quismo parroquial. 

Utilizamos as cooperativas locais 
como centros de distribución , es
tiveron moitos dos seus dirixentes 
nos órganos reiteres , pero estas 
cooperativas nunca demostraron 
a sua eficácia. Nunca lle prestei 
moita atención a histórias desta 
caste de cooperativas pero sei 
que incluso na Barcala, unha im
pulsada antes de 1936 por Pausa 
Antelo , exportaba carne a Madrid 
e Barcelona, época na que se ti 
ñan programado importaci óns 
cárnicas de Uruguai e Arxentina. 
Houbo unha forte contestación na 
Galiza, programándose este tipo 
de venta cooperativa para facerlle 
fronte . 

Cal é logo o conceito de co·ope· 
rativa co que nasceu Feiraco? 

Nós revolucionamos as ideas pre
existentes neste eido. Pensamo:., 
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que era necesário ter un capital 
próprio, con aportacións que po
den sofrer o quebranto da activi
dade mercantil. Ese capital per
mítenos operar como as demáis 
empresas, sen esquecer nen os 
fins nen os obxectivos da coope
rativa. Tamén podemos encauzar 
os benefícios que poderia ter a 
cooperativa na sua actividade, 
sen remunerar os capitais máis 
que nos prezos estipulados para 
o seu pago. 

Nos anos sesenta habia unha co
rrente moi importante sobre o de
senvolvimento dos pavos: Barra
ma , Gendarmais , Colenclair . .. 
Através destas leituras eu posi
cioneime contra dos Plans de De
sarrollo que estaba a pór en mar
cha López Rodó. Feiraco era un-
ha alternativa ao desenvolvimen
to franquista. 

Cal foi a relación de Feiraco 
crise con Uteco? A disociación de 
is po- ideas entre os dous proxectos 

foi o motivo das desavenén
cias? 

érona 
1. Ha-
1ue lle 
:ie ca
> con
orde. 
Je me 
fECO 
:ieron, 

Uteco-Coruña criouse precisa
mente despois de ver o éxito de 
Feiraco. Chamáronme logo para 
resolver os problemas de Uteco e 
penso que o logrei. Pero apare
ceron ciumes entre a parte Norte 
e a Sul da província. Non foi posí
bel coordenar as act ividades . 
Uteco era unha cooperativa de 
segundo grado, un pouco oficia
lista e de carácter administrativo
político, ainda asi podian marchar 
sincrónicamente . Pero habia a 
quen non lle conviña. Non houbo 

planteamentos diferenciados, se
nón unha loita entre a xente que 
promovera para os principais cá
rregos e máis eu. 

Pero hoxe existen ainda unhas 
diferéncias entre os proxectos 
que representan Leyma e Feira
co? 

Leyma tivo que renunciar á sua 
característica fundamental e xa 
non é unha cooperativa, senón 
unha sociedade anónima. A me
tade é de Central Leiteira Asturia
na, outra seudo-cooperativa ou 
agrupación sindical. A relación de 
Leyma con aqueles que lle apor
tan leite é tipicamente capitalista, 
xa non sei se a Corporación 
Agroalimentária, que ten o outro 
50% de Leyma, continua como 
cooperativa. Non coñezo a sua 
situación.+ 

'A1gúns dos nasos 
problemas viñeron 
por non querer 
comprometerme 
con UCD ou con 
AP' 
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'0 fracaso do grupo 
lácteo hai que 
imputarllo á Xunta' 
Cando se propuxo a constitu
ción do Grupo Lácteo Galega, 
por que Feiraco quedou á 
marxe? 

Desde a Xunta non contaron con 
Feiraco para nada ao comezo. 
Pensaban en Leyma, Clas, Reny 
Picot e as cooperativas , por 
exemplo Coren. Nen se nos ci
tou sequer a nengunha reunión. 
O grupo pensaban facelo con 
base en Lactária Española. Fra
casou porque esta idea non po
día ter éxito. 

Despois , tentaron crialo a parti 
res de Larsa. Aqui si que xa nos 
convidaron. Estaba Leyma, Fei
raco, Colaga e a Xunta. A idea 
que nos presentaron a nós foi a 
criación dun grupo. Pero non ti
ñan nen realizado as valoracións 
das distintas empresas. Non se 
sabia o que podian aportar se
quer cadaquén. Larsa que era? 
Canto património tiña? 

Ao ser as aportacións de patri
mónio, non de capital, obrigaría
nos a desaparecer como coope
rativa, transformándonos en so
ciedade anónima. Albergaban a 
idea de que cada un tivésemos o 
20% do capital do grupo, polo 
que nós ·ostentaríamos o 20% 
dunha empresa que posuiria 
pouco máis capital do que ternos 
nós hoxe. Para nós non tiña nen
gun benefício esta cooperación. 
Estamos a favor do grupo lácteo, 
pero mudando os critérios e as 
motivacións, non nas condicións 
que non querían impoñer desde 

a Xunta, afirmando que Feiraco 
era fundamental para a sua pos
ta en marcha. O fracaso foi da
queles que non souberon atopar 
a idea para que funcionase, non 
nos a. 

Pero verdadeiramente existía 
esa vontade política da posta 
en marcha dun grupo lácteo? 

Algunha vez dixen que semella
ban expedientes para cubrir un
ha determinada situación . Pero 
non podo facer afirmacións con
tunden tes sobre intencións. 
Penso que habia xente na Xunta 
que si quería crialo. Outra ... 

Agora constituiron un grupiño, 
nunha operación con diñeiro pú
blico para beneficio de Leyma e 
de Colaga. Pareceunos moi mal 
que mercasen a cooperativa d0. 
Xallas nun campo que é o naso 
ponto neurálxico. Significa- com
peténcia desleal con diñeiro de 

'A evolución do 
agro galega foi 
feita a expensas da 
comunidade' 

todos . Denunciamos este feíto mo un dos de maior calidade 
nunha circular que seica lles pa_- do mercado .e o mellor en pre-
receu moi mal a Fraga e aos de- · zo-calidade. 
mais. 

Por aquel tempo temén denun
ciaron que estaba a entrar soro 
para facer productos lácteos. 

Levamos incluso a denúncia a 
Bruxelas, pero o mais positivo toi 
o escándalo. A querela non se lle 
fixo caso. Séguese a consumir o 
mesmo. O leite francés co que 
están traballando certas indús
trias na Galiza, está moito máis 
caro que o naso, pero lago ven-

. den os productos máis baratos. 
Como xustificar. esta disparidade 
de prezos? Esa matéria non é 
pura. Hai que desconfiar dese 
leite concentrado importado, que 
pode traer unha parte de soro, 
secadra o 10%. Ao rexenerala é 
posíbel vendela a menor prezo. 
Non podo demostralo documen
talmente agora, pero é posibel 
que a explicación sexa esta. 

Estívose dicendo que habia 
que pechar as explotacións 
pois non podiamos competir 
pola mala calidade do noso 
leite. Resulta . que o leite de 
Feiraco está considerado pe
las revistas especializadas co-

. Cando no 1985 todc:is os meios 
. .oficiais, incluidos· os de comuni

cación, exaltaban as ~a'ntaxes . 
que fa ter a integración· na CE, 

· citaban que 0s españoles ian ter 
productos lácteos de miJlor cali
dade. Era para ·xustificar o erro 
da má entrada. Nos demostra- . 
mos que o nüso leite e tan bó 
como calquer. -

O naso problema non é _que non , 
podemos .producir ben e moito. 
Ademáis ternos a capacidade de 
adaptación e de asumir sistemas 

'Está a entrar soro 
da Franza que lago 
se vende como 
leite' 

de produción .moí evolucionados. 
Feira_po foi o gran motor da pro
dución láctea,, pasou"se nesta zo
na de ter_uíJ·h_á. vaca por hectárea 
e 1 .OOQ kg/ano, a tres vacas de 
4.QOO.kg vaca/qno ri? mesma ex
tensión de térra. Esta revolución 
foi, ·ademáis , feíta ~ expensas da 
própria comunidade. Pero en Eu
ropa a millora do agro fixérona 
na sua totalidade através da sub
sidiaCión. Aquí o sector agrícola 
e gandeiro estivo subsidi.ando o 
sector industrial. ·A1é o noso leite 
tiña un prezo qficial moi inferior 
que no resto do_ Estado. 

A produción sempre se nos veu 
limitando dun ou doutro xeito. 
Pero ainda asi, os sócios de 
F. ei raco pasaron de pro.d u ci r 
30.000 litros a 254.000 diários. 
Cando se tala dos prezos ternos 
que ver que en 1993 o prezo que 
ternos é o de 24 presetas/litro 
das de 1985. En 1985 o précio 
e.ra de 35,70. Este descenso é 
debido á entrada na CE. Pésie a 
esta política nefasta,-o naso gan
deiro foi capaz de contrarrestar 
os efectos negativos á base de 
racionalizar ao máximo a capaci
dade das explotacións , conse
guindo mellores rendas que en 
1985. Quen pode afirmar que 
non somos competitivos?• s pre

.amos 
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ANXO IGLESIAS 

A inflación 
MANUELCAO 

En tempos do socialismo real pensábase que era factíbel substituir 
os mercados por un oeseño de economía administrativa que, en 
base a critérios políticos, fixaria a cantidade de bens a producir, os 
prezos e os salários. A cantidade de traballadores dependía da 
evolución da povoación e viña dada exoxenamente, e, como por 
preceito constitucional toda persoa tiña direito a un emprego, a ma
sa salarial total non era difícil de calcular. Nestas economías a ten
déncia a excesos de demanda sobre oferta era un feito. estrutural 
que se traducía en inf:ación reprimida ou mercados negros. A infla
ción considerábase nestes países un mal do Ocidente, estando ali 
proibida por decreto. Como era imposíbel modificar os prezos, o 
que se modificaron foron as cantidades reais, non as teóricas. Asi, 
había diñeiro pero non había produtos, ainda que, sobre o papel, 
cumpríanse sobradamente os planos administrativos. Os resulta
dos de tal modelo son coñecidos: liquidación desde dentro por es
morecimento total. 

No caso das economías de 
mercado a inflación é un dos - - - - - - - - -
problemas máis graves que 
poden sofrer. Existen países 
nos que a estabilidade mone
tária é acadada sen dificulda
des, mentres neutros as ten
déncia inflacionárias son como 
unha droga que cría adicción. 
Os efeitos do aumento dura
deiro e xeralizado de prezos 
son todos negativos e, esvaí
da a posibilidade de intercam
biar máis inflación por menos 
paro , os efeitos negativos 
acentúanse. A inflación distor
siona a asignación de recur-
sos , imposibilita o cálculo de 
custos a médio e longo pra-
zos, fomenta as actividades 
especulativas, penaliza o afo-
rro e incentiva o gasto, perxu-

'A inflación é 
unha arma dos 

debedores contra 
os credores que 

máis cedo ca tarde 
se voltará conta 

eles mesmos' 

dica aso perceptores de rendas fixas (asalariados, pensionistas, 
etc.), é unha arma dos debedores contra os credores que máis ce
do ca tarde se voltará contra eles mesmos e, no limite, pode inutili
zar ao diñeiro como meio de pago, depósito de valor, meio de cám
bio e unidade de canta, que son as funcións clásicas do diñeiro. De 
feíto alguns países vense na obriga de renunciará sua própria mo
eda directa ou indirectamente vinculándose voluntariamente á ou
tra que se considera máis estábel (Dólar, DM, ECU, etc.). 

A estabilidade de prezos é un obxectivo da política económica que 
substancialmente depende do próprio país pois calquera que sexan 
as causas concretas da inflación (endóxenas ou exóxenas) corres
ponde aos responsábeis político-económicos tomar as medidas per
tinentes contando co consenso implícito dos axentes sociais, políti
cos e económicos. As estratéxias inflacionistas teñen o efeito "boo
merang" para o país, con prezos descontrolados en economías 
abertas e interrelacionadas, pois os mercados financeiros e cambiá
rios traducen estas dinámicas en desconfianza, aumento dos tipos 
de interese, perda de valor da moeda, etc., ademais da perda de 
competitividade na economía real. En realidade, poderia dicerse 
que hoxe o país que pretenda saldar as suas débedas con "falsa 
moeda" terá que pagar principal e intereses. Só os EEUU puderon 
durante un tempo impor as suas condicións, pero ese modelo xa é 
história, viciado de orixe precisamente polo exceso de poder que fa
cia insensíbeis aos EEUU aos desequilíbrios da sua economía.+ 

SANIDADE 

Máis de vinte enfermos mentais 
saen dos psiquiátricos para viver en pisos pro 

Tolos de desatar 
• MARIA ALONSO talo case definitivamente da so- Pero o que máis resalta, Ana Vi -

ciedade. de é o "vacio afectivo" do Xavier. 
Xavier érguese cedo cada "A pos'ibilidade de se relacionar 

mañá, aséase con esmero, Chegou ao Hospital Psiquiátrico cos demais, de receber mostras 

coma se o estivese a 
de Conxo, en Santiago, cando ti- de cariño , como bicos ou aper-
ña pouco máis de 20 anos. Os tas, simplesmente non existía 

agardar a súa noiva, e anos de encerro foron asociando para el. Reacciona con frialdade 

arranxa con coidado cada novas patoloxias á sua enfermida- e indiférencia porque durante 

un dos recunchos do seu 
de mental. Cando pudo abando- moito tempo permaneceu alleo 
nar o manicómio, foi só para se ao calor humano". 

cuarto. Ás veces , cando o integrar neutro centro, o Rebullón 

tempo é bon, sai cos seus 
de Vigo , o hospital galega que Paz Morais, tamén auxiliar psi-
máis ten avanzado nos últimos quiátrica do Rebullón asegura 

compañeiros de piso a anos no campo da saúde mental. que "moitos dos nosos pacientes 

traballar un anaco de terra Mália que a mediciña parecía ter manteñen uns valores sociais que 

que lle permita ensinar con 
esgotado todas as posibilidades xa non corresponden co mamen-
de recuperar a Xavier para a vida to actual". 

orgullo unhas leitugas social, hoxe comparte un piso tu-

conseguidas co seu próprio 
telado polo hospital con outros en- Marisé Rodríguez, unha asistenta 
termos mentais e supón un exem- social que visita con frecuéncia 

estarzo. Observando a plo das posibilidades que a retor- aos enfermos xa independizados 

forma de vida deste home ma psiquiátrica, iniciada ainda ti- do centro, asegura que a parte 
midamente, oferece para a reabili- máis importante do programa de 

de 62 anos, ninguén tación dos enfermos psiquiátricos. reabilitación consiste no feíto de 
poderia crer que, hai algo conseguir que os enfermos sintan 

máis de dous, Xavier se "Nunca pensamos que ia ser ca- o piso "como a sua própria casa", 
paz de viver independente des- algo que ten acorrido no caso do 

atopaba interno nun país de tantos anos de institucio- Xavier. "As suas circunstáncias -

hospital psiquiátrico e que nalización, pero o certo é que ten explicou- foron especialmente 

cada un dos seus 
conseguido adaptarse á nova si- tristes, porque nunca tivo un fogar 
tuación mellar que outros pacien- próprio. Naceu no asilo de Tui e ali 

movimentos debia estar tes menos deteriorados", asegura viveu até o seu ingreso en Conxo, 

controlado polo persoal do satisfeita Ana Vide, auxiliar psi- por iso é tan significativo que ago-
quiátrica do Rebullón. ra viva esta experiéncia coma se 

centro. estivese na sua própria casa". 
A falta de contacto ca mundo ex-
terior converteu a Xavier nunha Reintegración Xavier pasou perta de cuarenta persoa despreocupada polos há-

anos ingresado en distintos mani- bitos sociais, de tal xeito que o no entorno familiar 
cómios galegos. Unha esquizo- faito de comer pola sua própria 
frénia paranoide conseguiu atas- man resultáballe xa imposíbel. O de Xavier non é o único caso. 
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A falta de medidas de reinserción 
social e laboral , o deterioro dos 
enfermos e a negativa das fami
lias a facerse cargo deles por me
do aos efeitos da sua enfermida
de derivaron na masificación dos 
centros e no illamento definitivo 
dos pacientes. 

Xosé ten agora 54 anos. É un en
fe rmo esquizofrénico que ingre
sou hai 27 anos en Conxo e foi 
enviado hai aproximadamente 16 
ao Rebullón . Como tiña ainda fa
mília, unha muller que o visitaba 
de ano en ano, a equipa do hos
pital psiquiátrico decidiu iniciar o 
proceso de reabil itación recorren
do ao entorno familiar. 

"Pero a sua família apresentaba 

Xa no ano 86 unha comísrón de ~ 
expertos elaborou un documen- -
to que serviria de base para o · 
Plano Galega de Saúde Mental. " 
O texto tíxose público no 87, pe
ro non prospero u. No 88 foi o 
governo tripartido da Xunta o 
que abordou esta caréncia lexis
lativa, apresentando un antepro
xecto de Lei diante dos distintos 
sectores profisionais que nunca 
chegou ao Parlamento. O mes
mo ano, o PP, daquela na oposi
ción, apresentou unha proposi
ción de Leí sobre este tema que 
foí rexeitada por un voto. 

No ano 90, o PP, xa no Gover
no, levou ao parlamento gale- · 
go o proxecto de lei de Saúde 
Mental, pero desde aquela per
manece perdido nalgunha par
te dos trámites partamentários 
prévios á sua aprobación defi
nitiva. Esta Le! inclu íase no 
programa eleitoral do PP xa na 
pasada rexislatura. 

Oeste xefto, Galiza é unha das 
poucas comunidades do Esta
do que ainda non dispón dun
ha normativa que desenvolva o -
espírito da reforma psiquiátri
ca. Os 1extos legais de ámbito 
estatal que deberian servfr de 
base a esta Lei datan dos anos 
85 e 86. t 

problemas considerábeis, des
pois de tantos anos de separa
ción, polo que como moito a sua 
muller accedía a levalo para casa 
en datas sinaladas do ano, pero 
axiña cansaba de tela na casa", 
explica Ana Vide. 

As reticéncias da sua muller fixe
ron que finalmente o Rebullón 
optase por integrar a Xosé nun 
piso tutelado de Bouzas , sen 
deixar en nengun momento de 
lado o entorno familiar. "Pódese 
dicer -explicou a auxiliar psi
quiátrica- que case traballamos 
máis coa sua muller ca con el , 
intentando facerlle comprender 
que podía xa valerse por si mes
mo e que non representaba peri
go nengun, sempre e cando se-

r----------------------------·-----------------------, 
Privados inutilmente 
de liberdade 
Responsábeis da Asociación 
Galega de Saúde Mental reite
ran que a prática totalidade 
dos perto de mil enfermos 
mentais que seguen recluídos 
na Galiza poderia abandonar o 
psiquiátrico e reintegrarse á 
sociedade co apoio dos profi
sionais sanitários. Ao parecer, 
unha porcentaxe altísima dos 
pacientes encerrados nestes 
centros sofre unha patoloxia 

mental compatíbel cunha vida 
social e familiar completamen
te normal. 

Pola sua banda, os responsá
beis de Saúde Mental da Admi
nistración sanitária estiman que 
só un 30 por cento dos pacien
tes psiquiátricos poderia reinte
grarse, mália os prexuízos oca
sionados por tantos anos de 
illamento e reclusión.• 

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

guise tomando a medicación 
prescrita polo centro". 

Oeste xeito, Xosé comezou case 
a pasar máis tempo na casa da
sua muller que no piso comparti
do, até que un dia ela recoñeceu 
que a reintegración do seu home 
era posíbel e accedeu a facerse 
cargo. "Para nós -explicou Ana 
Vide- o desenlace deste caso 
supón un importante éxito, por
que nunca pensamos realmente 
que ia ter unha saída familiar, a 
máis desexábel sempre para os 
enfermos psiquiátricos". 

Cinco pisos protexidos 

Nestes momentos están a fun
cionar xa cinco pisos tutelados 
no que res iden 23 enfermo.s 
mentais reabilitados. As viven
das están ubicadas nos bairros 
do Paulo, Chapela e Bauzas de 
Vigo e nos municípios ponteve
dreses de Salceda e O Rosal. Só 
este último acolle a un grupo de 
mulleres novas. "Sempre hai 
máis homes nos pisos, debido a 
que as mulleres en condicións 
de recuperar a sua anterior vida 
social e fam iliar son mellar acei
tadas pola sua família, segura
mente porque alomenos axudan 
máis nas tarefas do fogar e non 
supoñen só unha carga". 

As auxiliares psiquiátricas e asis
tentes sociais, directamente im
plicadas no proceso de rein te
gración social , aseguran con ro
tundidade que, despois da volta 
ao núcelo famil iar, a alternativa 
dos pisos protexidos é a mellor 
para os pacientes. "Ademais de 
oferecerlles unha maior calidade 
de vida, con posibilidade de rela
ción s sociais, non presentan o 
problema da neurose institucio
nal , a dependéncia do centro 
que todos os pa,cientes acaban 
por desenvolver". 

Tamén existen vantaxes econó
micas na opción dos pisos prote
xidos, que resultan máis baratos 
que as 20.000 pesetas que pode 
supor a hospitalización diária des
tes pacientes. 

En calquer caso , non todos os 
enfermos escollidos inicialmente 
polos especialistas para iniciar 
unha vida independente, experi
mentada primeiro nun "prepiso", 
aceitan ben a sua nova vida. A 
moitos, arrepíalles a idea de 
abandonar o centro ou sair da ca
sa polo seu próprio pé. Outras ve
ces, subliñou o persoal do Rebu
llón, "pode ser a própria comuni
dade de viciños a que rexeite a 
convivéncia cos nosos enfermos, 
pero iso acorre cada vez menos, 
porque xa a xente se decatou de 
que están perfeitamente controla
dos, non se meten con ninguén e 
mesmo chegan a ser excelentes 
viciños". 

Os Estados Unidos foron pionei
ros no proxecto da reintegración 
social dos enfermos rilentais , 
pero a experié;.cia foi tan negati
va que suscitou un xeralizado 
medo social diante da perspecti
va de as ruas se encheren con 
indivíduos que xa non sabían 
comportarse en sociedade. 
"Houbo roubos , pelexas e mes
mo asasinatos -recoñeceu Paz 
Morais-, pero foi porque as au
toridades sanitárias norte-ameri- . 
canas non !les deron apoio eco
nómico, familiar ou social antes 
de botalos dos centros ". "Nós 
aprendemos desa experiéncia 
negativa -engadiu- e tacemos 
un seguimento constante do es
tado dos pacientes que fai impo
síbeis sucesos similares aos re
xistrado~ _no~ EEUU". • 

CRISE NO ESTADO 

Gaba o acerto de Berlusconi 
nunha entrevista 

O ex presidente 
de Banesto critica ao 

• # • 

sistema e anuncia a 
sua reaparición política 
•G.L.T. 

Nunha entrevista que anuncia o 
seu regreso ao pé da última · 
consulta eleitoral , o ex-pres i
dente do Banco Español de 
Crédito reconsidera a sua pro
mesa de non intervir en política 
e expresa desconfianza polo 
sistema que o sancionara o 28 
de Decembro do 93. O avogado 
do Estado Mário Conde asegu
ra que caeu por non querer dar 
o seu brazo a torcer ao Estado. 

Novas circunstáncias animan 
ao banqueiro a lle chantar cara 
ao poder. Está á vista que o 
PSOE perde as últimas eléi
cións e gaña o PP, pero Conde 
di que ese non é o dado rele
vante senón que as direitas ti
vesen 800.000 votos menos e 
desertasen do PSOE catro mi
llón s de votantes . Un campo 
non pequeno de abstención 
que move outravolta a vontade 
do banqueiro de intervir na 
praza pública. "Acaso trasacor
dou a sua decisión de non en
trar na política?", pergúntalle a 
redacción de El Mundo, xornal 
no que Conde ten un bon pa
quete de accións e do que é 
acreedor principal. A resposta 
é máis calculada que ambígua. 
Despois de sinalar que non es
tá en condicións de contestar 
asegura que non denunciar a 
situación xeral seria irrespon
sabilidade. 

O nome de Berlusconi tarda ca
tro páxinas en chegar, pero ten 
en boca de Conde todo o eco 
dun aviso. No seu critério , o 
eleitorado da Italia chegou á 
conclusión de que o vello non 
serve e está polo novo, ainda 
que o recámbio sexan os mus
solinianos ou un oportunista co
ma Berlusconi. Os españois 
ainda non resolveron detrás de 
que porta poden estar as navi
dades políticas que poden ama
ñar os seus graves problemas. 
No de agora só viven coa im
presión de que o·sistema atran
ca as poténcias da sociedade. 

Detrás dos catre millóns de vo
tos perdidos está o retrato con
densado do novo dirixente. "O 
que eu trato de defender é que 
entre o Estado e a sociedade 
hai unha estrutura que traba 
parcelas do Estado e da socie
dade: chámase sistema". Onde 
fica para Conde a extrema do 
Estado e a partir de que valado 
comeza o sistema? Na comuni
cación? Sinxelo demáis. A co
municación pode .ser dos parti
culares pero tamén é do Gover
no. Non é un poder singular. O 
sistema é a comunicación , pero 
tamén o governo, pero tamén o 
sistema financeiro que move o 
seu poder dun Estado a outro. 
O Vello é o de Narváez ou o 
xeneral Primo de RivE?ra, que 
querian facer andar o relóxio do 
Estado a golpes; vello é tamén 
Felipe González, que non sabe 

arrancar o motor da reactiva
ción porque non sabe ordenar 
as pezas do mundo financeiro. 

Políticos con sumários de tantas 
toneladas coma o de Mário Con
de renovan o seu poder nas ur
nas porque están no novp, 
amartillan os seus votos co 
mesmo poder que asegura a 
propaganda e a imaxe. Coa sua 
fortuna persoai intacta, Conde 
non se considera menos e 
anúncia a conquista do sistema. 
Como de casualidade, na vés
pera de que o Banco de España 
o botase do despacho, carrera o 
rumor de que a Coroa reclama
ba os seus servizos para pór or
de no sistema. O banqueiro non 
gastara moita enerxia en des
mentilo senón todo o contrário. 
Nas horas tensas dos primeiros 
dias de Decembro, o ainda pre
sidente de Banesto talaba de 
solucións para esta situación. 

Conde concede que no seu sis
tema poden ter cabida todos os 
que sexan quen de renovarse. 
Cunha entrevista na que nega 
que teña intención de regresar 
á política, profetiza que vai me
ter ao sistema na lavadora. Sen 
criticar formalmente a Felipe 
González nen á oposición, suxi
re que ambos dous poderian 
contribuir a facer eficiente o sis
tema. É esta posición antide
mocrática? Hai quen di que o 
banqueiro vive unha fixación 
coa persoaxe do Dantés asoba-
11 ado que regresa nun barco 
cargado de ouro para repasar 
as cantas dos que prepararon a 
sua caída. De certo, todo o que 
anúncia non se parece nen de 
lonxe ás verbalizacións prepa
ratórias dun pronunciamento , 
senón ao repaso da teoría do 
Estado. O centro do poder xa 
non é máis unha illa. As deci
sión políticas do Estado están 
máis integradas nos movimen
tos g lobai s de cap ital e na 

· construción da opinión.• 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe-González) 

Na prhneira festa do 
Monte do Faro, Guiña 
repartia carnés do PP 
galego. Parecia o : . .
xérmolo dun partido 
autónomo, 
autoidentificado. Aznar 

• viña manso e en 
segunda fila. pero 
desta volta, José .. 
Mari, o de Valladolid,, 
xa se fixo con todo o 
cartel, deixou ao 
c~udillo do Deza para 
ordenar o tránsito nos 
c'rµc~s e España 
voltou. a se_r o único 
importante-

Esta :é··a xogad~. 
Mari.o Conde trata ce 
emular a Beriusco.riL. 
Apreséntase nas . 
eleición xerais, pero 
é derrotado. Non 
super.a o teito eleitoral · 
do PP. Entón volve a .· 
Tui, a xogar ao dominó 
cos vici ño·s "de . 
.sempre": E vetaí: , · 
postúlase ao a.no . · 
seguinte: como· 
sucesor de Fraga á 
Xunta e alá, outros 

¡ .cuarenta ·anos de paz. 

Conde adícase agora 
a criticar ao "sistema'': 
o mesmo sistema· 
que, en 1990, lle 
perdoou 19":229 · 
millóns de pesetas en 
impostas para __ que 
aprese ntase·· eh 
sociedade asua, 
Corporación· Banesto·: 

Os publicista·s non··. 
perden _ ~~ha. Sa~eñ o 
que se coce -:no _' 
asfalto. Velaí algunhas 
das suas mensaxes . . . 

. , últimas:· Unga, chaca, 

. :¡ . . unga~ únga (19-tra_ da, 
1 
1 
1 
1 
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canción _que ·anúnGia 
ao Corte Inglés). 
Ooeeee, oe, pe, O_f], 
oee, oe ! (texto .dun 
anJ:Jng~o ~~~~~~~ 

Petrovigo 
responde a 
Durán 
En relación coa en1revis1a a Xo-

USAR E RECICLAR 
XosÉ Cm CABIDO 

sé Durán publicada no nº 626 . Son as dez da noite. Recollo as bolsas con botellas acumuladas 
de A Nasa Terra e coa informa- nas últimas semanas e saio á busca dos contedores de vidro 
ción 1i1ulada A Consellería de que hai anos instalou o concello nalgunhas rúas e que moita 
Pesca vota en contra" aparecida xente se mostrou partidaria de usar. Os que teño máis a man, 
1amén en di1o número, Petrovi- na avenida Caste1ao, estáh cheos a rebordar de botellas e ó re
go, S.A. desexa que se publi-
quen as seguin1es precisións: dor dos dous contedores que inicialmente servían para separar 

vidro branco e de cor, hai ducias de bolsas amoreadas que a 
1.- Sobre as declaracións de teño visto noutras ocasións. É como se o concello tivese aban
·xosé Durán doria do un servido que os veciños queren utilizar. Con esta 

disposición, non é de estrañar que haxa tantos problemas co li-
1·1.- É mentira que P~trovigo xo en todas partes. Veño sentindo falar e discutir moito ultima
non teña éncarregado 0 informe ·mente sobre a ubicación dunha empacadora de lixo para a co
do lmpac1o Ambien1al ao lnstitu-
10 de lnvestigacións Marinas ou marca de Vigo, parece que ninguén a quere no eu barrio. Te-
a ou1ras institucións porque "lle ño a sensación de que nas películas americana quizai xa 
advertiron que o informe sería dende os anos cincuenta, aparecen as trituradoras de lLxo ca ei
negativo". ras. Nos países máis desafogados de Euroa é co turne di tin° uir 

· entre dous ou tres recipiente de lixo na ca a , de tal x ito 1.2.- Emprazamos a Xosé · , . 
Du'ran para que diga cales son que a recollida xa parte da separación entre re to orga nicos 
os exper1os que firmaron que plásticos e restantes , como cartón e papel. Iso non par c im
-nas instalacións de Petrovigo posible, senón máis ben práctico e limpo e mesmo rendibl pa
"se poden perder 300 ou 400 li- ra un concello. Pero calro se para pintar unhas raias de aparca-
1ros diários de carburan1e" e co- mento no chan urbano que pagamos todos e poñer cobrado
mo calcularon esta cantidade. res, xa hai que chamar polas Koplowitz que non será coa r ci-

1.3.-É ·mentira que Pe1rovigo claxe do lixo. • 
proxec1e facer o suminis1ro basi- ======================== 

· camen1e desde barcazas. Por 
qué entón a cons1rucción dun 
pan1alán? 

1.4.- A demostración de que as 
actividades ecoríómicas· primá- · 
rias poden conviver cunha ter
minal de com-
bustíbel non hai 
que buscal.a 
moi lonxe. No . 
Por1o de Vigo, 
nunha ubica
ción máis ao in
terior da Ría 
que a proxecta

É mentira que 
Petro.vigo 
prox~te facer . 
o suministro 

da por Petrovi- . oasicamente 
go, existen un-
ha 1erminal de desde 
com bu s·tí.beis . - barcaz~s. 
desde ·1965 que 
en 1992 vendía 

. 818.041.000 li- -
tros de derivados dEt pe1_róteo, 
cifra moi ·superior ás expectati- · 

, vas·de Petrovigo ... 
.. 

Pois ben,. ria Áiá de Vigo a .con-
. taminación que exis·1e se debe 

fundamentalmen1e aos residuos 
fecais de 400 .000 persoas que 
se ver1en sen de·puración e ás 
35.000 toneladas que cada ano 
xeran outras actividades econó
micas que nada 1eñen a ver cos 
hidrocarburos. 

1.5.- Xosé Du.rán intenta facer 
crer que no informe de ECO
CONSUL T se limita a San Si
món a zona importante para 'ma-

- risqL,Jeo. O informe considera 
que a zona máis inte·resan1e de 

· producitividade mariAa na Ria de-
.. Vigo a consti1ue. a Ensenada de 

San Simón co canal que a ela 
conduce. Pero 1amén pnr exem
plo recolle "que as rias . sempre 
foron ecosistemas cünha gr~n · 
divérsidade en~ can.to -a"- riquezá 
pesqueir.a e marisqueira" ·e que 
"unha das principais rique.za.s da 
ria son os bancos de moluscos 
que se desenvolven preferente~ 
mente nas proximidades da de
sembocadura dos rios" . . 

1.6.- É men1ira que os prezos . 
. dos corñbustit>eis sexan seme
llan1es en Vigo e en Canarias. A 
diferéncia é da orde de 3/4 
pts/li1ro. Un arras1rero conxela
dor necesi1a da orde de un mi
llón de litros. 

mento só-a Au1oridade Portuaria 
defende o proxec1o de Pe1rovi
g.o". Na mesma entrevis1a Xosé 
Durán ataca ao De.legado da 
Zona Franca por facelo. E a Cá
mara de Comércio, a Confede
ración de Empresários de Pon-
1evedra, a Asociación de lndus-
1riais Metalúrxicos (ASIME}, AS
PE, a Cooperativa de Armado
res, a Asociación de Consigna-
1ários, a Asociación de Naviei
ros Galegas, . Boteros Amarrado
res de Vigo, a C.orporación de 
Prácticos do Porto, grupos de 
viciños de Bauzas e traballado
res de Hefrey presentaron ale
gacións favorabeis ao proxecto. 

1.8.- Este cúmulo de falsidades 
ven_ du.n señor que o 17.9.93, no 
Consello de Pesca ao que foran 
invi1ados os represen1an1es de 
Petrovigo, ~rgumentou oporse · 

. ao proxecto en base a que o 
pantalán pecharia a Ria (anchu

. ra da Ria na zona: case 3 Kms; 
lonxi1Úde solicitada da pasarela 
do pantalán á línea de atraque: 

180 m1s ., lonxitude concedida a 
di1a pasarela 135 m1s.). 

2.- Sobre a información titulada 
'.'.A Conse/lería de Pesca vota en 
contra" 

2. 1.- Petrovigo descoñece o su
posto informe da Consellería de 
Pesca que se cita e que en cal
quer caso, en contra do que afir
ma Xosé Durán, non se publicou . 
Se exis1e e permitéselle ter acce
so ao mesmo estudiarao coa 
maior atención. Dicer agora sim
plesmente que algun dos conti
dos que a información afirma 
que canten xa quedean contes
tados máis arriba. Engadir que o 
pan1alán apoiado en pilo1es non 
produce nengun efeito barreira e 
que. non terá dragados. 

2.2.- Despois de tersenos remiti
do e analisadas as 41 líneas e 
os dous cadros que compoñen 
o que se calificou pola Pla1afor
ma Cies como "informe" do lns-
1itu1o de lnvestigacións Marinas 
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·de Vigo, reafirmamonos na con
tes1aci ó n a M. Anxo Murado 
aparecida no nº 623 de A Nosa 
Terra xa que o artigo do ci1ado 
señor aparecido o 19 de maio 
de 1994 resume o aprobado po
lo Instituto incluso antes que es
to o aprobara. 

As operacións marinas con líqui
dos desde terminais es1án es
trictamente reguladas, nacional 
e internacionalmente e controla
das palas autoridades e compa
ñias de control independen1es. • 

GABINETE DE COMUNICACION DE 
PEIROVIGO, S.A. 

A estrea non era 
"mundial" 
No número 624 (2 Xuño 94) do 
Semanário, na páxina de Axen
da, sección Teatro, anunciaba
se a "estrea mundial " da peza 
de Eduardo Blanco Amor "Falsa 
mor1e de Es1oraque o Indiano", 
a cal , xunto coa representación 
de "Amor e Crimes de Juan el 
Pantera", 1amén da sua autoria, 
terian lugar sábado 4 de Xuño 
no Café Liceum, a cargo do gru
po "Chámalle Hache" de Ponte
areas. 

O adxectivo que motiva esta no-
1a é o de (es1rea) mundial. Non 
sei en que rexisto , anuário ou 
asi se basea o grupo "Chámalle 

Hache " para 
considerar 
que a sua é a 

Un ano antes a primeira repre
sentación que 

mesma peza foi no mundo se 
estreada no fai da devan

dita peza. En 
Teatro Principal calquer caso , 
de Pontevedra. o adxectivo 

non lle cadra 
á sua estrea, 
xa que aproxi
mad amente 

un ano e un mes antes a mes
ma peza foi estreada (mundial
men1e?) no Teatro Principal de 
Pon1evedra polo grupo "Fame 
de Fama", formado por alunes 
do l.B. Torrente Ballester . Ta
mén nes1e caso a representa-
ción de "Amor e crimes ... " pre-
cedia á de "Falsa marte ... ", uni-
das ambas as duas Farsas para 
Tí1eres nunha única obra con 
personaxes reais, sendo o título 
da componenda "Amor e crimes 
de Juan el Pantera, seguido da 
falsa marte e certa marte de Es
toraque o Indiano , máis unha 
engádega para un final feliz da 
autoria dos comedian1es". 

A obra foi representada con pos-
1erioridade nalgun que outro lo
cal, den1ro dos habi1uais e pobres 
esquemas de mobilidade teatral 
entre insti1u1os, e mesmo partici
pou nun certame a nível nacional 
no cal resultou finalista.• 

M. LoURENZO GoNZALEZ 
(DIRECTOH DO GHUPO DE TEA THO 

"F AME DA FAMA") 

Cometeu o BNG 
un erro 
estratéxico 
incalculábel? 
A perda de vo1os tan descomu
nal do BNG na Galiza en 1an só 
8.- rn.es~p ;-que va"n, d?$ ,eleicjóos 

- [ 



autonómicas ás europeas 
(140.000 votos, o 53%) ten, sen 
dúbida, várias causas. Eu vou
me centrar exclusivamente nun 
aspecto que algun considerará 
irrelevante pero eu coido ten su
ma importáncia. 

No seu dia o Consello Nacional 
do BNG decidiu, ante un presu
posto limitado para a campaña 
europea, priorizar o gasto nunha 
forte presenza 
en anúncios 
de xornais, 
valados . .. 
abandonando 
o que xa era 
tradicional de 
enviar as pa
peletas a casa 
por correo 
(mailing) . 

Se ben o des
censo de vo
tos foi xerali 
zado , naque-
les sit ios en 

A xente non 
desconectou do 
BNG, senón que 
pedir que collan 
a papeleta na 
mesa é pedir un 
imposíbel. 

que existe unha alta proporción 
de militantes respeito á povoa
ción (Corcubión, Allariz, Vilar de 
Santos , Marin , Bueu , Moaña , 
etc.) o descenso foi pequeno 
(menos dun 34%). Pela contra o 
descenso foi importante en gran
des cidades e imenso nos sitios 
de escasa militáncia chegando a 
perdas superiores ao 60% (Ni
grán, Agolada, Forcarei .. . ). 

Cónstame que a militancia tra
ballou arreo para repartir votos 
no maior número de fogares . 
Sen dúbida quedaron sen eles 
moita xente nas grandes cida
des e nos sítios de mínima ou 
nula militáncia. 

Este país ten centos de persoas 
maiores de 65 anos, outros con 
baixo nível de estudos, dificulda
de, en definitiva, para escollar 
unha papeleta ele itoral entre 
tantas opcións. Por outra parte 
xa existe o costume de levar o 
voto da casa , o que axiliza o 
proceso. Por se for pouco a pre
senza prepotente e escudriña
d ora de cac iques coacciona 
enormemente, en moitos luga
res , pois el pensa que aquel vo
tante que non leva o voto que o 
seu partido reparteu vai votar 
outra opción e polo tanto pasa a 
ser clasificado con todas as con
secu énci as , deixando asi , na 
prática, o voto de ser sagredo. 
Penso que a xente non desco
nectou do BNG, senón que pe
dir en moitos casos que collan a 
papeleta na mesa é pedir un im
pos íbel ou un comportamento 
heróico. Por iso calquer organi
zación que aspire a gañar en 
Galiza non poderá prescindir do 
mailing nas confrontacións elei
torais , xa que a capacidade de 
reparto da militáncia é limitada. 

A caréncia de votos en moitos 
fogares galegas explica, en im
portante medida, o descenso 
eleitoral, e por riba, o gasto nos 
xornais non serviu para concien
ciar aos máis le'itores·: a xente 
das cidades.+ 

FRANCISCO V AZQUEZ 'fROITIÑO 
(MARIN) 

A caída do PSOE 
Devante o desplome e.leitoral 
case absoluto do PSOE galega 
que non só acadou as ínfimas 
cotas de D. Antolin · senón que 
ainda recuou, e ante a proximi
dade das próximas eleicións , 
quixera propor ao secretário xe
ral unhas medidas urxentes ·a fin 

SERVIZOS ESPECIAIS 
NANINA SANTOS 

eica debido á sua "intelectualidade e cualidades de conduta" 
dous matrimonios arxentinos, un de Las Breñas e outro de Cór
doba, contrataron os servizos de Volker von Oven, alemán de 
56 anos, mestre, comerciante de mel, simpatizante da ideoloxia 
nacionalsociali sta, solteiro e imigrante desde 1951. 

O fillo do ex oficial nazi von Oven , desvelou a natureza dos 
servizos para os que o reclamaron: "enxendrar fillos perfeitos, 
altos, lo iros e dementalidade xermana", polo método tradicio
nal. Os dous embarazos marchan estupendamente. 

' Estou con tento de ter podido facer o posíbel para resolver in
quedanzas sérias <lestes novos amigos meus e non acho que 
poda haber causa para me arrepender. Voltaria facelo se se dan 
as circunstáncias". "Precisamente o que máis me tentou de am
bos casos era que de min se aguardaban mellaras xenéticas, 
correlato científico da mística do super-home, entendéndoo co
mo unha meta". 

Fago o aviso por se alguns governantes, preocupados coa de
balante natalidade galega, acorda que é tempo de contratar un 
emental que ' mellore a raza', criando as i un aliciente máis pa

ra procriar fillos nesta desditada terra. • 

de atallar esta sangria. 

1º.- Divídese a povoación gale
ga en 5 blocos en orde de im
portáncia eleitoral. lsto é, as mu
lleres, os parados, os pensionis
tas , os funcionários e os de
majs_ 

2º. - Mulleres . Xa que Anguita 
aparece nas fotos con aire de 
árabe sed4ctor, hai que facerse 
un lifting para oferecer unha 
imaxe de galaico rompedor. lsto 
é. Patillas ben recortadas, gara
vata ben posta, beizos entrea
bertos, mirada fixa, mechas. Lo
go esparexer os carteis por sí
tios estrafxicos e a esperar. Se 
non é suficiente pódense ofere
cer vacacións en Benidorm. 

3º. - Parados. Hai que acabar 
con eles. Ou se lles envia a Pu
jo I para que 
traballen ou 
se empregan 
nos concellos 
en noves pas
tos criados ad 
hoc. lsto é, le
vadores de 
votos de co
rreio , abrido
res de portas, 
vixiantes de 
contratas mu-

Divídesea 
povoación en 5 
blocas: 
mulleres, 
parados, 
pensionistas, 
f uncionários e 
osdemáis. 

vento, que voten polo Bloque ou 
que se integren nos anteriores 
colectivos para seren tomados 
en conta. 

Só asi , e sen distingos entre o 
gato preto, branca ou de razq. 
rúbia galega, pódense acadar 
as anteriores cotas de poder e 
así empeder que o eleitorado se 
valva cara a direita. + 

AilxANDRE BERNARDEZ . 
(A CORUÑA) 

Direitas, non, 
Grácias 
Respírase un crecente malestar 
na militáncia nacionalista ante 
os últimos pasos que a "elite", 
os cadros directivos están a dar 
eu creo equivocadamente. 

O recente encabezamento das 
listas europeas do BNG por un 
ex militante de AP , vicepresi
dente dun governo Albor, e que 
recoñece a sua opción conser
vadora deixounos boquiabertos 
a unha boa cantidade de incré
dulos galegas, como é posíbel?, 
perguntámonos, onde estan as 
voces que poñan a debate esta 
candidatura, e a reflexión crítica 
dos meios de comunicación na-

A ALDEA 

Será quizá que ollamos o poder 
no horizonte e queremos con
querilo a calquer prezo, caindo 
nos mesmos erros que anterior
mente os socialistas do PSOE? 

En que se nos distingue xa dun 
populista PP, cando se é capaz 
de governar con el ou pór como 
bandeira polí-
tica a un re-
presentante 
da direita? 

E xa ironica
mente, cando 
veremos a 
Guiña de al
calde do BNG 
en Lalin , e don 
Manuel rema
tando a sua 
dinosáurica 
história como 

Será quizá que 
ollamos o poder 
no horizonte e 
queremos 
conquerilo a 
calquer prezo? 

militante bandeira do Bloque? 

Todo pode ser, eu, mentres se 
me dan a escoller entre un na
cionalismo de direitas e unha 
esq~erda sen descafeinar, qué
dome con esta, por moi interna
cionalista qúe sexa. 

Apertas.+ 

ANxo MoURE MosQlJERA 
( CHANTADA) 

Precisións sobre 
as oposicións _ -
do 91 -

· No nº 625 de A Nosa Terra 
(ANT), na sección "? dias", pu
blicou-se unha reseña ·sobre a· 
convocatória de oposicións ao 
ensino. Como opositor-a do 91 , 
vexo:me na ,abriga de facer un
ha série de· precisións, xa que 
se aportan c;iadps falsos sobre o 
baremo empregado na devandi
ta convocatória; así como infor- -
mación confusa en relación á
xudicializacion deste "concurso-
oposición". · 

Polo que respecta ao baremo, 
en ANT di-se: " ... o baremo em
pregado para examinar aos opo~ - · 
sitores non obrigaba a ter un 
cinco denantes de comput:i.r a 
pontuación por servizos presta
dos á Administración ... ". Esta 
afirmación é rotundamente fal
sa, pois nas Bases Comuns 6, ·7 
e 8 da orde de 27 de Abril de 
1991 (D.O.G. 29 de Abril de 

1991) pola 
que se convo·-

E, ment1'ra can estes pro
cede mento s . 

rádio Onda Cero). Xa 
se poden preparar os 
da Real Académia: o 
próximo dicionário 
collerá nun papel de 
fumar e o pensamento 
máis elaborado será 
do tipo: Eu Chita, ti 
Tarzán. 

1 Mário-Conde. (007) 
Con licéncia para ... 
James Bond tiña 
licéncia para matar. 
Non se sabe ainda 
pará que a ten Már.io 
Conde. En todo caso, 
esta é a pose coa que 
sai retratado a grande 
tamaño, nunha 
entrevista-de cinco· 
páxinas que o 27 de 
Xuño publicaba ·o seu nicipais, pe

chadores de 
portas. Quen 
paga isto? 

~- cionalista -léase ANT. l'ntere·sada a· selectivos, es-
. · fabelece-áe - ~ 

afirmación de qué estes· : 

perió.dicó: .El.Mundo . . · 

Pois os fun-
dos estruturais, que para iso es
tán, xa que somos un país po
bre e neceistamos' desenvolver-
nos. 

En nengun momento desde a constan ·de ·: 
·oficialidade (política ou comuni- que duas fases: a : 
cacional) púxose en tea de xuí- independente- de concurso e : 
zo que un home da direita pasa~ . ; . mente dos ª 'proba. : 
se a encabezar unha lista tan ., 
significativa cerna a europea: pontos .obtidos · A fase de_ con- · ~ 

4º.- Pensionista·s. Subida ·das · ·b · c1.Jrso· á su-a·- - • 
pensións por riba "dO IPC, xa- . Non sajo do méu ºasombro ta- na Pl'Q a vez consta de '·· : -
que estas teñen q4e dar moito , mén: cando a .nível lpcal sigo a . engadia·se a· '·dól:JS apacrta~ : 
de si. Vi axes grátis nos trans- ver as louvanza_s ·que) ia .boa ·:. .:'( ,, ' OJ .. · dos: un-,. a'.ve- · : 
portes municipais e- na Rente:_ xestión mi:.miClpal°'Gh~fqtadina se · < pon uacionp tl:_ .. 1oraciór:k a o.s · · : · 

, para que podan viaxar a modo e .están .a ·fa·cer ·qs go.'iie·rnantes ·., .experiéncia · méritos aca- , · :. 
criación de noves bancos de aótuais (militantes do pp' de .. d . , t dé micos, nos , ' 
madeira nas prazas duras dos Unidade Galega e ex militantes ocen ~· -. que se pontua 
concellos.· do BNG) nunha tortilla esquerda. o expediente 

- - / direita e nabionalism6J espa- - académico e 
5º.- Funcionários. lmplantaeión - ñolismo ·que segue .a:--·saber a · os ~c1.Jrsos de:-:formaCion e per-
progresiva do modHlo Albacete. ";· .... contínuidade e conserv·aduris- feccionamehto súperados;-·e ou-
Permisos adicionais . por forma- mo, hipocresía' e mentira-. ···, - tro, -a ·valoración da experiéncia 
ción de parellas éstábeis. Tem- · docente. -
po de lecer para coidar cativos, Será que o nacionalismo aban-
horário flexíbel e subida salarial dona a esquerda para sumarse 
moito máis alá do IPC. ao conservadurismo ·po·pulista, a 

imaxe da CiU catalana ou o 
6-º .--Gs--cfomais;. ... Q.1,J.~- - GS -~G\LB .o ... - .PN\L ba~G0'2 ~ ... ~ •• ••• ~ - - ' . 

A proba tamén consta de ·duas 
partes: a realización dun exercí
cio prático e a exposición dun 
tema: (a.chamada· erilcBrrona) : . . 
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Fraga lribarne xa 
deu aviso aos seus. 
Dentro de un ano non 
abondará con que 260 
alcaldias señan 
populares. Hai que 
gañar as alcaldias 
qu~ faltan, até 313. O 
ex ministro toma as 
eleicións como a tropa 
de Franco a guerra. 
Cada vez que 
conquistaba unha 
cid ad e, cantaban a 
vitória no parte da 
rádio, colocaban a 
bandeira no pau máis 
alto e pobre do que 
non se puxese firmes. 
E os militantes dos 
partidos derrotados 
servirán de man de 
obra para facerlle un 
mausoleo no Monte do 

• Faro o día que o xefe 
morra. Monumento 
aos "enchufados" por 
Dios y por España. 

As conversas de 
futbol son unha 
maravilla. Unha escala 
de democrácia. Todo o 
mundo pode falar, 
ainda que non teña 
nen idea. Non hai 
priviléxios, nen 
sequera porque 
ensines o título de 
adestrador de 
primeira. Evítache ter 
que utilizar o recµrso 
do tempo pa_ra 
dialogar co viciño no 
ascensor. Con motivo 
dun penálti inxusto 
podes recuperar o 
trato con-aquel ami·go 
coque estabas 
enfadado. E, 
sobretodo, cálqUer 
causa que suceda non 
importa nada. O fodido 
é o paro. Isa si que 
non presta como tema 
de conversación.• 

•••••••••••••• 

Pois ben, para resultar seleccio
nado/a neste "concurso-oposi
ción" á pontuación conseguida 
na proba suma-se a obtida po
los méritos académicos e se a 
mesma é igual ou superior a un 
cinco, entón pasa a computar
se a pontuación pola experién
cia docente; do contrário, é di
cer, de a soma ser inferior a un 
cinco non se engaden os pontos 
por experiéncia docente. Unha 
vez alcanzada a pontuación to
tal son selecciónados/as aque
les/as aspirantes que obteñan 
un número de orde igual ou infe
rior ao de prazas ofertadas. 

·É, pois, unha mentira interesada 
a afirmación, que un sector 
dos/das participantes neste 
"concurso-oposición" leva difun
dindo á opinión pública desde o 
ano 91, de que independente
mente dos pontos obtidos na 
proba engadia-se a pontuación 
pola experiéncia docente. 

No que fai referéncia á xudiciali-. 
zación do tema é preciso aclarar 
que a sentenza que vén de sair 
o 20 de Maio de 1994 en Valen
cia non é un fallo do Tribunal 
Constitucional -como se di en 
ANT- senón do Tribunal Supre
mo, que constitue a cuarta sen
tenza que emite ese Tribunal; to
das elas na mesma liña de vali
dar o mecanismo utilizado no 
concurso-oposición do ano 91. 

Na Galiza estamos á espera 
tanto do fallo do Tribunal Supre
mo como do Constitucional, xa 
que hai recursos apresentados 
perante os dous tribunais desde 
o ano 1992.• 

Mª DORES XESTOSO PAZO 
(A CORUÑA) 

Rexistro europeo 
"Euros": outro 
bódrio 
O Rexistro Europeo Euros ven a 
ter o mesmo corte regresivo en 
canto á contratación de mariños 
españois co Segundo Rexistro 
de Canarias. Os sindicatos 
U.G.T.-Marina Mercante e 
S.L.M.M.-CC.00. teñen a obri
ga de expoñelo así ante os na
sos mariños e non venderlles 
falsas expectativas de futuro 
emprego en dita rexistro. Os ar-

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

INTRUSOS 
XoAN PIÑEmo 

Os futurólogos que se perguntaban como erá o futbol do in
deiro século, xa teñen re po ta: Vai ser como 11 p t o 
americanos dos USA é dicer con tempos morto para publi i
dade, máis goles e, sobretodo, sen que a lección iánqui poi
da perder con nengun paí que non teñan previam nte id ntifi
cado no mapa. Esa ignoráncia sobre a procedéncia J ográfi a 
dos contrincantes era o que máis lles amolaba o que impedia 
que se decidisen a ser poténcia futbolística mundial. 

No país de Disneylandia e da BA perder, unha suposición co 
Camerun, certamente debia ser indixeríbel. Pero, en vez de op
tar por ensinar roáis xeografia nas escolas os iánqui prefiren 
non perder nos estádios. Mal asunto. O auténtico equilíbrio 
mundial baséase xustamente no contrário, na pequenas proe
zas que , de cando en vez, impeden que paíse e ·quecido fa
gan a sua frustración endémica e apelen a solucións bélicas. Al
guén teri;:l que se perguntar que pasarla, por exemplo, se un pa
ís como Paquistán non fose campión de hóquei sobre herba se 
os luxemburgueses non gañasen tres veces o Tour, se o Peru 
non tivese un vencedor de Wimbledon. Un desastre. Por que se 
non Líbia e mais Iraq saíronlle tan respondóns aos USA. Xusto 
por esa caréncia de glórias deportivas que están a sofrer. Por iso 
non hai direito a que estes impresentábeis rexentadores de Ian
quilándia se poñan a xogar ao futbol e, enriba , pretendan non 
palmar por goleada. Mentres só se limitasen ás forofadas de Ki -
singer ou a pór a Sylvester Stallone de porteiro, como fixo John 
Houston en "Evasión ou vitória", o lério non pasaba a maiore , 
pero a previsíbel paixón USA polo que ele chaman "soccer é 
unha intolerábel patada ao equilíbrio mundial; rompida calquer 
posibilidade de desprezo no futbolístico por estes intrusos, non 
vai quedar máis saída que a pataleta belicista. 

Algo así debeu ser o que pensou Hitler, en versión racial , an
do viu como Jesse Owens deixaba en ridículo a un ário x nuí
no naquela de Berlín. E lago veu o que veu. Imaxinan, daqu -
la , o que pode acontecer no mundo como eses de ertor d 
basebol, eses intrusos do "soccer" non apañen unha mall ira 
soada canto antes?• 

madores europeus seguirán em
barcando nos seus buques as 
tripulacións máis baratas e do 
Terceiro mundo. 

O pasado mes estas duas orga
nizacións desconvocaron unha 
folga prevista para o 1 O de Xuño 
porque así o decidiron os sindi
catos de mariños europeus que 
ademais navegan baixo o lema 
"Defendamos el empleo de 
nuestros marinos". 

Non senda en España, nos de
mais paises da Unión Europea, 

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

o problema do paro no mar non 
é significativo, así se entende 
que os sindicatos europeus de 
mariños, en conivéncia coa 
U.G.T.-CC.00., deixasen de ta
lar do problema do paro até o 
mes de Novembro, mes no que 
o Consello de Ministros Euro
peus adopte unha posición so
bre o que nos afecta. 

É impresentábel esta medida 
por parte destas duas organiza
cións, que o único que demos
tran e un desprezo manifesto ao 
sector, cando somente na Gali-

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

za hai máis de 15.000 compa
ñeiros en paro e a maioria sen 
nengunha cobertura de presta
ción ou subsídio. 

A Converxéncia lntersindical Ga
lega, como sindicato e compo
ñente da Plataforma en Defensa 
do Sector Marítimo, demandou 
ante o Parlamento galego e o 
Parlamento español medidas ins
titucionais que insten ao governo 
central a apresentar resolucións 
para paliar o desastre do sector e 
as imediatas 
medidas dun 
plano de em
prego. 

Os traballado
res do sector 
están deman
dando das 
centrais sindi
cais maioritá
rias no sector, 
U.G.T. e 
CC.00., medi
das de contun
déncia e enfo
ques rigoro
sos , paráme
tros estes moi 
pouco utiliza
dos por ditas 
organizacións. 

Os mariños es
pañois e espe
cialmente os 
galegos, están 
vivendo unha 

Nos demais 
países da 
Unión Europea, 
o problema do 
paro no mar 
non é 
significativo, 
así se entende 
que os 
sindicatos 
europeus 
deixasen de 
talar do 
problema do 
paro. 

situación crítica que raía en moi
tos casos a miséria, os portas 
galegas comezan a ser manifes
tación de descontento pola cala
mitosa realidade. 

A CIG avoga polas mobilizacións 
como única vía de presión aos 
nasos administradores e espera 
das duas centrais españolas, que 
tanto miran cara Europa, reflexio
nen as suas posturas de cara os 
seus afiliados e ao conxunto dos 
traballadores e comecen a exer
cer as funcións para as que foron 
encomendadas, defendan os in
tereses dos mariños ante o naso 
maior inimigo, a Administración 
Marítima Española e analisen o 
rexitro Euros como a medida que 
non dará solucións aos exceden
tes de man de obra de mariños 
españois, polo grande número de 
profisionais en paro.• 

CONVERXÉNCIA INTERSINDICAL 
GALEGA 

(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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ANOSATERRA 

O regreso de Castelao 
dez anos despois 
A Xunta procura pasar con pés de la polas datas. Que 
lembran o exílio nacionalista 
• XAN CARBAUA 

A data do 2 de Xuño de 
198 non foi 

glória . A 
re to de 

aus nt a p licia 
malland diant da 
á man d TV n lir t . 

Pasaron d z ano desd aquel dia 
de verán as imaxe da chegada 
do re to de Ca telao foron 
arrumbada . Todo o oño anti-fa -
ci ta de ver naquel regre o unha 
reabilitación histórica, ficou en 
nada. Nen e cumpriu a vontade 
persoal de Ca telao de volver á 
sua querida Pontevedra, nen se 
conseguiu integrar vontades e 
conseguir presenza popular nos 
actos, nen o anunciado consenso 
parlamentário era tal pois os xa 
entón expulsados parlamentários 
do Bloque-PSG (Bautista Alvarez, 
Claudia López Garrido e Lois 
Diéguez), mostráranse contrários 
á oportunidade daquel regreso. 

O debate nos meses prévios dei
xou claras as discrepáncias e a re
alidade de que o regreso só pivo
taba nun acordo parlamentário do 
que estaban ausentes tres dos ca
tro deputados nacionalistas elei
tos, e na anuéncia da sua única ir-

ma viva, Tereixa coa que polemi
zou Xosé Manuel Beiras nunha 
carta aberta: «porque respeito a 
Ca telao e a todos os nosos de
vanceiros que viviron e morreron 
por Galiza, non vou participar na 
arrepiante far a que e tán a orgai
zaren un eñores moi importantes 
que a vi itan a vo tede, polo que 
e vé, con certa a iduidade e ma

neira moi galana , mentre e tán 
a tentaren perpetuar, baixo novas 
forma mái miserábei -poi que 
mái fari aica e di imulada - a 
vella e cravitude de te povo. Por
que, miña eñora, como e crebeu 
hai ben ano o seu irmán Daniel e 
volvería e creber hoxe e vivi e, 
as ve/la inxusNzas eguen en pé». 

Dia ante , nun inquérito de urxén
cia en A Nosa Terra (ver números 
249 e 250) moita voce mostrá
ban e reservada ou abertamente 
contrárias. Emílio Alvarez Bláz
quez, vello militante do Partido 
Galeguista era contundente, «un 
govemo dun partido político dirixi
do por un ministro de Franco, que 
é responsábel da morte de Alexan
dre Bóveda e que mataria a Caste
lao se poidese, non pode ser o go
verno que repátrie o seu corpo». 

Un regreso 
sen calor e con cargas 

Despois de várias horas de espera 
no aeroporto de Labacolla, con 
ameaza de bomba no avión inclui
da, o To ledo aterrou en Compos
tela e baixou a caixa co corpo de 
Castelao das bodegas a ombreiros 
de empregados de lhéria. Colo
couse nunha improvisada tarima 
<liante dun mangado de autorida
des, encabezadas por Xerardo Fer
nández Albor. Entre os presentes 

só se notaba a emoción da sua ir
má Tereixa e dalguns dos acom
pañantes da emigración. A menos 
de cincuenta metros a Garda Civil 
irnpedia a centos de persoas for
mar parte dos homenaxeadores, e 
berraban "A Xunta de caciques 
oculta a Castelao". Fíxose un acto 
moi rápido de recepción, no que 
único xesto agarimoso foi o dunha 
rapaza que deitou un ramallo de 
flores no coche fúnebre, mentres 
dicia «Meu bailador! ». 

A todo meter saiu o coche para 
Compostela escoltado pola Garda 
Civil. En San Domingos de Bona
val , os deputado e as autoridades 
que non foran ao aeródromo atura
ron os berros («Cincuenta homes 
por dez reás» ou «Castelao non é 
dos e paño listas») de máis de mil 
cincocento manifestantes nacio
nalistas, principalmente do BNG, 
que se apuñan ao traslado. Cairon 
ovos chocos nas costas dalguns 
pro-homes e a espera de várias ho
ras fixo medrar a tensión. Un cor
dón policial ben nutrido separaba 
autoridades de manifestantes. 

A TVE-G, dirixida na altura por 
Alexandre Cribeiro, transmitía en 
directo o acto. Maria Tereixa Nava
za leia uns textos do Sempre en Ca
liza, que segundo comentários ig
norantes dos dias seguintes "eran 
proclamas do Bloque". O realiza
dor atendeu á información e meteu 
en pantalla a dura actuación poli
cial, e por facer primar o critério in
formativo foi criticado. Durante ca
se unha hora as cargas sucedéronse 
polo casco vello de Compostela. 

O panorama dos exteriores de San 
Domingos, mentres·dentro se rea
lizaba a cerimónia relixiosa presi-

dida por Andrés Torres Queiruga, 
era desolador. Vallas guindadas, 
panfletos no chan e ninguén á es
preita, só policias impedindo que 
ninguén se achegase. O resultádo 
da xomada era o eco que· chegaba 
desde as vellas ruas compostela
nas, percorridas polo manifestan
tes e aplausados desde as xanelas 
por unha povoación que en toda 
Galiza contemplou por tv a falsa 
unanimidade con que chegaban os 
restos do máis simbólico dos exi
liados galegas. 

Dez anos despois 

Pasada unha década Castelao segue 
sen poder ser asimilado. Recente
mente o Parlamento de Galiza re
xeitou unha proposta de facer unha 
edición masiva e a baixo prezo do 
Sempre en Caliza, aproveitando 
que se cumprian os cincuenta anos 
da publicación daquel libro sobran
ceiro. As Medallas Castelao, deva
luadas por sempre desde o dia en 
que lle foi concedida ao coñecido 
apolexeta franquista Luis Moure 
Mariño, son a pinga coa que a Xun
ta xustifica a sua nula actuación a 
prol do ideário de Castelao. 

O político de ética insubomábel, o 
partidário da autodeterminación 
de Galiza, o antifascis_ta implacá
bel dos álbumes de guerra (Caliza 
Mártir, Atila en Caliza e Milicia
nos) pasa incólume por toda ope
ración de terxiversación, resumida 
por aquela barrabasada de Cuiña, 
"Se Castelao vivise estaría perta 
do PP". Por algo a Xunta nunca 
quixo facer dos días do seu nace
rnento ou marte (7 ou 30 de Xa
neiro) ou do 17 de Agosto (popu
larmente Dia da Caliza Mártir), 
data algunha de reivindicación.• 
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DIAS 

Aníb.al Malvar 

• Aníbal Malv~r 
gañou , 
o ·Ken .Keirades ·" 

O xomalista Anibal·C. Malvar, do 
que se coñecia a sua novela Uh 
home que xaceu aqui (Sotelo 
Blanco), ven de gañar o Prémio . 
Manuel Garcia Barros de Novela 
dotado cun millón de pesetas, coa 
sua obra A man dereita. O. xurado 
calificador estivo formado por 

· Xosé Carlos Carballido, Chano 
Piñeiro Benito Montero, 
Mercedes Brea, Ramiro Ponte e 
Manuel Soutelo Dopazo. + 

• Dónega recebeu 
o Trasalba 

Organizado pola Fundación Otero 
Pedrayo celebrouse no Pazo de 
Trasalba o domingo 26 de Xuño o 
acto de entrega do Prémio 
Trasalba 1994 a Marino Dónega 
Rozas .. A celebración comezou 
cun co~certo na eira do Pazo pola 
Banda da.Asocíacíón de Vic,iños 
da Ponte. (Otirense) e continuou 
epa apresentacióo :da edición 
anotada de O fidalgo e outros 
relatos na que interviu Anxo 
Tarrio. Como en edicións 
antel'~ores apresentouse o libro de 
Maririo Dónega A memória e os 
amígos con intervención de 
Carlos Casares.+ 

• Xa hai da tas 
das Xornadas 
Pedagóxicas 

A CIG e máis a AS-PG deron a 
coñecer o calendário das 
diferentes escolas de verán que 
terán lugar no vindeiro setembro. 
do 12 ao 15 celebrarase a III 
Semana da Educación e Ribeira; 
do 12 ao 16 as XVIII Xomadas 
do Ensino da Coruña; do 19 ao 
23 as XVIII Xornadas do Ensino 
de Vigo, a III Semana de 
Educación Meio-Ambiental en 
Muros, os V Encontros 
Pedagóxicos en Ferrol, os III 
Encontros Pedagóxicos de 
Ourense, os III Encontros 
Pedagóxicos de Santiago e a VI 
Semana da Educación de 
Pontevedra, do 21 ao 22 a II 
Semana Pedagóxica da Mariña e 
do 28 ao 29 a I Semana 
Pedagóxica de Verin. + 

Gm~O 

..••............................................•..........................•..........................................•..••..•..•......... . . . 
Princípian os festivais folk do verán 
O Sábado 2 de Xullo celébrase o Música na noite de Calo 
• ÓSCAR LOSADA 

O festival "Música na Noite" de 
Calo chegou á sua nova edición, 
e tras o Cidade Vella é a cita 
máis imediata para os afeizoados 
ao folk. Este ano tomarán parte 
nel tres grupos do país e mais o 
basco Kepa Junquera. 

A primeira banda participante se
rá a descoñecida O Demo da 
Mouta, unha desas novas forma
cións que están a agromar na no
sa terra. Tamén tocarán os Dhais 
que, de seguro, farán algunha pe
za Q.ova que non estexa incluída 
no seu álbum de debut discográ
fico. O conxunto lalinense, inte
resante eri directo, dá xogo nos 
festivais aos que asiste. Con mú-

sicos abondo competentes, o seu 
traballo vencéllase á música tra
dicional, mais non desbotan ano
var neste eido nalgunha das suas 
composicións. O seu disco, irre
gular pero interesante, contén al
gunha peza de mérito como "In
do para Isorga" e versións arran
xadas con bon gosjto de temas 
populares como "A Laraja" ou 
"Carmiña", que se poderán es
coitar na noite de ·Calo. Esta ban
da debe pensar-en sacar ao mer
cado o segundo· disco, para con
firmar as expectativas da sua 
opera prima. 

Das Leilía vimos falando con 
asiduidade 1 por merecirnentos 
próprios, e máis que o taremos 
cando chegue a hora de comen-

tar o primeiro disco, que airá 
proximamente á venda. O grupo 
de pa:ndereteiras santiagués é un 
valor seguro á hora de animar un 
festival coas suas coplas ctieas 
de sabor da terra interpretadas 
con brillantez. Recentemente 
prestaron o seu bon facer ao ex
celente acordeonista Kepa Jun
quera, que apresentará en cená
rios galegos, e te fin de semana, 
o seu último traballo. 

En Calo, o intérprete basco non 
ha desaproveitar a oca ión de 
colaborar coas pandereteira no 
que se intue con tituirá un dos 
pratos forte do fe tival. kepa é 
un auténtico virtuo o da Triki
trixa e as última actuación que 
fixo no nos o país son lem brada 

pola ua mestria como instru 
menti ta. E pecialmente memo
rábel a do ano pa acto, no fe ri 
val de Pardiñas , onde baixou do 
palco e tocou entre un público 
afervoado. 

Fofk, con algun toque de jazz, 
melodia pegadiza , unha banda 
que o acompaña con soltura e 
sobretodo, un talento de comu
nal no domínio do acordeón dia
tónico é o que oferecen o reci
tai do nomeado. A a ociación 
cultural Lua Chea e o fermo o 
lugar de celebra ión farán qu 
todo o que a i ta leve unha boa 
impre ión de te fe tival, xa un 
clá ico. que e cel brará o vin
deiro Sábado 2 de Xullo de de a 
nove da noire. + 

······················ ·····~·············································································································· 

XOANMA PORTO 

• Nova edkión da Festa da Carne. Xantar Popular e Festa de Mú ica Tradicional dan e 
a man o sábado 9 e o Domingo 1 O de Xullo na Estrada, co gallo da celebración da Fe ta da Carne, organizada 
pola Asociación Gastronómica Estradense. O Pregón correrá a cargo de Carlos Blanco, Don Paco, e na noite do 
sábado intervirán os grupos Luar na Lubre, Nordés e Froitos do Deza. No Domingo celebrara e un xantar po
pular cun menu de Tenreira Galega asado co coiro, queixo da Estrada con mel e viño "Valdeorra ",con actua
ción na sobremesa do grupo estradense Tequexeteldere. Os actos son onde a praia fluvial do Rio Liñares. + 

•Un noxo 
de língua 
na selectividade 

A Mesa denunciou que nos 
pasados exames de selectividade . 
o galego empregado estaba cheo 

• Festa de antigos 
sócios 
da A. C. Lóstrego 
de Madrid 

Os galegos residentes en Madrid 
que compartiron a emigración e 
os anceios da Terra na 
Asociación Cultural Lóstrego, 
van celebrar unha romaria o 23 
de Xullo na Carballeira de 
Chacín, no concello de 
Mazaricos. A organización da 
festa, na que haberá unha 

• espetada xigante como xantar, 

de incorreccións "chegarido a un 
estado lamentábel e de 
verdadeira falta de respeito ao 
noso idioma". 

No listado oferecido pola Mesa 
fanse referéncias ao exercício de 
matemáticas, con castellanismos 
(ciudade, dibuxar, al menos .. . ), 

estará a cargo de Xan Ramos, 
alcalde de Mazaricos e antigo 
sócio de Lóstrego. As doce do 
mediodía do 23, está prevista 
unha concentración dos 
participantes no Bar Barallas, no 
Pino de Val, para desfilar logo 
cara á carballeira da romaria. 

Todos os integrantes daquel 
colectivo, en calquer das 
épocas, poden apontarse á 
celebración festeira chamando 
ao teléfono (981) 852300. Este 
acto de lembranza-irmanamento 
coincide co 20 aniversário do 
comezo da posta en marcha 
desta entidade que foi senlleira 

vulgarimos (calculare, soia), 
arcaismos (lineaes, orixinae ), 
hiperenxebrismos (determiñar), 
erros sintácticos (canta copia 
aplicouselles, que acompaña-se, 
nos que espera-se) ou frases sen 
sentido no comentário de textos. 

A Mesa propón que para o ano 

na emigración galega tanto polo 
espallamento da nosa cultura, 
como pola laboura de relación 
entre os emigrantes, ou polo 
estudo da problemática galega. 
Na sua fundación e na sua 
directiva es ti veron integrados 
diversos líderes políticos do 
nacionalismo , pero tamén en 
partidos como o PSOE, poetas, 
novelistas, xornalistas, 
sindicalistas, coñecidos 
profisionais, sobre todo da 
mediciña ... puidendo hoxe 
falarse da Xeneración de 
Lóstrego, como se fala do 
Grupo Brais Pinto noutra 
etapa.+ 

que ven o texto e repartan en 
galego, coa op ión en ca t llan 
para o i ento ou o que a i o 
demanden.+ 

• A Xunta agora 
prémia 
o etiquetado 
en galego 

De poi de ter ancionado hai 
pouco mái dun ano á empre a 
Erica Me!, a Con elleria de 
Indú tria ven de converter aquela 
lexi )ación que podía ca tigar 
noutra para premiar. De te xeito a 
Xunta oferece subvencionar 
aquele producto que e 
etiqueten en galego. facendo 
adverténcia de que. cando e 
emprege castellano e galego a 
tipografía de amba Língua debe 
ter o me rno rango. 

O decreto publicado no DOG do 
26 de Xuño, unifica anteriore · 
regulamentación ao re peito, e 
me rno amnúncia a po ibilicidade 
de e tabelecer prémio e 
mención honorífi a . e para 
aquel o iedade que e 
di tingan e pecialemnte na 
utilización do galego no 
etiquetado, rotulación 
publicidade do eu ervizo ". + 

•O fraca 
organizativ d 
O son da pedra 

Pésie ao éxito aní tico, con 
transmisión en directo pola 
TVG, do espectáculo concebido 
pola productora Atland, a 
organización do Concello de O 
Porriño, deixou ás portas da 
canteira de Atio a vários cento 
de convidados. 

"O son da Pedra" tiña como eixo 
a interpretación de Milladoiro e a 
proxección de imaxes sobre o 
fondo de pedra da canteira. O 
concello do alcalde Manuel 
Barros, expediu máis invitacións 
que aforo había e provocu un 
verdadeiro despropósito e a 
indignación de centos de 
persoas, xomalistas, concelleiros 
porriñeses e traballadores das 
canteiras de Atios e Budiño aos 
que nos anúncios de TVG se 
pretendía homenaxear. + 



"O home 
do pasa
montañas" 
Diarios dun 
nómada) 
de Xavier Queipo 

É curio o, cando meno , que o e -
critor mái egredo da no a litera
tura exa un do primeiros en pu
blicar un diário. E tamo a falar de 
Xavier Queipo, "o home do pasa
montaña " (xa que en dou libro 
eu aparece unha foto que e u

pón é de Queipo en "pasamonta
ña "; ainda que, ao mellar o tipo 
da foro non é el). Edición Po iti
va , na ua colección arrativa, 
remata de tirar do prelo o;ar;os 
dun nómada, de Xavier Queipo<1>. 

ue é un diário? n texto onde e 
contan fragmento dunha vida. 
Orabén, xa abemo que vida con
tada nunca é vida vivida. Quer di
cer unha ida vivida é inapreixá
bel e, ademai , impo íbel de na
rrar. Por outra banda todo e critor 
que fala obre i me mo, nunca 
chega a producir unha ó liña que 
e a inteiramente ' íntima '. Todo 

e critor e crebe, preci amente pa
ra que alguén lea a ua obra. O 
re co ínrimo , dun e critor (ou 
dunha per oa) deben er aquele 
que e e creben e lago e de truen. 
Ou, quizá. as cartas. A intirniclade, 
non o e quezamo . é túzara. En to
do caso. pouco amiga de confiarse 
á letra. Polo que dubidemo de 
diário e dietário como e emplo 
de "e crito íntimo ". Toda e cri
ta, de de o momento en que e 
produce, pro écta e cara o públi
co. E en toda pro ección empre 
e i ten claro-e ·curo . Ponto non 
dilucidado . n labor de peneira. 
Me mo naque!e "er atz' con ide
rado como o ponto de non retomo 

a 

Selva. negra 

da confisión e a intimidade, de San 
Agustín a Michel Leiris (toda a 
obra "narrativa" deste autor é unha 
série de círculos concéntricos arre
dor da sua biografia) pasando pola 
fiei e mentirosas confosións do 
grande J ean-
J a c que s 
(Rousseau) . 

Mai se e -
quecemos, ne-
e autores ci

tad o (e nou
tro ) a mentira 
piado a de 
querer facer 
pa ar por 'ín
timo " e cri
to que non 
poden ser ' ín
timos"; se o
m o capace 
de ler o diá-
rio , dietário 
e libro de 

Escreber un 
diário é 
viver a vida 
do outros, 
roubarlles 
as imaxes 
entrevistas 
desde o 
outro lado 
da fiestra 

memórias fuxindo do ' voyeuris
mo.,. póde e ver o que interesa 
ne te libros, ne te escritos, alén 
de intimidades máis ou menos 
verdadeiras de e tado de ánimo 
mái ou menos certo , de confi-
1on mái ou meno inceras: lite

ratura. Mellar, boa literatura, no 
máis nobre entido da palabra. 

E i o é o que e ve e apalpa lendo 
e te diário dun, en palabra suas, 
"mide-peixes '. Queipo escrebe du
rante certo tempo o eu diário (de 
Abril do 91 a Outubro do 93), ex
plica cou do eu traballo encon-

tros concertados ou casuais, fala da 
sua família, das suas viaxes, dos lu
gares e cidades onde vai parando, 
dos seus amores e desamores, das 
suas leituras, móstrase ao leitor con 
maior ou menor sinceridade, narra 
aspeitos máis ou menos íntimos, as 
músicas que escoita e das que gas
ta, mitomanias e mitoloxias parti
culares, etc. Mais o seu diário, á 
parte de se proxectar cara ao públi
co leitor, ten un destinatário: a(s) 
persoa(s) amada(s), á(s) que se diri
xe en moitos momentos do diário. 
Mália que non o confese explicita
mente, mália que queira facer crer 
o contrário. Ou quizá o pense de 
verdade, non irnos negar a sua sin
ceridade: "Ás veces, cando escribo 
neste diario feítos e reflexións, ac
cións e reaccións, palabras inventa
das e realidades vividas, penso na 
súa inutiliclade, na forte dose de au
tocensura, na reiteración permanen
te dos temas, no triste sino (porque 
os sinos son sempre tristes?), que 
lle espera senón o esquecemento. 
Daquela a contradicción vólvese 
dupla e xa non só realidade-desexo, 
senón vivir a propia vida ou a dos 
outros" (pp. 148-49; subliño eu, 
XGG). E é que escreber un diário é 
viver a vida dos outros, roubarlles 
as imaxes entrevistas desde o outro 
lado da fiestra. 

Convén, porén, esquecer de confi
sións parciais. O interesante é a 
escrita de Queipo, áxil, irónica e 
autoriónica, vigorosa, apaixonada, 
sarcástica ás veces, mais sempre 
chea de ternura. O que conta, ceho 
de reiteracións, como el mesmo 
di, pode ou non interesar, pero en 
certos momentos, en non poucas 
das páxinas, entrega episódios que 
por si sós, sen grande esforzo, po
den equipararse a páxinas de fic
ción, da boa. E, item máis, un esti
lo que nos lembra autores que 
amamos, ainda que non aparezan 
citados nestas páxinas, pero sem
pre e tán presentes, de Stevenson 
a Borges, pasando por Manuel
António, un estilo que engaiola 
pola sua sinxeleza: "Navegamos 
nunha balsa de óleo, só perturbada 
a quietude polo ronsel que se abre 

á nosa popa. Achégase o eco a 
dous cables. Tentamos de estable
cer contacto radiotelefónico polos 
canais de emerxencia. Non hai 
resposta. Estamos arrumbados ó 
20 e o eco desprázase a unha velo
cidade de dous nós cunha derrota 
de 330" (p. 96) etc. de profundos 
ecos (ou reminiscéncias) manue
lantonianas. ("Atoparemos n-o 
peirán /as follas evadidas/ d'o al
manaque dos nosos soños"). 

Para acabar, sinalar duas cousas. 
Neste diário fálase moito de viaxes 
e --en certa rnaneira- de aventu
ras. Ainda que as viaxes sexan 
profisionais e as aventuras non de
sexadas. Pero delas pódense tirar 
utilidades que conforman as expe
riéncias da grande literatura do sé
culo XX. O viaxeiro non retorna a 
casa (cal Ulises) confirmado na 
sua iden tidade, senón disperso e 
estraño a si próprio; e o grande ce
nário da aventura, a grande e con
t(nua proba da intensidade vital, o 
difícil terreo do imprevisto, a loita 
segundo a segundo pala felicidade 
perdida e reconquistada cada dia, é 
a familia e a convivéncia amorosa. 
Xavier Queipo, nos momentos en 
que fala deses temas, famLlia e 
convivéncia amorosa, demóstrao. 
É por iso que escrebe, e nós podé
molo ler, nun grande momento de 
sinceridade, -de intimidade "Vouno 
perder todo, mesmo os soños" 
(Madrid 20.06.92; única frase ano
tada nese dia no djário). 

Diarto dun nóma.da, alén de mti
midade, é outro excelente libro 
<leste home do pasamontañas. Un 
libro que, taméñ, axuda a com
prender a sua literatura. Un libro 
que pode estar, en certos mornen
tos: -cheo de reiteracións ("repeti
remo-los cansos corazóns / cronp-· 
metrando monotonías", Manuel
António), pero que deita unha 
rnensaxe clara: "Animo, compa
ñeiros, / tod'a terra é dos homes", 
R9salia de Castro.+ 

XGG 

(1) Santiago de Compostela, 1993. 220 P!1x· 

, NARRATIVA 

5 
Catro relatos sobre o desencanto do noso tempo 
Selva negra son catro relatos desencantados e inquietantes sobre o naso tempo. 
O humor, a ironía, a certeira utilización do diálogo e os desenlaces inesperados que 
argolla Suárez Abe/ déixannos un sabor amargo sobre o tempo que vivimos. 
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canta de libros 

Xurxo Sierra Veloso 

Os ollos 
do reí de copas 
Edicións do Cumio publica o primeiro 
libro de Xurxo Sierra Veloso, unha 
novela cuxo protagonista é Eliseo 
Pemán, que vive coa lembranza da 
Mabel "aguela rapaza dos olios tristes 
que agora está lonxe" O Inspector 
Lunes, o locutor Aldebarán de 
Coimbra ou o sábio da cidade, don 
Loureano, son algunhas das outras 
persoaxes centrais deste novela. 

Através da noite 
Francisco Alonso pon en circulación 
un novo libro de narrativa, despois do 
siléncio mantido prácticamente desde 
que no 1991 gañara, con Traile_r, o 
Blanco Amor de Nov('.la. Cemitério 
de Elefantes sae na cólección de 

-narrativa de Xerais e é un percorrido 
polo mundo da noite: "dous gintonis, 
unha esmimof con coca, un corto de 
voldam e un jotabé con xelo, dime o 
tipo, e viro r3pido, memorizando 
gintonis, esmimof, corto e jotabé". 

Antecedentes 
da Língua 
Elixio Rivas publica en Laiovento o 
seu traballo Língua galega, níveis 

. primitivos. O traballo estuda os 
elementos anteriores á vinda e 
asentamento dos romanos no noso 
país. Polos autores clásicos sabemos 
do asentamento de étnias e tribos, 
indoeuropeas e preindoeuropeas entre 
nós. Elixio Rivas Quintas é doutor en 
Filoloxia Románica, correspondente 
da Real Academia da Historia e 
membro da Comisión de Toponímia. 

Emigrantes voltos 
Olegario Sotelo Blanco publica na sua 
própria editora a sua primeira obra 
narrativa, Contos de Indianos. Son 
seis relatos sobre outros tantos 
personaxes. Sotelo busca o equilíbrio 
entre a lembranza e a história de vida, 
e el mesmo afinna no prólogo "cos 
anos un vai dándose conta de que non 
era ouro todo o que relucia e que 
detrás do iniiano aparentemente 
trunfador agachábanse moitos 
sacrificios"_• 

: : t .: 1 1 
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O trunfo 
da mordaza 
A desaparición 
de Antena 3 

O poder, por desgrácia, tende a for
talecerse. A sua forza debiítanos e 
a nosa fraxilidade e a sua forza. 
Trócase cruel cos seus inimigos, 
sobérbio cos seus críticos, cínico 
con todos. Non consente a réplica, 
non tolera a opinión contrária, non 
admite a rectificación. O seu hábi
tat preferido é a irnpunidade. 

O poder é implacábel cos rebeldes 
e as baixas son numerosas. Recor
dan Antena 3 de Rádio? Caiu fusi
lada, sen xuízo prévio, ás cero ho
ras do Domingo dezanove de Xu
ño. Dentro duns anos non haberá 
quen a Jembre. Como a memória é 
crebadiza (e ben que se aproveitan 
os mentireiros) quero lembrar al
guns dados. Antena 3 de Rádio , 
despois dunha década de éxitos 
conseg uiu situarse no primeiro 
posto das preferéncias da audiéncia 
e das listas de inimigos da Cadea 
Ser (líder desde antigo da rádio es
pañola) e do governo do Estado. 

Ante esta desconsiderada ofensa, 
en Xuño de 1992, o grupo Prisa 
con todas as benzóns governa
mentais , forza a compra das ac
cións que o Conde de Godó po
suia en Antena 3 de Rádio, aca
dando <leste xeito o control da ca
dea e anulando ao seu máis difícil 
rival através da vergonzosa mano
bra de mercalo. a pior cara do ca-

Que se 
vaian! 
A selección 
dos comentaristas 

As seleccións que xogan o mun
dial de futbol poden ser considera
das, agás excepcións, como as me
llores do mundo , sumidas nun 
campionato que subministra, se 
non sempre bon espectáculo, si in
tensidade e emoción para a lem
branza de forofos ou de iletrados 
no do balompé. Veña este preám
bulo de perogrullo para nos for
mular a conseguinte pergunta de 
por que se nos condena aos televi
dentes a gardar na memória <leste 
mundial, á beira das imaxes e in
tres futbolísticos que nos depare, 
unha "banda sonora" tan medio
cre, composta e interpretada en ca
da partido por uns comentaristas 
moi por debaixo da categoría do 
que están narrando, ás veces con 
evidente desgana, coma se estive
sen cumprindo un pesado trámite. 

Apropiándonos por un momento 
daquela "cárcel de papel" de La 
Codorniz, quizá reconverténdoa 
nun cárcere electrónico de 625 ba
rrotes, non dubidaríamos en man
dar ali a veranear aos Urruti, Qui
ni, Michel, o tal Muñoz de Mora
les e as suas estatísticas arbitrais, 
e aos profisionais que os secundan 
nas longas noites de angarellas 

pitalismo serve aos intereses go
vemamentais sen irnportarlles co
mo se violan a própria lexislación: 

1) Sendo Antena 3 de Rádio accio
nista de Antena 3 TV e Prisa de 
Canal Plus, infrínxese o artigo 19 
da Lei de Televisión Privada, onde 
se expresa que nengunha persoa fí
sica ou xurídica poderá ser titular, 
directa ou indirectamente, de ac
cións en máis de unha sociedade 
concesionária de televisión. 

2) Quebrántase tamén a Lei de Or
denación das 
Telecomuni-
cacións xa 
que Prisa-An
tena 3 trans
miten nalgun
ha s cidades 
até sete sinto
n ias radiofó
nicas diferen
tes , especifi
cándose na lei 
que en nen
gun caso, un
ha mesma 
persoa física 
ou xurídica 
poderá ser ti
tu 1 ar de máis 
de duas con
cesións para-a 
explotación 
de servizos de 
radiofusión 
sonora en fre
c u é n ci a mo-
dulada, que 

Quebrantan 
a Leí de 
Ordenación 
das 
Telecomu-
nicacións 
xa que 
Prisa
Antena 3 
transmiten 
nalgunhas 
cidades até 
en sete 
sintonías 
radiofónicas 
diferentes 

coincidan substancialmente nun 
mesmo ámbito de cobertura. 

A operación de concentración das 
cadeas de rádio SER e Antena 3 
aprobada apresuradamente polo 

motorizadas, bolsiñas de água e 
insónia futbolística. 

Primeiramente, o dubidoso humor 
que despregan estas personaxes 
faise especialmente difícil de atu
rar cando despóis dun lote de par
tidos repetiron mil veces as mes
mas grácias. Boa parte delas ainda 
se basean sobretodo na bulra dos 
nomes "exóticos", coma os dos 
coreanos ou camerunenses. Men
ción aparte para J.M. Gozalo, de 
Rádio-1, a quen se lle escoitou fa
lar dun xogador de Camerun e do 
"moito que corría, coa sua cara de 
mono vello" (sic , na tertúlia fut
bolístico-taurina de Joaquín Prat). 

Moitos máis detalles para o comen
tário sobre estes comentadores: Va
rían de critério e mudan as valora
cións tallantes que efectuan ás pri
meiras de cámbio (sobre o xogo 
dunha equipa, sobre a valia dun xo
gador ou sistema) cunha alegria 
surprendente; o árbitro, dunha voz 
cavernosa que lembra á de J.M. Se
gurado, e que fai que pareza falar 

governo, a finais de Maio deste 
ano, permite unificar a xe.stión de 
ambas as duas. Antena 3 de Rádio 
desaparece, críase a cadea de mú
sica clásica e noticias Rádio Sinfo 
con algunhas das antigas emisoras 
de Antena 3, pasando as demais a 
emitir a programación convencio
nal da SER. Deste xeito, as novas 
adquisicións: Radio Sinfo, M-80 e 
Radio Olé, xunto ás menos novas 
(Ser, Cadena Dial, 40 Principais e 
Rádio Minuto) forman o especta
cular escaparate de Prisa. Leitor! 
Se na sua cidade hai máis de duas 
emisoras destas sete cadeas pode 
dirixirse ao Xulgado de Garda xa 
que ten que saber que se está a co
meter un delito. 

Doutra banda, a descomposición 
de Antena 3 de Rádio supuxo para 
Galiza a aparición dunha nova ca
dea, neste caso de dimensión auto
nómica (ver nº 609 de A Nasa Te
rra). Trátase de Rádio Voz, socie
dade que agrupa as emisoras do 
circuíto galego de Antena 3, cul
minando <leste xeito un longo per
corrido desde que Antena 3 de Rá
d io de Gali za se constituise en 
Marzo de 1982 sendo accionista 
Santiago Rey Fernández Latorre 
(cun 50%). 1991 foi o seu mellor 
ano, 1993 o pior. Desde a invasión 
de Prisa e tras a fuga dos cornalis
tas máis populares de Antena 3 de 
Rádio, a audiéncia e a publicidade 
diminuiron rapidamente. A finais 
de 1993 Antena 3 de Galiza conse
gue desfacerse da carga molesta: 

- recompra as accións que Ante
na 3 de Rádio posue na cadea ho
mónima galega; 

-cámbia a sua denominación agru
pando a nove emisoras (Santiago, A 

sempre ex catedra, é especialmente 
volúbel nas suas apreciacións, e 
non revela moito mellor critério 
que nengun afeizoado médio. Iso 
si, recita unhas amenas fichas psi
cotécnicas do "trencilla" de tumo, 
destacando sempre, se non se lle 
ocorre nada mellor, "a grande zan
cada" do árbitro, elemento moi im
portante, polo que se ve, nas presta
cións dos de negro. Fixéronnos 
lembrar aquelas fichas que soltaba 
no Mundial de España o veterano 
Juan José Castillo, que cando rema
taba cos pesos e medidas dos xoga
dores máis destacados xa ia o parti
do na prórroga ou pouco menos. 

Castillo, ilustre acuñador de tópi
cos coma "as palmas botan fume", 
ou "entró-entró" ou o "ace monu
mental" tenístico, e outros vetera
nos do seu estilo fánsenos ben 
preferíbeis que estes ex futbolistas 
reconvertidos que cometen dispa
rates lingüísticos coma o de Urru
ti, que non pára de referirse ás es
trañas "connotacións" (sic) que 
merecen ser comentadas. Asi di 
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rádiofoi 
Nosotros simplemente la hemos puesto en marcha. Antena3de 

comprada 
polo grupo 
Prisa e 
transformada 
en emisora 
musical 
baixo 
onome 
de Sinfo 

Coruña, Pontevedra Lugo Carba
llo Ribadeo, Verin, Viveiro e O 
Barco) sobo nome de Rádio Voz, e 
márcaas co selo autonómico; 

- manten o programas que reali 
zaba para Galiza; 

-ficha a Andrés Abera turi (co
ñecido galego, fillo de galega ) 
para que dirixa o novo programa 
estrela da cadea desde unha cidade 
tipicamente galega como Madrid: 

-asóciase coa Cadea Cope para 
emitir os seu programa de mái 
éxito, aqueles que fixeron líder de 
audiéncia a Antena 3. 

Madrid, Santiago, Cope, Galiza 
Antena 3 ... Os responsábeis de 
Rádio Voz presumen de ter cons
tituído un modelo radiofónico úni-

el, e ninguén semella querer darlle 
un aviso ao respeito: "Teño unha 
connotació ns anotadas sobre o 
porteiro que despois vos comenta
rei", "hai unha connotac ión inte
resante que apontar'', etc ... 

Outra "connotación" obre a que re
paramos foi o favoriti mo ba tante 
indisimulado cara algunha e lec
ción, coma a italiana frente á irlan
desa, ou a mex icana frente, tamén, 
aos de Eire. Con expre ións coma 
"i rnos ver e 
manteñen o 
re s ultado ", 
"hai que ter Esta equipa 
coidado" ou española de outras simila-
res, seria de comentaris-
supor que, tas de 
agás coa se- escaso lección espa-
ñola a posi- enxeño, 
ción des ta pródigos no 
"troupe" co-
mentadora ha- erro reunen 
bia ser neutral. as mesmas 

Para os parti- caracterís-
dos do con- ticas que o 
xunto español conxunto 
reservaron a de Clemente unha "equipa 
comentarista adoita a 
habitual" que des pregar 
ainda que só 
for por non no campo 
aturala máis 
debia facer 
desexar unha 
pronta eliminación dos encamados. 
De la Casa arrodeouse dun Michel 
convertido por decreto no "grande 
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o en E paña, ún i o i, p ro ta
mén un pouco confu o. 

En re umo, pérde e unha da ca
rro única cadea · e tata i de rádio 
convencional privada ( nrena 3 ) 
mutilando o plurali mo informati
vo que todo din defender. trun
cando a diver idade que amplía o 
horizo nte do cidadán e que lle 
ax uda a coñecer a realidade. De 
re ultas. Galiza gaña unha cadea 
própria (Rádio Voz), mai a dúbi 
da queda aberta: manterá o me -
mo nível de independéncia a re -
pei to do podere públi o que a 
ua predece ora Antena 3 de Rá

dio? Teremos en Galiza polo me
nos, unha emi ora críti ca co po
der? A re posta tena Rádio Voz, 
A voz de quen? • 

ANTÓN CORTEGOSO 

au ente'· (do periférico coma 
Fran ninguén e lembra, non endo 
aca o o que entendan algo de fut
bol) e que afana por obardar 
patrioti mo, ainda que e lle nota a 
ua función cizañe ca. E tamén p r 

un peno o Garci , conv cado ·e ca
dra por dominar o idioma (como 
demo trara a recebcr "Osear"), 
mai que co micrófon só rai inte
rromper con exabrupto · de for fi
ño do pior go ·to e humor. 

Coerentem nte, e ta equi pa e pa
ñola de comentari ta de e cas 
enxeño, pródigo no erro e espe
sos de idea reunen a me ma ca
racterísticas que o con xunto de 
Clemente adoita a de pregar no 
campo, ainda que deno ten tanto 
ao túzaro adestrador ba co. E te, 
se algun mérito apresenta, vai ser 
o de ter provocado un verdadeiro 
cisma, o que non deu logrado o 
papa homónimo seu. E o único 
factor que até agora conseguiu 
que entre a afeizón e meios de co
municación, por uns intereses ou 
outros, decrecese un tanto o afer
voado patriotísmo e moitos dese
xen coa boca pequena o desastre 
para a escadra española. 

O contubérnio basco-catalán se
leccionado polo susceptíbel ades
trador revolve as tripas dos siarei
ros máis carpetoretónicos, encirra
dos polos meios madrileños / is
tas. Xa que non os xogadores, eles 
son agora os salvagardas da "fúria 
española", nesta disidéncia fran
camente divertida.• 

G. VILAS 



Outros dous traballos de 
procedéncia independente. Niagara 
talvei sexa o produto estrela de 
llard Vinyl, claramente afa.5tado da 
precaricdade dalgunhas das 
publicacións deste selo, ás veces 
pouco máis que maquetas. Máís 
meios, ponanlo, para a produci6n 
desle disco, que ten un son x.eit.oso. · 
Vn conceito bastante coníercial., 
lzeavy metal que case deixa de seto, 
para con umo. Se cadra é un intento 
de colocar un grupo estatal nun 
s1ams equivalente de clásico, 
:supervendas e apto a lodos os 
públicos que nos chega da man de 
band · c. trnnxcira . Para i ·o 
prcdsasc dun disco non i~cnto de 
íol7..a, e con algunha balada capaz de 
enganchar. 

n puuco antítc. do anterior. 
Brutal Distraccion 1cñen na rua 
unha apre~ntación séria. non é un 
disco. pero todo · andará. Trárase 
dunha maqueta editada nun coidado 
fonnato de t 'ú.Hette que é unha 
proba mái da saúde do thrash e o 
dearh galegas. Finalmente romperon 
a sua relación coa distribuidora 
galega Treboada. aducindo pouca 
seriedade. e foi a base.a DDT con 
quen editan este traballo. Pésie a se 
cra1ar so mente dunha maquer.a, o 
e merado da apresentación e o 
asequibel do prew fano 
rec mendabel abondo. S n once 
temas brutai dest.a banda galega n 
conl1Iluo movimento. que partic1pou 
na organiza 16n do recente concerto 
en Galiz:a de Raros de Porao. sendo 
ele" me mo . unco e n Beer Mosh. 
un complemi:nto pe1feito para o 
cartel de dila actuacion. on esperan 
a que u sortc os pille a durmir. saen a 
porcla.• 

Cantare e 
roniance 
sefardita 

X.VAZ 

tnogmlicamcnt C' ta C"Colma de 
27 pczas tradicionais do património 
!llusical sefardita dos pafsc. 
balcánicos, len un grande valor. 
Oito dos temas 'On romances e as 
demais coplas xudeu-españolas 
están vcnccllada a diversas 
ccrimónias (nacimento, boda, 
mortc) e a~ tividade, do ciclo 
anual xudeu. A dirección, 
inve ligación e realb;adón desta 
obra correron a cargo de Susan 
Weich-Shahak, que realizou todas 
a gra:vacións en traballos de 
campo por diverso pontos de 
Israel, especialmente en Yafío, 
onde os sefarditas de l3ulgária e 

t Tul'quia se estabelecerqn <;l<:lsde ·o 
48, mantendo o seu patriniól!JiO ,, 
cultural. Quitado algunhas,' 
gravacións efectuadas na Fonoteca 

; · Nac;ional, as sesións tivero.ii lugar 
na casas dos participantes e en . 
clubes que erven como ponto de 
reunión á comunidade. As oanciót:ls 
p:rovcflcn de distintas zonas'c:le 

v J3u,Lg;~la, Turquia ,~; Gré,ci~eo~ 
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.RECUPERANDO A ROBESPIERRE 

SOBRE UNHA POLÍTICA DE FILOSOFIA DE GEORGES LABICA 
HERMINIO BARREm.O 

Xa vai sendo hora de poñer cert.as 
causas no seu sitio ... A Vladimir 
Illich Ulianov, Lenin, no cumio da 
Revolución Rusa de 1917 -que, 
sen dúbida, retomará triunfalmen
te un día- e a Maximilien Robes
p ierre, no máis radical jusqu' au
bout da Revolución Francesa de 
1789 -que aínda non deu si todo 
o que levaba dentro-. Ámbolos 
dous, están agora sen rúas, prazas, 
homenaxes nin pedestais nos seus 
respectivos países. Por iso chama 
a atención que aínda non hai moito 
--e non sei se ainda si-, na anti
ga Leningrado -que non tardará 
en voltar a ser tal- podía contem
plar e algo a í coma unha especie 
de metáfora topográfica , urbanísti
ca e imbólica do dou grandes 
proce os revolucionario da época 
contemporánea : 

co romano: virtus, recreación en si 
mesma da areté dos gregos. Isto é, 
virtude en tanto que ética política, 
"forza moral", "coraxe", "firme 
disposición a facer o ben e evitar o 
mal". Ou, conxunto de cualidades 
que deben reunir os homes de Esta
do, republicanismo, fidelidade ós 
principios, preparación para estar 
sempre disposto a dalo todo polo 
patria (pero non por calquera patria, 
senón por unha patria de iguais). 
Nunha palabra, todo o que fai falta 
para loitar contra os inimigos de fó
ra e contra osfripons de dentro. Re
flexionemos: ¿quén son hoxe os 
virtuosos e ónde están os fripons? 
(os lambóns, os aproveitados)? 
¿Están ou non están subvertidos os 
valores da res publica? ¿É ou ñon é 
necesaria unha revolución en Fran-

cia e ailleurs? ¿Ten 
traballo de novo ou nun certo punto da 

cidade comeza o 
longo malecón-bu
le v ar 'Robespie
rre" e, x usto onde 
dobra o rio e fronte 
ó mar, alí mesmo 
onde aquel remata, 
comeza o bulevar 

Maximilien 
Robespierre f oi, 
por pensamento 

político, 

non ten traballo o 
Incorrupu'bel? ¿Hai 
ou non hai corrup
ción, miremos para 
onde miremos? ... 

Maximilien Robes
pierre foi, por pen
samento político, 
por acción e por 
principios, o líder 
máximo da Revo
lución de 1789. O 
seu carisma non 
nacera da orixinali
dade teórica, senón 
da acción política 

"Lenin ' ... 

A i nolo conta Al
bert Manfred, o 
grande hi toriador 
soviético -morto 
non hai moito
no seu libro Tres 
retraws de la Re
volución Francesa. 

por acción e 
por principios, 
o líder máximo 
da Revolución 

de 1789 

E de tales causas · 
me lembro eu ago-
ra, de poi de ler con entusia mo 
Robespierre. Unha política da fi
losofía, libro de George Labica, 
filó ofo francé e tudio o da filo-
ofía política e do marxi mo, que 

acaba de aparecer editado por 
Laiovento, na ua colección de en-
aio , e crupulo amente traducido 

por Franci co Sampedro e con fer
m ·a portada en azul, vennello e 
branco (as core da tricoleur). 

ando a po modernidade que no 
invade fique lonxe, haberá que e -
tudiar con calma e minucio idade 
e te libro (e haberá que ler e reler 
a Robe pierre). Pero, de momen
to algún xa non e tamo di po -
to a agardar mái e di frutamos 
adentrándono con fruición nunha 
lectura a í. 

Libro xu to e preci o o de Geor
ge Labica. E tradución preci a e 
axu tada a que lle fixo Paco Sam
pedro (a mái dun expresivo li
miar). Reparen no subtítulo: unha 
política da filosofía ... Isto é, unha 
maneira práctica de entender a teo
ría, na que se nos fala da "digni
dade fiJosófica de Robespierre'', 
da "práctica política" concreta 
nunha revolución en marcha, da 
voz do pobo e dos intereses dopo
bo; en definitiva, da virtude c0mo 
forza moral para combater ós fri
pons (ós lambóns, ós aproveita
dos, ós arribistas, ós trepas). Co
mo ben nos advirte Sampedro,fri
pons, en francés, significa todo 
eso, pero ruáis duro aínda ... 

A virtude é a categoría básica na 
práctica política de Robespierre, o 
Incorruptíbel. "Virtude'" que non 
debemos identificar coa virtude 
moral cristiana, n]n tampouco coa 
kantiana, senón co concepto políti-

práctica. Non era 
precisamente o que 
hoxe entendemos 

por intelectual, senón un home de 
acción. Pero un home de acción 
que vencellaba con extrema xuste
za e a práctica politica coa teoría fi
lo ófica De aí a precisión no subtí
tulo do libro que comentarnos: ''un
ha política da filosofía". Por eso 
non é casualidade que o Robespie
rre novo que chega a París dende 
unha provincia lonxana, o primeiro 
que fai é visitar ó vello Rousseau, 
expre ru:lle a ua admiración pola 
obra e crita e repetirlle de memoria 
párrafo enteiros do Contrato So
cial, cou a que -segundo no con
ta Albe1t Manfred deixa abraiado ó 
filó ofo de Xenebra. 

Rousseau-Robespierre é o tándem 
clave para estudiar o proceso revo
lucionario francés na sua vertente 
teórica e práctica, respectivamente. 
A análise desa relación a distancia 
-Rous eau xa non coñecería a Re
volución- aparece explicita e, so
bre todo, implicitan1ente, neste libro 
de Labica, en particular, na parte 
adicada a "Filosofía e Relixión". A 
cuestión relixiosa foi un asunto ca
pital no proceso revolucionario 
francés. Dicía Lenin -repíteo La
bica- que a política empeza ali on
de hai millóns de persoas, ali onde 
están a masas. E Robespierre che
ga a intuir iso mesmo. Por eso a sua 
"prudencia" e as suas vacilacións na 
cuestión relixiosa non só eran un 
asunto ideolóxico, persoal e de con
ciencia (coa "filosofía" recorrente 
do Ser Supremo como fondo), se
nón unha cuestión política impor
tantísima. O Incom1ptibel sabía moi 
ben que era verdade o que xa pensa
ra Rousseau: que o sentimento reli
xioso estaba fondamente arraigado 
no corazón popular e que, polo tan
to, era preciso contar con iso 
(Gramsci, por exemplo, voltaría so-

Robespierre por Lesueur 

breo tema, moitos anos despois) . O 
que pár.a Marx e Lenin sería unha 
cuestión subalterna ("reflexo espe
cular dun mundo tras.tocado"), para 
eles dous era asunto central e princi
palísimo. De aí que non compartan 
a crítica materialista 

A obra de Robespierre son os 
seus discursos, é a elocuencia, é a 
oratoria, é a maxia da palabra. Ro
bespierre arranca do concepto ci
ceroninao de home de Estado (Ci
cerón, na historia da oratoria polí
tica; Cicerón, por exemplo, ¡lectu
ra predilecta de Dolores Ibárruri!): 
vir bonus peritus dicendi, bó va
rón, experto no dicir. A palabra 
virtuosa. Robespierre baseaba to
do o seu carisma (el era o centro 
mesmo do espectáculo da Revolu
ción) no poderío da sua palabra. 
Pero na palabra-acción. No"s ditas 
e nos actos. Na actitude. Na virtu
de. Engaiolaba coa verdade dos 
seus discursos. Analisar a sua 
obra escrita é ler e reler os seus 
discursos. E eso é o que fai Labi
ca. Non hai máis. Nin menos. 

Sáquense de aquí tódalas conse
cuencias que se queiran -que 
non son poucas- para entender o 
papel da palabra-acción (e non só 
da palabra tout court) nos proce
sos revolucionarios <leste século ... 
Faltoull~ a Robespierre --di Labi
ca- un proxecto de sociedade do 
futuro e mesmo un proxecto de 
Estado. ¿Non tivo tempo? ¿Non 
había condicións para máis? Pero 
si que tivo tempo, por exemplo, 
para pensar na necesidade de ela
boración urxente dun sistema de 
educación nacional (vid. "Con
clusións: Un vixiante iilcómodo", 
nas páxinas finais do libro). De aí 
o seu apoio explícito ó Plan de 

Lepelletier, o 
e "despótica" -que 
fan da relbüón Di
derot, Helvétius e, 
sobre todo, D'Hol
bach. Marx, Engels, 
Plejánov, Lenin e 
toda a filosofía ma
terialista do XIX 
-¡e do XX!- si 
que comparten esa 
crítica, pero, evitan
do sempre toda acti
tu de "despótica" , 
establecerán unha 
orde de prelación , 
conveniencias e 
oportunidade desa 

A obra 
máis radical, re
publicano e con
pacto de tódolos 
Rapports sobre 
educación presen
tados na Asem
blea Nacional. 

mesma crítica. 
Asunto, pois, clara-

de Robespierre 
son os seus 
discursos, 

é a elocuencia, 
é a oratoria, 

é a maxia 
da palabra 

/ 

En fin. O sapere 
aude (ousa saber) 
kantiano -divisa 
da Ilustración e, 
polo tanto, da Re
volución- debe
ría transformarse 
hoxe nun auténti-
co facere aude e 
agere aude (o usa 
facer, ousa ac

mente subalterno, pero delicado pa
ra todos eles. E asunto que estará 
en todo momento supeditado á 
transformación do mundo real. 

tuar). Ousa transformar, ousa 
cambiar ... Nunha palabra, -co
mo recomenda Labica-: ousa 
pensar ... + 

realidode 

eo- A concentraéión 
parcelaria 
O. Sote.lo 8fa.l(eo 
;ff. ;f'fa1rlia.1fe.? Ca.d~v 

. Oous testemuños 

sobre unha cuestión 
polémica. 

.. 
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Foi o director de fotografia de Na cidade branca 

Acácio de Almeida 
"O cine portugués· é hermético de máis'_' -
• .MIGUEL CASTELO 

Autor do "look" visual 
dunhá parte importante 
dos filmes da 
cinematografía 
portuguesa 
contemporánea, Acácio 
de Almeida (Beira Alta, 
1938) viu medrada a 
sua proxección 
internacional tras o 
maxistral traballo 
realizado para o filme 
do suízo Alain Tanner, 
'Va ns la ville hlanche )). 
A capacidad~ de 
inventar e a sua mestria 
á hora de manexar a 
luz convérteno nun dos 
máis importantes 
criadores 
cinematográficos 
·europeos. Pero, a el 
interésalle máis o 
traballo do que o éxito. 

·A sua proxección internacional 
ven a partir de "Na cidade bran
ca", . de Alain Tanner. Como se · · 
produce esta circunstáncia? 

O meu primeiro filme ·que tivo 
proxección internacional foi 
"Trás-os-Montes", e despois 
"Conversa acabada". Tras a sua 
proxección en Cannes, un produtor 
díxome "gostoume moito o seu fil
me e gostaríame apresentarlle a un 
realizador que, estou seguro, .anda 
na sua procura". Pasamos por Pa
·ris e falamos co r~alizador Claude 
d'Anna. Pasaron dous meses, tele
fóname e dime que está a preparar 
a produción do seu próximo filme 
e que quer contar comigo. Eu non 
estaba. libre e el muda as datas da _ 
rodaxe porque dime que non quer 
facer o filme se non é comigo. Era 
unha co-produción entre Franza, 
España e Itália e tivo que mudar 
mesmo as datas dos actores, entre 
os que estaban Max Von Sydow, 
Frarn;oise Fabian, Guiliano Gen-

. ma ... Isto significo u un. grande ho
nor para min. Supuxo unha boa 
experiéncia. Quero dicer con isto 
que "Conversa acabada" fixo al-

gunha carreira. A partir 
daí, efectivamente houbo 
outros filmes: "Na cida
de bránca" está xa no 
ronsel do éxito que tive
ron "Trás-os..,Montes" ou 
"Le cercle des passions", 
de Claude d' Anna. 

-Vosté ten dito que "Na 
cidade branca" ilumi
nou baixo un estado de 
espírito do que estaba 
imb1,1ido pota situación 

. que o arrodeaba. Non 
resulta isto unha afir
mación un tanto místi
ca? Que caste de mago 
é Alain Tanner, capaz 
de criar ese clima pro
piciador? 

Efectivamente, era con
taxioso ese estado de vi
xília, de sensibilídade, 
de espreita, xustamente 
por non existir un guión 
qu.e nos · informase da
quilo que era necesário. 
Daí, un redobrar de ten- · 
sión que nos permitise 
recoller esas pequenas 
informacíóns que ian cir
culando. Eu estaba á es
pera do que ia acontecer 
e moitas veces o aconte~ 
cimento era simultáneo 
coa iodaxe. Isto ciiába un estado 
de expectativa e como, ao tempo 
habia un desexo moi grande de fa
cer traducíase nuns resultade>s 
cuase míticos. Era un estado de 
hipersensibilidade o que se criaba. 
en cada momento. 

Cinema sen meios 

Hai un)la série de pelícuJas em
blem.á ticas do cinema portu
gués, nas que a ·atmósfera visual 
está criada por vosté, como son 

-"Trás.-os-Montes", "O Cerco", 
'~Conversq. acabada" ... Que re
cordo ten destes traballos, -na 
sua ~a!oria inéditos para os pú
blicos non portugueses? 

Son experiéncias e aventuras vivi
das en tempos diferentes, mais en 
todo caso h~stóricos porque corres
ponden a momentos de cámbio. 
Nun -país como Portugal, no que · 

<lucido en v.ários anos, supuxo un
pa experiéncia só posíbel pola de
terminación da vontade dafgunhas 
persoas, concretamente do realiza
dor. .. e. miña tamén, porque non 
habia meios ... Utilizamos unha pe-

. lícula que tiña sete ou oito anos, 

'Despois da 
Revolución de 
Abril habia unha 

-~ - · euf ória ante a . 
:· posibilidade de 

hoxe se f an un máximq de dez .pe.- . : 
lícu1as por ano, facer "O Ceré::.o" : 
daq úe1a, cando non . habia cinema, ' : 
ademais _de ser . o único filme pro-- _ ~ : 

poder cqptar 
.causas até o 
momento 
impensábeis'. 

unha máquina vella, par
tida, e entre dua /tres/ca
tro per oas faciarno to
do, iluminación , trans
porte, os traballos de 
produción ... 

Outros títulos nos que 
vosjté tamén participa, 
como "Deus, Pátria, 
Autoridade", "Bom Po
vo Portugues", "Nem 
Pássaro nem Peixe", 
constituiron nos anos 
70 un modelo de cine
ma posibilista, realiza
do con escaseza de 
meios, técnicas de foto
montaxe, en réxime de 
cooperativa ... 

De poi da Revolución 
de Abril, no 74, todo o 
sistema de produción al
terou, a motivación da 
xentes e os a unto a 
tratar eran outros, había 
todo un empeño da so
dedade por producir 
causas novas o proble
ma da censura tiña desa
parecido e reinaba unha 
euforia ante a po ibili
dade de poder contar 
cousas até o momento 
impensábeis. Isto deter
minou todo un tipo de 

cinema que se produciu na sua 
maioria en rexime cooperativista e 
que tematicamente versaba, sobre
todo, verbo de acontecimentos so
ci ais ou colectivos, reflexo da 
transformación que se estaba a ex
perimentar. Grande parte <lestes 
filmes fixeronse baixo os asupí
cios do "Grupo Zero" , do que fun 
membro fundador. 

Posteriormente, intervén nou
tras producións xa máis elabo
radas como a citada "Conversa 
acabada", excelente filme sobre 
a relación epistolar dos escrito
res Fernando Pessoa e Mário 
Sáa Carneiro. 

O director Joao Botelho, pertence 
xa a outra xeración, procedente da 
Escola de Cinema. Ten unha forre 
influéncia da pintura e do grafis
mo: o seu pai era pintor, el mesmo 
fac ia carteis e portadas para libros 
e o seu cinema, nunha primeira fa
se, refücte moito ese gosto polo 
grafismo. "Conversa acabada" é o 
seu primeiro filme e foi unha ex-

;l.l.~.,-~Jlí~ilif'r'*l~lW{tiJj~:tii{ 
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periéncia, desde o ponto de vi ta 
técnico, moi forte porque adopta
mo proce os técnico que até o 
momento eran de coñecidos entre 
nó e pouco utilizado en Europa, 
como o chamado "Tran -flex". 

Digo isto porque José Fonseca e 
Costa dixo en certa ocasión que 
Lisboa non era unha cidade 
branca e que Tanner fora rodar 
ali por cuestións estritamente 
económicas e mesmo que chega
ra a explotar aos técnicos portu
gueses. 

Non é verdade. Eu aprécio a Fan-
eca e Co ta . El é un grande direc

tor, mai e te tipo de cin ma tal
vez non lle diga moito. El pr fere 
o cinema de a ción, cunha lingua
xe mái directa, para o grande pú
blico. Eu traballei con el, moi a 
go to por certo, o me mo que on 
Tanner. Unha cou a non ten nada 
que ver coa outra. A cidad bran
ca pode ser a cidade da lu z, non 
ten por que er o branca-cor. É a 
luz interior, digámolo a í. 

Aberto á experimentación 

Nunha ocasión Luís Cuadrado, 
ante a solicitude de que acon e
llaria a unha persoa que e está a 
iniciar no oficio da dirección fo
tográfica contestou: "facer caso 
omiso das instrucións que acom
pañan ao material virxe". Com
parte este critério, esta atitude? 

Algo semellante digo eu con fre
cuéncia: Si, señor, todo moi ben. 
Mais, experimenten vostés. Procu
ren facer vostés doutra maneira. 

Cal é a sua diagnose do momento 
actual do cinema portugués e co
mo albisca o seu futuro imediato? 

Pen o que e tá nunha fa e de re
encontro de novos camiño , de 
nova definición , no entido dun
ha pacificación e dun reencontro 
co público. Coido que o cinema 
portugué é un cinema hermético 
de mái , que non ten moito en 
conta ao público ... ou mell r. t n 
en conta un determinado público 
mái erudito, mái intelectual. É 
nece ário e te cinema, mai tamén 
erá preci o facer outro cinema 

que non vaia en contra do go to 
do grande público. Por ourro lado, 
encontrámono cunha tentativa de 
aproximación ou de conqui ta de 
Europa no terreo cinematográfico 
e ternos que facer algo neste senti
do. Calé a fórmula? Non o ei. Se 
a tivese, xa a teria feito. Mais, que 
é necesário facer algo, si. É preci
so coller un comboio que pasa 
neste momento á nosa beira. Te
rnos un lugar nel , pero non ei cal 
é o prezo, nen a estación, nen o 
apeadeiro onde debemos tomalo. 

Confia vosté no rearme do cine
ma europeu frente ao poderío 
da indú~tria norte-americana e 
a capacidade de penetración dos 
seos produtos? 

Confio, se foren criadas as condi
cións para tal. Isto é, se for criada 
unha lexislación que protexa ao ci
nema europeu e que 11e permita fi
car en pé de igualdade co america-_ 
no. Mesmo se son cinematografias 
diferentes, feitas con obxectivos e 
para públicos diferentes e con leis 
de mercado determinadas a priori. 
Mais, para isto é preciso que haxa 
un ha vontade po1~tica europea.+ 



A SUPERSTICIÓN DA 

LÍNGUA UNIVERSAL 
TERESA BARRO 

Falar de línguas universais é enganoso. Leva a pensar que hai línguas na
turais, uperiores, que merecen mandar, e outras en troques que naceron 
para ser subordinadas. 

A idea de língua universa/ ven, no fondo, de crer no mito da orixen divi
na dalgunhas línguas. O árabe puro é, segundo o Corán, a língua que se 
fala no Paraí o; outras, tal o hebreu ou castellano (falar cristiano) viraron 
nalgun in tante a favorita dos deuses. Pero se hai línguas divinas, da
quela hainas tamén pecadosas; arredarse, desaconchegarse da madriz é o 
pecado de Babel , castigado polos deuses. Poida que esta idea non aguante 
unha análise racional, pero ten hoxe tanto peso inconsciente e emocional 
como en tempos antigos. Moitos inocentes coidan que iso de que haxa 
tanta línguas non pode ser cousa boa e que debía haber unha língua para 
todo , que todo faláramo igual e a í non pecábamos. 

Nun i tema que quera ter benmandados, o que se promociona é o sacrifi
cio da diferencia en nome da unidade; calquer xuntoiro é santo, calquer 
arredamento, cou a do demo, polo que hai o direito a unificar, acalar e 
achairar en nome da divinidade e do Ben. No pe do autoritarismo está a 
unidade, moito mái importante que a xusticia e a liberdade, que non pin
tan nada no conto. 

A lingua unh ersalis de te tempo é o inglé , que, fóra do que podan pa
re er razón "prática ", como xa acadou categoría divina, é o ídolo ao 
que e hai que render. Os 
ac rdote da nova divi-

nidade din que e ta língua • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
non é como as ourra , é a 
mellar, a mái imple, a 
mái axeitada ao mundo 
de hoxe, ten unha gramá
tica in ela e doada, é 
económica ... É a língua 
do progre o. din. Ten in-
men venta as. 

O que non din é que a 
ventaxa neste ca o on 
empre para os nativos da 

língua, e que os outro , os 
que a aprendan desde fóra 
e como extranxeiro que-
dan nunha inferioridade 

'O conceito de língua 
universal non fai máis 
que santificar historias 
de asoballo e violación 
e habería que rexeitalo 

por supersticioso e 
atrasado' 

desaforada comparado co que a falan e escreben con naturalidade, que 
veñen da cultura que a produciu e saben o que hai atrás deses símbolos 
que on a palabras. egociar ben nunha língua que non é dun é arrevesa
do. ca e impo íbel, igual que é impo íbel encornar e e dicer perrerías ne
la, porque falta o sentimento (e a indicación mái certa de que o "galego" 
que e fala e e crebe hoxe e tá funcionando como língua extranxeira é 
que cando e quer abafar e apurrear a outro , e fai en castellano, e non 
porque falten palabras no galego de verdade). 

en é certo que ho e o mundo inteiro fale a língua divina, como din o sa
cerdote e úbdito dela, nen cou a tal ería facedeira. E toé un engano. A 
a ncia que hai h xe do inglé ten mái de apariencia que de realidade; 

m ilo do Jivro que e apre entan traducido de a língua revelan unha 
d e nacencia dela e da cultura que ten atrá que mete medo, e moitos dos 
que van á illa británica ou a Seatle ou Princeton a aperfeitar o inglés que 
pen an que aben, vol tan en e atreveren a declarar que andiveran reventa
do e en alma por aquela terra , decaído e de xordomudos, pen ando que 
outro aprendían mentre tanto ele andaban correndo como o apo pola 
inza. Non é facedoiro que todo o mundo fale o inglé porque nunha Iíngua 

extranxeira e e ·tá rechumido e tolleito, no pior do ca o como un xordo
mudo, e e non como quen anda con roupa e calzado de es que agolJetan a 
un e o deixan eivado. Para abela ben hai que enfangarse ne e labor moitos 
an c n acometimento e paixón; abela mal non val mái que para andar 
de calandrario e de cidadán de egunda ou de terceira. 

E tampouco on verdade e a ventaxas intrínsecas do inglés que contan 
o acerdote da univer atidade. O inglés non é unha língua tan simple 
como din, ten unha gramática igual de enreve gada que a qas outras, ás 
vece é unha língua incerta que val ben para contar trolas (como calquera 
outra tamén) e as suas características fonéticas trabucan e fan traballosa a 
comunicación falada. E para sabermos se é "económica" ou non, con qué 
a habemos de comparar? 

O conceito de língua universal non fai máís. que santificar historias, de. 
·asoballo 'e violación e habería que rexeitalo ·por. stiperstici~so . e . atrasa.do: 
Unha língua univérsal está decote vence11ada a unha n.ación e unha culfü- · 
ra, polo que, finxindo ser igualitaria, é sempre elitista. Unifica papapdo ás · 
ourras e · ~fastando. Igual . que calquera unifi~ación autoritarfa,: racha o 
mundo en dous, os benqueridos e os despididas. Se querem'os únha línguá 
para todos, unha lingua franca e funcional, a única opción non elidsta e ·_ 
non autoritaria seria a de esco11er para esa función unha língua artificial 
das varias que se inventaron ou se poden inventar, que non teña nengun· 
peso social; político ou cultural, e ·aprender a falala, con lím~taci9ns pero 
entendéndonos un chisco e sen superiores nen inferiores. Esto !en venta-. 
xas e desventaxas pero non engana; o outro, o desas línguas universais :~ . 
divinas que rachan finxindo unificar, só ten veñtaxas para.os propietarios· 
delas, que .co conto de estar dando un producto adiantado e arrequecedor, 
d'eixan a un polas portas do mundo, sen verde nen seco, sen língua propia · 
e sen a allea tampouco. • · 

T ERESA BARRO é escritora. 
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Amplíanse as posibilidades 
de acceder a gravacións de Folk 
A Federación de AA.Ce. oferece un catálogo en CD a baixo prezo 

•Ó. LOSADA 

Suficientemente coñecido polos 
leitores de ANT o interesantísimo 
catálogo que posue Beltaine, cun
ha chea de discos (especialmente 
de Irlanda, Escócia e Bretaña) de 
grande categoría a disposición, 
agora a Federación de Asocia
cións culturais galegas leva adian
te unha feliz iniciativa que vai 
proporcionar aos ·afeizoados a po
sibilidade de acceder a outro tipo 
de música tradicional. A Federa
ción ten un amplo catálogo ao seu 
dipor e tenta que os amantes do 
folk podan conseguir asi certos ti
pos de música que é imposíbel 
atopar polas canles habituais. 

A Federación traballará con com
pact-disc e o prezo, suxeito a va- · 
riacións, de venda ao público será 
de 2.800 pesetas. Entre as grava
cións das que dispoñen salientan 
artistas coñecidos como Boys of 
the Lough, AD Vielle Que Pou
rra, La ciapa Rusa, José Afonso, 
Mercedes Sosa ou Whipperrsna
per. Mais a grande importáncia 
desta lista provén de grupos prati
camente descoñecidos, na1gurís 
casos de países cun folclore que 
non estamos acostumados a es
coitar. 

Dentro do catálogo poden atopar
se discos de folk de Madagascar, 
Uganda, S uécia, Etiopia, Zim
báue, Xeórxia, Albánia, Ex.ipto, 
Mo\:ambique, Bolívia Xapón, Pa~ 
quistán, Finlándia ou Lapónia. 
Gravacións que, aprioristícamen
te, gozan dun alto interese para os 
que se queiran mergullar nuns ti
pos de folclore inusuais e necesá
rios para ir ampliando o campo 
sonoro no que nos movemos. 

Dentro do catálogo hai que salien
tar o disco 'Strictly Worldwide" -
editado pala Federación Europea 

de Festivais Musicais do Mundo. 
Nel están incluídos os artistas que, 
a xuízo .dos directores dos fes ti-

-Dentro do 
catálogo poden 
atoparse discos 
defolk de 
Mádagascar, 
Suécia, Etiopia, 
Zimbábue, 
Xeórxia, 
Albánia,: Exipto, . 

-·Mo.~anibique 'ou ~ _ 
Lapónia. 

X.L. SUÁREZ CANAL 

vais, constituen o máis sobrancei
ro na música folk p~a este ano e 
dos cales recomendan a sua con
tratación para os certames a cele
brar. A Federación de Asociacións 
Culturais do naso país recomen
dou, éon bon gosto, que o grupo· 
galega participante debían ser as 

· pandereteiras de Leilía. · 

Noutra orde de causas· é de lamen
tar que este ano a Federación non 
poda levar a cabo os festivais (en
cadrados nois. Encontros da Tradi
ción musical Europea) que veu 
desenrolando nos .Últimos anos 
por mor da falta de interese das 
institucións. Unha mágoa que un 
dos acontecimentos que se estaba 
a converter eQ ,clásico no verán
folk galego quédase en nada:De~ 
sexamos que este evento poda re
cuperarse axiña e poder disfrutar 
de boas. actuacions como .~s que 
nos oferecerori en anteriores edi
cións Boys of the Lough ou Elena 
Leda.+ 

,• 

CONVOCANTE: Concello de Vigo. 

.......... 11 PARTICIPANTES: Poderán concorrer tódolo? autores de 
calquera nacionalidade que presenten unha o varias obras 
inéditas escritas en lingua galega na normativa oficial. 

111 PREMIO: Un millón cincocentas mil pesetas. 

IV PRESENTACIÓN DE OBRAS: Segundo as condicións deta
lladas nas Bases, as obras enviaranse por correo, sen remite e 

baJxo iema, ó Concello de Vigo - Con9ellería de Cultura, Praza · 
do Rei·;/.n 36202 VIGo:·co~ indic~~ió~ no sobre "Premio de . 

·novela. lorigá Eduardo Blanco Amor": En sobre adxuhto; pechádb 
. e baixo o mesmo lema indicarase o nome e enderezo do autor. 

De cada obra remitiranse cinco copias. 

V PRAZO: A ~dmisión de orixinais re;,,atará o 30 de xullo de 1994. 

VI . INFÓRMACIÓN E RECOLLIDA ·D~ BASE~: Rexistro Xeral dÓ 
.. . - . . - ' . -·. ·. 

·.·.ConceUo de VIGO ou:Concellería de Cultura: Préµa do Re.i s{n, . 
36202 VIGO. Teléfonos: (986) 81..01 :70. ·/:S@l.OO: ' ·· 

Telefax: (989) 81.02:67. I 91._¡)1.g:f· :_ '·· " .. ~.~'· .·;.~, :'. ·'.-_ 
. . . · ... - ""· ... -

Concello de Vigo 
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Convocatórias 

Galiza desde a 
emigración ao retorno 
A Confederación Intersindical Galega 
(CIG) organiza o curso Caliza desde a 
emigración ao retorno do 18 ao 22 de 
Xullo no paraninfo da Universidade de 
Vigo. O curso comprende as charlas 
de Arturo Cuadrado Moure (escritor e 
editor), María Reza Torrado (Profeso
ra de História), Manuel Suárez Suárez 
(Sec retário Técnico do Consello da 
Cultura Galega), Ana Santorun Ardo
ne (Licenciada en Filoloxia Hispáni
ca), !ylaría Clavería Prada (Sicóloga) , 
Luís Pérez Leira (Coordenador da 
CIG-Migración) e Manuel Mera (Se
cretário Confedera] da CIG). Maior in
formación nos teléfonos do Campus 
de Vigo (986) 81 36 03, Campus de 
Pontevedra (986) 86 32 10, e Campus 
de Ourense (988) 25 11 11. 

Prémio de xornalismo 
sobre ecoloxia 
A Asociación Cultural Penas de Ro
das de Gaioso (Outeiro de Rei. Lugo) 
convoca o 11 Prémio de xornalismo 
sobre ecoloxia ao que poden acceder 
todas aquelas persoas que publiquen 
os seus traballos en galego ou castella
no, en xornais ou revistas do Estado 
español. Os traballos hanse referí r a 
temas sobre ecoloxia en xeral dos que 
o xurado valorará especialmente os 
adicados a defensa do património na
tural, paraxes pintorescas e o lugar de 
Penas de Rodas e os seus arredores fo
restais. A dotación económica divíde
se nun primeiro prémio de 100.000 
pta. e un segundo de 50.000 pta. Os 
orixinais, que han de ser publicados 
con data posterior ao 1 de Xaneiro de 
1994, remeseranse ao Centro cultural 
Penas de Rodas (Gaioso. Outeiro de 
Rei. Lugo), até o 15 de Xullo de 1994. 

Bolsas para aprender 
italiano no verán 
A Dirección Xeral de Relacións Cultu
rais e Científicas oferta unhas bolsas 

Actividades 

Robespierre. 
Unha 
política de filosofía 
O Venres 1 de Xullo, ás 19 ,30 h., no 
hotel Cidade de Vigo, Francisco Sam
!>edro, Francisco Pillado e Alfonso 
Rivas, apresentan a edición de Laio
vento do libro Robespierre. Unha polí
tica de jilosofia de Georges Labica. 

F eira do libro 
en Vigo 
Do 1 ao 10 de Xullo na Praza de Com
postela de Vigo, celébrase a XX Feira 
do Libro en Vigo. 

F eira do libro antigo e 
de ocasión de Lugo 
A Federación de Libreiros de Galiza 
organiza a /1 Feira do libro antigo e de 
ocasión de Lugo, que ficará aberta na 
Praza Maior até o 3 de Xullo. 

para seguir cursos de língua italiana 
durante o verán de 1994 na própria 
ltália. As bolsas van dirixidas a titula
dos superiores, estudantes de. últimos 
cursos da carreira ou estudantes de ita
liano, e menores de 35 anos con coñe
cemen to do italiano. A duración das 
bolsas será a do curso elexido, cun 
máximo de 2 ou 3 meses entre Xullo e 
Setembro. Pódense sol icitar até o 8 de · 
Xullo na Dirección Xeral de Relación 
Culturais e Científicas (Servizo de In
ter-cámbio e Becas): José abascal, 41. 
28003 Madrid. Teléfono (9]) 441 90 
44, extensión 104 ou 157. 

A perta, 
educación ambiental 
O Colectivo de Educación ambiental 
Aperta ten aberro o prazo de inscri
ción para os seguintes campamentos 
na Casa da Terra (Antas de Ulla. Lu
go): do 21 ao 27 de Xullo para xente 
de 6 a 1 O anos, do 1 7 ao 31 de Agosto 
dirixido a idades de 11 a 14 anos, e do 
17 ao 31 de Agosto de 15 a 17 anos. 
Inscricións e información no (981) 24 
69 95, dias laborábeis de 17 a 22 h. 

Prémio Vicente Risco 
O Concello de Castro Caldelas e máis 
a Fundación Sotelo Blanco convocan 
o 1 Prémio 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 galego 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-

Encontro 
coa apicultura 
A Asociación Galega de Apicultura 
(AGA) artella para os dias 2 e 3 de 
Xullo en Portodemouros (Arzua), 
nas instalacións do Enredo do Abe
Jleiro, As xornadas apícolas. As pra
zas son limitadas polo . que se aceita
rán como participantes os que se ins
creban nelas (para se inscreber hai 
que entrar en contacto coa AGÁ: Co
taredo, 6. 15703 Santiago. Teléfono 
e Fax, (981) 58 95 34). 
O dia 2, comprende temas relaciona
dos co me! e coa sanidade apícola. O 
Domingo 3, Dia do apicultor, a xor
nada fica aberta a todos os que o de
sexen con diversas actividades: mos
tra das instalacións do enredo do 
abelleiro (exposición didáctica, labo
ratório, sala de extracción, sala de 
envasado, museu e apiário); II Rega
ta do me! da Galiza, xantar, música, 
e concursos. + 

axenda 
tulo e.o lema que tamén figurarán nun 
sobre pechado onde virán os dados do 
autor (nome, enderezo, te léfono) e o 
título do libro. A fundación resé1vase 
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. (98 1) 58 25 71. 

Cursos da asociación 
Máximo Gorki 
A asociación Máx imo Gorki de soli
daridade entre os povos encargase da 
organización de cursos de iniciación 
ao idioma ruso , do 15 de Xullo ao 
15 de Setembro en Vigo. Tamén hai 
cursos semellantes de catro semanas 
en Moscova, Leningrado e Kiev , e 
viaxes turísti cas aos me mo desti
nos. Completa o programa da asocia
ción un curso de iniciación ao en
caixe ruso durante o me ·de Xullo. 
Maior información e inscrición 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 xuvenil de animadores 
socio-culturales Orballo ten prepara
do para este verán unha série de cam
pamentos emprazados en lugare de 
especial interese natural e con distin
tos graos de protección ecolóxica. O 
principal obxectivo das actividades é a 
educación ambiental. Hai campamen
tos en Seoane do Courel; Serras de 
Cazorla, Segura e Las Villas; Parque 
Nacional da Peneda-Geres· Parada do 
Sil; e Selva de Irati (Pirineo Navarro), 
amais dunha rota polo tramo galego 
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. + 

Publicacións 

Abelleira 
A Asociación Galega de Apicultura 
ven de editar o número do verán do 
seu boletin apícola Abelleira. A revista 
trata entre outros temas o seg uro do 
me!, o control de calidade, lexislación 
vixente (parámetros de calidade e em
paquetado), tratamento do mel nunha 
plata envasadora. Tamén neste número 
receita s con mel , información so bre 
encontros apícolas, apinotícias, anún
cios, etc. Pódese pedirá AGA: Cotare
do, 6. 15703 Santiago. Teléfono e Fax, 
(981) 58 95 34 .• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • 
•Camiseta 

Sudadeira 
800 pta 

1.500 pta 
(Máis gastos de envio) 

Pedimentos a: 

• • • • • • • • • • A NOSA TERRA • 
Príncipe 22, baixo 
36202 Vigo 
através de cheque 
bancário e 
especificando talla: 
pequena, mediana, 
grande ou cativos 

• • • • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

O trinque 

Vacacións 
A praia ou as viaxes ao 
exterior non son as 
únicas alternativas para 
as vacacións. Galiza 
conta cunha extensa 

Anúncios de balde 

• Vendo aparato de masaxe adelga
zante con cinta inter-cambiábel a bo
las. 18.000 pta. (986) 21 06 69. 

•Vendo máquina de coser industrial. 
Marca Singer. Perguntar por Laura, de 
17 a 22 h., no (986) 22 62 28. 

• Alúgase piso para o verán en Vigo 
na rua Torrecedeira con vista á ria. 
Teléfono (988) 23 95 20. 

• Grupo de xove catalán (de 3 a 4 
persoas) buscan piso de aluguer, ou 
pensión, para a segunda quincena de 
Agosto, nas Ria Alta ou Baixa , xa 
sexa na vila ou na cidade. Perguntar 
por Marta no (93) 491 06 83 ou e cr -
ber a: Marta Viña! . Trave era de la, 
Cort , 136 ótano l 9• 08028 Barcelona. 

• Cómprase Gran Enciclopédia Ga
lega completa. O interesado poden 
chamar ao telf. (986) 47 02 98 de 15 a 
16ede21 a23hora . 

• Casa de reposo La Levada. E ta
mos abertos todo o ano, oferecemo 
distintas actividades: cur os de foto
grafia, taller artesán e actividade de
portivas (descenso por corda, rotas en 
bici e dacabalo, de censo por rio). Po
sibi lidade 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. 
Prezo: 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 VillamiJ". Información e inscri
ción nos locais da Asociación . Vigo: 
Policarpo Sanz, 22-2!) oficina 1 O, telé
fono (986) 43 28 92. Compostela : 
Ruado Yilar, 29-1 2 B. 

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

• Merco bicicleta estática para x.im
násia. Perguntar por Mariso l a partir 
das 3 da tarde no (986) 25 34 69. 

• Brigadas de solidaridade a en
troamérica. Se te animas a botar unha 
man aos esforzos da xente que que
ren mudar por si próprias as sua má 
condicións de vida, e queren facelo co
lectivamente; de estar intere 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 Co ta da Morte, 24 83 48 
de Ourense , 54 82 55 e 53 74 97 de 
Santiago, e 20 48 03 de Vigo. 

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

• 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 Camposancos. Per
guntar por María Xosé, de f3 a 15 e de 
20 a 22 h. , no (986) 62 71 07 . 

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

• Percuro xente coa que montar a 
película sen un peso . Se tes coñece
mentos de cine ou vídeo (nas áreas de 
fotografia, cámara, son e maquillaxe), 
chámamc ao teléfono (986) 22 69 81 a 
partir das 8 do serán, e pergunta por 

Xan Leira. ·1· 

•Andamos a andar a terra na pro-

rede de balneário . 
Ademais este é o paí 
do mil rios. A rota 
interiores son máis 
baratas e están rn nos 
masificadas. 

cura de investigar e catalogar aque
les recunchos onde a história se de
tivese con forza no eu dia e que hoxe 
durmen o paso do écul o . Fuxindo 
de facer práticas arqueolóxica e de 
a lterar o entorno e coa fin ant dita, 
olicitámo ·vo no e cribade infor

mándonos daqu ele lugare o peito-
o (pedrafita , anta , mám a , etc.) e 

meio perdido do que teñade refe
réncia. Via e Céltiga parl ado 
1364. 15007 A Coruña. 

• ferecemo charla obre a itua
ción do ócio-lingüística do ga lego e 
do bretón a i orno d aspecto x -
rai da Br taña cont mp ránea (en 
galego ou franc , ) para ccntr de en-

i no de toda Galiza. Isabel e ea!. Al 
gál ia de abaixo, 20-2 . antiago. 
981 56 07 69 . 

• Vendo chalé de 2 planta mái ga
ra e, __ 500 metro cadrado de terreo e 
unha ca a vella. a Ria Bai a . 
(923) 26 76 57. 

• Vénde e moto BMW, modelo KJOO 
RS. Pouco quilómetro , cor negra. 
Urxente por motivo de via e. Chamar 
ao teléfono (986) 22 65 6. 

• Vendo equipa fotográfica comple-
ta ou por partes . Cámara Canon AJ 
fla h Canon Speedlire !99A e obxecti-
vo Canon FD-50, Tokina (80-200), 
Tamron-SP-13A (24-48) e Kenko 2XC
FE Teleplus MC4. Todo con manuai 
de uso e estuches orixinais. Prezo rotal 
75.000 pta. (con ultar prezo por par
te ). Chamar ao (981) 52 01 76 de 
Santiago, de poi das 9 da noite. 

• Alugo chalé con ardín para o 
meses de verán na Ria Baixa . 

· Chamar pota noite ao teléfono 
(923) 26 76 57. 

• De e o receber pegatina relacio
nadas co mundo motor: motociclismo. 
automobili mo, marca · comerciai , 
etc. Serán gratificada dalgun ei t . 
Xosé Antón González ov a. 207 1 
Pereiro de guiar. Ouren e. 

• Plenemarco (a o iación de nde
ri mo) organiza percorridos de dia en
teiro p Ja Serra do BarbanLa en tem
porada de verán. Tem grande c ñ -
cemento da ua arque 1 x ia, e 1 xia 
e dos lugar s mái interesantes. Tarifa 
a convir. Jnf rmaci n: por tel f n 
(98 1) 83 26 3 (pergu ntar p r Ant -
nio , á noite) u e c ribindo : Manuel 
Gago Mariñ . Díaz de Rábag , 17- 11• 

15940 Póvoa do aramiñal. ruña. 

• Desexaria inter-cámbiar corres
pondéncia . Je ú Angel Hernándcz De 
Arma . 34 ano . Son Enxeñeiro Agró
nomo e traballo como con ervador da 
natureza no In titulo de Eco lo xia da 
Académia de Ciencias de uba. Jntere
same a eco loxia e a poesia. Enderezo: 
Av. 251. N!l 3207 e/n 32 e 34. Punta 
Brava. Ciudad Habana. 19200 Cuba. • 

Mundial de futbol 

Nesta semana celébranse o seguintes 
partidos do mundial: 

.Dia 2 de Xullo. Alemaña co terceiro 
do grupo A, B ou F; e España-Suiza. 
Domingo 3. O primeiro do grupo A co 
terceiro do grupo C, D ou E; e o segun
do do grupo F co segundo do grupo B. 
O día 4. O primeiro do grupo B co ter
ceiro do grupo A, C ou D; e o primeiro 
do grupo F co segundo do grupo E. 
Martes S. O primeiro do grupo Eco se
gundo do grupo D; e o primeiro do gru
po D co terceiro do grupo B, E ou F. Os 
cuartos de final celébranse os dias 9 e 
10 de Xullo.+ 



Cinema 

Cine clube Lumiere 
O Mércores 6, ás 8,30 do serán, no au
di tório do Concello de Vigo, o Cine 
clube Lumiere proxecta o fi lme Mis
sissippi Massala de Mira Nair (EUA 
1990). O mesmo cine-clube ten prepa
rado para o Mércore 
13, á mesma hora e no mesmo auditó
rio, o pa e de O Ministério do medo 
de Fritz Lang. Entrada para cada se-
ión custa 300 pta. 

Caio Longo 
Odia 6, ás 20 h. e ás 22, 15 h., no audi
tório da Caixa Madrid en Pontevedra, 
o Cine clube Pontevedra artella a 
proxección de Caio Longo ( 1948) de 
John Huston. 

O almorzo espido 
O Xove 30 de Xuño e o Venres l de 
Xullo, á 20,15 h., no Centro Galego 
de Artes da lmaxe (Durán Loriga, 1 O. 
A c ruña). O almor:o espido (Canadá 
1992) baseada na novela de William S. 
Burrough , foi dirixida por David Cro
nenberg e interpretada por Peter We -
1 ler, Judy Davi s, lan Holm, Julian 

and e Roy Scheidcr. Entrada 150 
pt a., l 00 pta. con amé X ove. + 

Televisión 

1 url d m d 
O Sábado 2, en ver ión orixinal no e. -
pazo B111aca Especial da TVG. A bur
/t¡ do demo dirixida en 1953 por John 
Hu ton con Humphrey Bogart, Peter 
Lorre, Jennifer Jone e Robert Morley, 
no reparto. + 

Teatro 

Deri a 
Por Matarile Teatro, o 30 de Xuño e 
o l de Xullo, á 9.30 da noite, na sala 
Galán de Santiago. 

Curto 
Pezas de teatro individuai ou de com
pañia o dias 7, 8 e 9 de Xullo. ás 9,30 
da noite, na ala Galán de Santiago. 
Participan Manuel Lourenzo, Facto
ria Teatro, E pácio Aberto, Tripi
triptico , Malbarate, Patricia de Lo
renzo e Blanca Cendán , Quico Ca
da' al e Materile Teatro . 

c tr ke h 
O Sábad 9 de Xullo, no Café Liceum 
d Porriño, Mofa e Befa poñen en ce
na otro ~eches: nha e trela da 

aliza, Todo por amor, ociña eco
n ' mica e Fazaña · béfü:a · . 

Música 

Junqu 
te, no 

Fia na Roca 
O próximo concerto do grupo folk 
Fia na Roca: o día 6 de Xullo en Lis
boa, o 8 en Vilagarcia de Arousa, e o 9 
en Évora (Portugal). 

Morgana 
O día 2 de Xullo, ás 11 da noite na sa
la Galán de Santiago. 

Paquita la del Barrio 
O 8 de Xullo no Playa Club da Coru
ña, Poquita la del Barrio apresenta o 
seu disco Volvo ao tequila . 

Tony Soto 
Recitaf de tenor o dia 3, ás 9 da noite, 
no Centro Cultural Caixavigo. 

Los Panchos 
Actuan o 1 de Xul lo, no Pazo de Con
gresos da Coruña. 

axenda 
Exposicións 

Joan Hernández Pijuan no Auditório da Galiza. 

De Cuba a Galiza 
Todo o me de Xullo no Café Liceum 
do Porriño. Unha mostra representati
va das propostas artísticas actuais en 
Cuba cunha grande variedade en te
ma e técnicas . Pintores primitivistas 
con outros figurativos ou abstractos 
representan a realidade dun povo de 
cultura afro-latina e o resultado do la
bor artístico cultural da Revolución 
Cubana. O taller cultural Luís·Díaz 
Oduordo de Santiago de Cuba e o 
complexo artí tico El Batey en Mella, 
agrupan estes artistas que veñen de 
expoñer por Alemaña, Itália, Hun
gría Franza, etc. Participan na mostra 
Israel Tamayo Berto Luís Ruano, 
Alberto Lescay, José Seoane, Jorge 
Knight, Jorge Luís Chávez e Gret
tel Arati. 

Preséncias 
Obra de Amador Magraner, até o 23 
de Xullo, na galeria Trio ta de Santiago. 

Luí Carré 
Fotografias na Ca a da Artes de Vi
go, de Lun a Venre de 11 a 14 e de 
17 a 21,30 h., Sábado ó de tarde e 
Domingo de mañá. Aberla até o 24 
de Xullo. 

O o Canogar 
O Mu cu do Povo Galego (Santiago) 
amo a até o _5 de Xullo a pinLuras 

Fia na roca 

Música 
na noite 
O 2 de Xullo Música na noite en Calo 
(Teo. Santiago), participan no festival 
O demo de mouta, Dhais, Leilia e 
Kepa Junquera. 

Miskatones 
e Os Túzaros 
O Domingo 3 de Xullo, ás 8 do serán, 
na NASA (Santiago), terá lugar a apre
sentación do primeiro disco do espazo 
Rock Parrulo no que participan as duas 

. Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

máis recentes de Rafael Canogar. 
Aberta de Luns a Sábado de 10 a 13 e 
de 16 a 20 h. Pechado no Domingo. 

Perfecto Estévez 
Acn1icos e gravados na galería Arte 
Imagen da Coruña. Até o 6 de Xullo 

P.A. Estévez na Galería Arte lmaxe da 
Coruña X. LOBATO 

bandas de compostela Miskatones e Os 
Túzaros . Na mesma xomada tamén se 
apresentará o primeiro número do fan
zine Cardenal Garrulo. Entrada libre. 

Carlos Acuña 
Actua o dia 2 de Xullo, ás 7 do serán 
no Centro Cultural Caixavigo, nunha 
homenaxe a Carlos Gardel. 

Deep Purple 
O 2 de Xullo en Xixón. Venda anteci
pada de entradas en Discos Elepé de 
Vigo.t . 

de 12 a 13,30 e de 19 a 21 h. de Luns 
a Sábado. Domingos e festivos aberta 
de 12 a 14 h. 

Escola Mestre Mateo 
A Galería Sargadelos de Santiago ex
pón até o 10 de Xullo, deseños de 
xoiaria da Escola de Arte Mestre Ma
teo. Horário: de Luns a Venres de 
10,30 a 14 e de 16,30 a 21 h. Sábados 
só de mañá. 

Ja lisia de X. Lobato· en Pontevedra 

Euroamericana 
de gravado 
Até o 20 de Xullo na Estación Maríti
ma da Coruña. 

Lisboa/94 

Teatro 
Oleanna de David Mamet, encenifica
da por Joao Lourenc;:o, na Facultade de 
Letras (07-351-1-797 09 69). Ode po
ética, texto de Cam6es, Pessoa, F. 
Espanca, Garrett e Bocage entre · ou
tros, no Teatro ABC (07-351-1-346 67 
45). Bent de Martin She.rman .no Tea
tro da Grac;:a (07-351-1-87 56 26). Au
to da India de Gil Vicente, por. Blan
co Gil, no Teatro Ibérico ,(07-35_1- L-
858 25 31 ). O mozo que chegou de 
lonxe de J. M. Sygne, cenificada por 
Rui Mendes, no Teatro da Maslaposta 
(07-351-1-938 84 07). Orpheu, textos 
de Femando Pessoa, Mário de Sá Car
neiro e José Régio, por Ricardo 
Bragao, no Teatro Recordac;:ao d'Apo
lo (07-351 - 1-362 43 15). Europa 
Náo! Portugal Nunca!!, espectáculo 
de humor de Mário Viegas, no Teatro 
Municipal de Sao Luiz (07-351-1-347 
12 79). 

Ex osicións -

José Miranda, pintura, até o 9 de Xu
llo na Biblioteca Nacional. Retrospec
tiva World Press Photo (1956/93) na 
Cordoaria Nacional. Máquinas de 
Cena, cenários e aderec;:os do Grupo 
de Teatro O Bando, até o 31 de Ago -
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Rafael Miranda 
Expón os seus óleos na galería Mino
tauro (Santiago). Até o 9 de Xullo, de 
12 a 14 e de 18 a 22 h. de Luns a Ven
res; e de 19 a 22 h. aos Sábados. 

Conexión 11 
Até primeiros de Xullo na Casa das 
Artes e da História de Vigo. A mostra 
Conexión 11 xunta obra de Eiravella, 
Quinteiro, Armando Trigo, Lis, 
Guillermo, Freixeiro, Rivada, Ba
rreiro, Abad, e Laxeiro. 

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 ce.oo. organiza amostra o 
naso 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 prol 0,7 % 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. 

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. 

Esculturas, 
gravados e 
acuarelas 
Até o 8 de Xullo na Casa da Cultura 
de Burela. Esculturas de Alfonso Ca-

loca, gravados 
-Cristina Moneo 
e acuarelas de 
Castelo. 

Rubén 
Borre 
Obra, até o 30 de 
Xuño, . na sala 
Saira Arte (María 
Berdiales, 23) de 
Vigo. Aberra de 
Luns a Venres de 
10 a 13,30 h., e 
de 17 a 21,30 h. 

Manuel 
Moldes 

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

to no Culturgest (07-351-1-848 02 
18). Fernando Silva Pereira, pintura, 
até o 16 de Xullo, na Galeria 
Barata.Lisboa Subterránea, até o 31 
de Decembro, no Museu de Arqueolo
gía (07-351-1-362 00 00). Lisboa em 
Movimento, até o 30 de Outubro no 
Museu da Cidade (07-351-1-759 16 
17). O Grande Teatro do Mundo ou 
Os Clássicos em Lisboa, até o 30 de 
Setembro no Museu Nacional do Tea
tro. Os Finalistas até o 23 de Xullo na 
Sociedade Nacional de Belas Artes. 
Do Cacacu ao Novo Peso-Numismá
tica Mexicana e Os Meios .de Paga
mento do Tempo de D. Maria II, até 
o 9 de Xullo no Banco de Portugal.+ 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf'. 

1 (07-351-1)3460650/41. 
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A COPA DE CHAMPAN 
SEGUNDO A ONU O CRECIMENTO MUNDIAL CASE NUNCA ESCORREGA PARA ABAIXO 

A nível global, unha recente in
vestigación do Programa das 

Nacións Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) produciu os seguintes dados so
bre a distribución do ingreso mundial, é 
dicer, das riquezas producidas pola espé
cie. A investigación, representada na 
chamada Copa de Champán , constatou 
que o 20% máis rico da povoación mun
dial recebe o 82, 7% dos ingresos totais 
do mundo, mentres que o 20% máis po
bre tan só recebe o 1,4%. O segundo 
quinto (20%) da povoación mundial dis-

. pón do 11, 7% do ingreso, o terceiro do 
2,3% é o cuarto do 1,9%. · 

Segundo os investigadores ·da Of\!l), "o 
crecirnento económico mundial case nun
·ca se filtra cara abaixo". lsto non deberia 
$Urprender a ninguén, p_orque tanto as 
relacións de ·produción ·capitalistas como 
a política deliberada. das poténcias hexe
m ón i cas teñen a.·sua razón de ser na 
apropriación e concentración da riqueza 
mundial en mans dalgunhas elites. A Co
pa de champán atopada polos investiga
dores da ONU é o resultado lóxico do sis
tema mundial de explotación e domina
ción estabelecido a partir do 12 de Outu-
bro de 1492. · 

E é igualmente lóxico que a concentra
ción do ingreso global no 20% da povoa
ción do planeta, (esencialmente o Primei
ro mundo) , non pode cambiar en favor 
das maiorias da espécie, mentres este
xan baixo o control do mercado e dos 
amos da Nova Orde Mundial. A estabili
dade política e coesión social das demo
crácias primeiromundistas dependen 
esencialmente do alto nível de vida que 
proporcionan ao 70-80% da sua povoa
ción; e nengunha burguesía nacional 
arriscará esta estabilidade para axudar a 
un país externo, ainda menos aos do 
Terceiro mundo que carecen de clientela, 
poder e meios de presión. 

É ilustrador ao respeito a experiéncia da 
absorción da ROA. Cando o Governo de
mócrata-cristián/liberal da RFA aumentou 
lixeiramente os impostas para financiar a 
modernización da ROA, xerouse unha va
ga de xenofóbia contra os cidadáns da ex 
ROA, que mimetizou o síndrome racista 
clásico "despregado" contra os imigrantes 
terceiromundistas; asimesmo, a resistén
cia ao leve sacrificio material para aque
les que durante cuarenta anos figuraron 
no discurso oficial como "os nasos irmáns 
e irmás en Oriente", produciu unha reac
ción eleitoral que fixo tambalear á coali
ción governante. 

HEINZ DIETERICH 

Povoación mundial 
clasificada 
segundo ingresos Distribución de ingresos 

Máis 
ricos 

O 20% máis rico recebe 
o 82, 7% dos ingresos 

totais no mundo 

l Cada banda horizontal 
representa unha quinta 

· parte 
da povoación. mundial 

Máis 
pobres 

-----------
'Tímidos intentos de 
governos de destinar 
unha maior parte do 

ingreso aos pobres do 
Terceiro mundo, 

encontraron a violenta 
reacción dos seus 

cidadáns'. 

Outros (tímidos) intentos de governos 
metropolitanos de destinar unha maior 
parte do ingreso nacional aos pobres do 
Terceiro mundo -ou ainda da própria 
nación-, encontraron a mesma violenta 
reacción dos seus cidadáns . É óbvio, por 
ende, que nengun governo primeiromun
dista terá a vontade ou o poder suficien-

2,3% 

1,9% 

1,4% 

te, para impar unha redistribución profun
da e produtiva da riqueza global , que 
constitue a candítío sine qua non para un 
melloramento económico no inframundo 
capitalista; para que esta condición se 
cumpra, será imprescindíbel un cámbio 
na correlación de forzas políticas globais 
a favor dos intereses maioritários. 

Os exemplos do consumo enerxético es
tadounidense e da modernización alemá 
do Leste mostran claramente --e sen se
quer tomar en canta a problemática eco
lóxica- que a promesa do capitalismo 
real de servir como via de progreso eco
nómico e base material democrática para 
as maiorias do Terceiro mundo, é utópi
ca. lsto non quer dicer que non poda ha
ber crecimento económico nalguns paí
ses do inframundo capitalista nen que 
poda haber, dentro de determinadas con
xunturas excepcionais , unha que outra 
salvación individual nacional. O que é im
posíbel baixo o capitalismo real é a sal
vación das maiorias da humanidade. + 

HEINZ DLETERICH é auror de Cuba ante la razón 
cínica, editado por Txalaparla 
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TRES EN RAIA 

Mestizaxe 
• XOSÉ A. GACIÑO 

N estes tempos nos que parece 
que se están a incubar novos 

ovos dos que poderian nacer novas ser
pes fascistas, anima un pouco compro
bar, por exemplo, que, na Copa Mundial 
de Futbol, hai tres ou catro negros que 
xogan na selección irlandesa, ou que o 
goleador da equipa sueca é mulato, ou 
que a maioria dos xogadores da selec
ción estadounidense son hispanos. A 
própria selección española poderia ter 
aportada a sua pincelada exótica á mes
tizaxe futbolística, se Xabier Clemente 
praticase máis a audácia e tivese selec
cionado ao ex celtista Engonga. 

Xa sei que tampouco é tan significativo 
e que, en definitiva, directivos e técnicos 
botan man dos que eren que van dar 
mellar rendimento, sexan brancas ou 
negreso (como os ratos cazadores que 
trouxera Felipe González de China). 
Nos mesmos Estados Unidos ternos a 
experiéncia de que a abundáncia de ne
gros nas equipas profisionais de balon
cesto non contribuiu a eliminar a miséria 
da colectiv idade de cor (se acaso, fo
mentou a agresividade sementando a 
competitividade no meio da miséria) . 
Pero penso que esa convivéncia racial, 
esa sorte de mestizaxe nas equipas de 
países nos que é mínima a porcentaxe 
de povoación doutra raza, constitue un
ha das característ icas deste Mundial 
que se está a converter, por outra parte, 
nunha auténtica mostra de novas ten
déncias futbolísticas : a poténcia emer
xente do futbol árabe e africano. 

Tampouco é que sexa unha compensa
ción relevante , pero África -ese conti
nente absolutamente marxinado, que 
non canta , para ben ou para mal, en 
nengun dos planos trilaterais das gran
des transnacionais- ten, polo menos, 
un futuro futbolístico , con ese especial 
sentido da velocidade e do equilibrio no 
xogo, cun toque de balón entre a suavi
dade e o vértigo. Quen sabe : en canto 
maduren e acerten coa portaría contrá
ria -que para eles, son todas- quizá 
podan devolver aos colonizadores todos 
os goles históricos que lles colaron para 
metelos á forza no sistema (no sistema 
dos colonizadores, claro) . A ver se con
seguimos que a história sexa tamén 
mestiza.• 

VoLVER AO REGO 

e acicazgos, reinos de taifas, sin
dicatos de alcaldes, presiden 

tes de deputación ... O septuaxenário 
Manuel Fraga precisa de toda a man 
dura que o fixo famoso e dun aquelado 
reparto de prebendas para manter o 
acougo no galiñeiro popular. Baronias 
nos eidos socialistas, guerra Norte-Su!, 
municipalistas contra autonomistas, re
novadores contra alfonsinos, vazquistas 
contra todos os demais. Descalifica
cións acedas, enfrentamentos subterrá
neos. 

No entanto, os nacionalistas unen as 
suas forzas sindicais, unifícanse politi
camente, toman iniciativas culturais 
conxuntas ... Igual resulta que a cultura 
do minifundismo non era autóctona se
nón importada, como a uva de Castela 
que degradou os caldos galegas, aque
les que xa gababan os romanos.• 




